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ABSTRACT  

A project manager's responsibility in a project is to lead the project to specified goals with 

defined specifications. These goals must be achieved within a time related and economic 

framework. To achieve these goals, a project manager needs to early plan and implement a 

financial plan for the project. If the project manager lacks sufficient competence it may result 

in financial losses and failed project.  The present thesis was accomplished in collaboration 

with the construction company, JM AB, and the study consists of three parts. An extensive 

literature review has been conducted in which the theoretical perspective around the project 

have been analyzed. Interviews with project managers and site visits were conducted in order 

to achieve a deeper understanding of how JM works with timetables and existing competency 

development plans. The study shows that the project manager at JM AB is primarily involved 

in the early stages and the final stage of the project planning. Furthermore, this thesis showed 

that the project manager's skills development first of all takes place in daily work. In addition, 

the results showed that experience from previous work constitutes the most important skills 

development for the project managers and that activities such as formal courses also a 

contribute to stronger competence for the project manager.  

 

Keywords: Competence, Economy, Experience, Project Management, Project Manager, 

Schedule.  
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SAMMANFATTNING  

Projektledarens ansvar i ett projekt är att leda sin projektgrupp till uppsatta mål med 

fastställda kravspecifikationer. Dessa mål skall vara uppnådda inom en tidsanpassad och 

ekonomisk ram. För att nå dessa ramar bör en projektledare tidigt planera genomförandet och 

upprätta en ekonomisk plan för projektet. De konsekvenser som uppstår vid komplexa projekt 

då projektledaren inte förfogar över tillräcklig med kompetens leder till ekonomiska förluster 

samt ett misslyckat projekt. Vilka kompetenser bör en projektledare behärska? På vilka sätt 

behärskas dessa kompetenser? Med vilka verktyg eller metoder kan kompetenserna utnyttjas 

vid planeringen av projekten för att undvika problem? Det är dessa frågeställningar som för 

ihop denna studie om projektledarens kompetensutveckling i mål av att ta fram en 

kompetensutvecklings modell.  

Studien ger en blick över projektledningens alla stadier och vad projektledarens roll är i 

samtliga faser. Sedan beskrivs begreppet kompetens och hur individen utvecklar sin förmåga 

att leda projekt. Studien har genomförts i samarbete med byggföretaget JM AB där metoden 

för studien består av tre moment. En omfattande litteraturstudie har genomförts där det 

teoretiska perspektivet runt projektledning har analyserats. Intervjuer med projektledare och 

platsbesök genomfördes för en djupare förståelse över hur JM AB arbetar med tidsplaner och 

befintliga kompetensutvecklingsplaner.  

Studien påvisar att projektledarna på JM AB är främst delaktiga i tidiga skeden samt det 

avslutande skedet. I förstudien och planeringen är de främsta arbetsuppgifterna för 

projektledaren att fungera som en ackvisitör, upprätta olika ekonomiska budgetar samt att ta 

fram en huvudtidplan för det aktuella projektet. I genomförandet är det av stor vikt att 

projektledaren skapar en god sammanhållning mellan de inblandade parterna. På så sätt 

alstras en god klarhet mellan projektmedarbetarna och produktionen effektiviseras. Vid ett 

projektslut är det kunden som står i fokus. Där en god kommunikation emellan kunder, 

projektledare samt mäklare ger upphov till de förutsättningar som kunden behöver för 

inflyttning är till hands.  

Examensarbetet konstaterar att projekt oftast blir uppdelade mellan projektmedarbetare. 

Detta framför krav på att projektledaren ska inneha en bred kompetens, där helhetsbilden över 

projektet ansågs vara en viktig del av projektledarens kompetens. Följaktligen blir att fungera 

som kärnan i projektet kombinerad med den sociala kompetensen en central del. Vidare 

fastställde examensarbetet att projektledarens kompetensutveckling först och främst sker i det 

dagliga arbetet. Där erfarenhet från tidigare arbeten utgjorde den största 

kompetensutvecklingen. Förutom erfarenhetsläran bidrar även aktiviteter som formella kurser 

till en kompetensutveckling hos projektledaren. 

Studien belyser dessutom projektledarens varierande planeringsverktyg, där även en 

jämförelse dras mellan planeringsverktygen Powerproject och Microsoft Project. Genom 

jämförelsen mellan programmen dras slutsatser angående för och nackdelarna med 

programmen samt hur dessa bidrar till mindre ekonomiska förluster.  

Nyckelord: Ekonomi, Erfarenhet, Kompetens, Kompetensutveckling, Planeringsverktyg, 

Projektledare, Projektledning, Tidsplan.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

En projektledares kompetens utgör en av de främsta hörnstenarna för ett väl genomfört 

projekt. Projektledaren har som uppgift att leda och styra projektet. För att kunna göra detta 

behöver projektledaren se till att de resurser och befogenheterna som krävs för projektet är 

tydliga (Hallin & Gustavsson, 2012). En undersökning utreds för att få fram olika metoder för 

kompetensutveckling till projektledare för att på ett effektivt och snabbt sätt samt ur rätta 

byggnadstekniska kunskaper förfärdiga ett projekt utan att komplikationer uppstår i 

genomförandet.   

Innebörden av ordet kompetens kan delas upp i begreppen individ och arbete. Med arbete 

menas en uppsättning av olika uppgifter eller problem som en individ eller en grupp av 

individer löser för att uppnå resultat. Dessa problem kan antingen vara givna av personen i 

fråga eller av någon annan. Detsamma gäller valet av metod och arbetssätt, vilket innebär hur 

uppgiften eller problemet skall lösas (Ellström, 2004). 

JM AB är en av nordens största projektutvecklare, byggherre och byggentreprenör av bostäder 

samt bostadsområden som har kontor över hela landet med både juniora och mer erfarne 

projektledare. Företagets främsta fokus ligger på nyproduktion av nya bostadsrätter på 

attraktiva storstadsområden och orter där en efterfrågan finns. Vid intresset av ett projekt eller 

ett objekt värvas mark och bostäderna produceras från obruten mark till nytt bostadsområde 

(JM AB, u.å.). I samverkan med JM AB initierades detta examensarbete med syfte att upplysa 

de nödvändiga kompetensbehoven för projektledare. 

Tidigare forskning inom ämnet projektledning och kompetensutveckling har gjorts. Dessa 

forskningar syftar på vikten av pedagogik och lärande metoder samt kompetensutveckling av 

andra roller än projektledarens. Till skillnad från de tidigare forskning avgränsas detta 

examensarbete till projektledarens roll i samband med planeringsverktyg. 

1.2 Problemformulering 

En projektledare saknar i vissa fall tillräcklig kompetens, erfarenhet samt färdigheter för att 

kunna leda och styra ett väl fungerande projekt. Detta kan i vissa omständigheter leda till 

förseningar och stora ekonomiska förluster på grund av en dålig planering och därmed ett 

misslyckat projekt. Projektledarens begränsning av kompetens inom projektledning tyder på 

dessa problem som sker igenom hela projektet. 
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1.3 Syfte och målsättning 

En viktig förutsättning för ett lyckat projekt är att projektledaren har de tekniska meriterna 

och den kompetens som projektet är i behov av. Syftet med denna studie är att beskriva 

projektledarens kompetensbehov i samverkan med planeringen igenom projektledningen hos 

företaget JM AB. 

Målet med detta examensarbete är att ge en översiktlig förståelse över vad projektledning och 

projektledarens roll innebär samt föreslå en modell för kompetensutveckling med syfte att 

framhålla en förbättrad produktionsprocess. Förståelse över planeringsverktygens fördelar är 

också ett av målen. 

1.4 Frågeställningar 

 Vad är en projektledares främsta arbetsuppgifter? 

 Vilka kompetenser bör en projektledare ha för att utföra ett lyckat projekt? 

 Hur arbetar JM AB för att åstadkomma dessa kompetenser?  

 På vilka sätt kompetensutvecklas en projektledare? 

 Vilka verktyg eller metoder tillämpas vid planering av ett projekt? 

 Hur fungerar dessa planeringsverktyg? 

 

1.5 Avgränsning 

Arbetet kommer avgränsas till projektledarens roll i verksamheten och inte hela 

projektverksamheten. Den pedagogiska kompetensutvecklingsläran kommer inte att 

inkluderas ingående i denna studie. Detta innebär att fokus endast ligger på projektledarens 

ledaregenskaper. 
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1.6 Rapportens disposition 

 

Figur 1: Rapportens disposition 

  

2
•Metodbeskrivning

3
•Projektledning: En litteraturstudie som ger en presentation om projektledning 
samt projektledarens kompetensbehov.

4

•Planeringsverktyg: En litteraturstudie som beskriver planeringsverktygen som 
är nödvändiga vid planering av ett projekt.

5
•Resultat: Empiri och analys från fallstudien

6
•Avslutande diskussion 

7
•Slutsats

8
•Förslag till fortsatt arbete

•Referenser

•Bilagor
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2 METODBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs vilka tillvägagångs sätt som har använts för att åstadkomma det resultat 

och slutsatser som examensarbetet ligger till grund för. Detta examensarbete är byggd på en 

studie som innefattar litteraturstudier och fallstudier där intervjuer, deltagande observationer 

görs.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien till detta examensarbete utfördes genom en omfattande litteratursökning 

med avsikt att hämta befintlig information från tidigare forskning och erfarenheter. Syftet med 

denna information var att skapa en bakgrund. Det primära nyckelorden som användes vid 

sökningen var; projektledning, kompetensutveckling, certifierad projektledare, 

byggproduktion och planeringsverktyg.  

Med dessa nyckelord söktes litteraturer fram i högskolans bibliotek och litteratur 

granskningen genomfördes för att få en fördjupad kunskap inom ämnet projektledning, 

projektledarens roll och planeringsverktygen inom produktion. De ämnen som nämnts ansågs 

vara relevanta för studiens innehåll, för läsarens förståelse samt för de kompetensbehov en 

projektledare efterfrågar.  

2.1.1 Jämförelse mellan tidsplaneringsverktyg 

En jämförelse av tidsplaneringsverktyg gjordes mellan Consultecs Plancon Powerproject 

2015 och Microsoft Project Professional 2013. Jämförelsen gjordes med syfte att se vilka 

fördelar och nackdelar Powerproject kan ha gentemot andra tidsplaneringsprogram.  

2.2 Fallstudie 

Examensarbetet behandlar JM AB:s projektledare och deras planeringsverktyg. Rubrikerna 

nedanstående beskriver studiens tillvägagångssätt för att åstadkomma de resultat som 

önskats. 

2.2.1 Intervjuer 

I fallstudien används intervjuer för att undersöka och analysera olika frågeställningar. 

Intervjuerna användes för att få en mer ingående kunskap om hur en projektledares vardag ser 

ut och vad för kompetens som är behövlig vid olika arbetssituationer och projekt. Intervjuerna 

definierades på förhand med frågor som berörde projektledarens kompetens, dess 

kompetensutveckling och projektledningsprocessen samt planeringsverktygen. 

Intervjupersonerna fick möjlighet att få insyn i frågeställningarna på förhand. Denna mall 
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styrde samtalet mellan parterna där även möjligheten för vidare diskussioner kring 

frågeställningarna fanns (Bryman, 2011).  

Intervjupersoner bestod av två kategorier: 

I kategori 1 återfinns tre personer, dessa personer som intervjuades arbetade alla som 

projektledare på företaget JM AB och hade olika nivåer av senioratet. 

I den andra kategorin återfinns en person som arbetade på företaget JM AB som 

projekteringsledare. Intervjun med denna person var olikt intervjuerna med personerna i den 

första kategorin då syftet med resultatet från frågeställningar syftade på planeringsverktygen. 

2.2.2 Platsbesök 

Tillsammans med JM AB genomfördes ett besök på byggarbetsplatserna där praktiska 

observationer gjordes. På byggarbetsplatsen kunde frågor angående praktiska tillämpningar 

och byggnadstekniska frågor besvaras. Platsbesöket gjordes på Österport 1 som är ett 

bostadsområde som håller på att uppföras. Byggarbetsplatsen valdes ut av den externa 

handledaren med hänsyn till hur långt in i produktionen Österport 1 hade hunnit. Aspekter 

som var viktiga att titta efter var hur medarbetarna arbetade ifrån tidsplanen samt hur den 

presenterades på byggarbetsplatsen. Data samlades in och sammanställdes igenom bilder och 

anteckningar. 
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3 LITTERATURSTUDIE - PROJEKTLEDNING 

Projektledning tolkas på olika sätt av olika människor världen runt. Ordet projekts direkta 

översättning är “kasta fram” vilket inte belyser något för läsaren (Marttala & Karlsson, 2000). 

Eftersom projektledning tolkas på varierande sätt finns det ingen exakt definition för vad ordet 

projektledning innebär.  

Marttala och Karlsson (2000, s.10) definierar det som; ett projekt är en tidsbegränsad och 

från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser ska nå 

ett mål. 

Medan Hallin och Gustavsson (2012, s.8) definierar det som; en temporär satsning för att 

framställa en unik vara eller tjänst. 

Oavsett hur ordet projektledning definieras av olika författare är betydelsen densamma för 

alla. Att framställa eller att avklara ett mål på något som har påbörjats. Dessa mål kan både 

vara fysiska mål eller tjänster som slutförs.  

3.1 Projektledare – den formella ledaren 

En projektledares uppgift är först 

och främst att leda och styra 

projektet mot de uppsatta målen 

eller visionen. En roll som kräver 

bl.a. att vara som en inspiratör och 

initierare, fungera som en 

uppsamlad resurs, tillföra kunskap 

till styrgruppen, samla information, 

föra den vidare och dokumentera 

såväl skriftligt som muntligt. Detta 

innebär alltså att förutom att vara 

den kreativa ledaranstalten även kunna vara välutvecklad i tal och skrift.  

För att lyckas bli en framgångsrik och lyckosam projektledare behöver projektledaren ha ett 

utpräglat intresse för människor och veta hur engagemanget effektiviseras för medarbetarna. 

Även en god kommunikationsförmåga är nödvändig för att stärka projektgruppen, detta 

igenom att få medarbetarna känna sig sedda och hörda. Genom att vara projektledare är det 

även behövligt att se varje medarbetares styrkor och svagheter för att därigenom hitta korrekta 

arbetsuppgifter till lämplig person (Tonnquist, 2012).  

Hallin och Gustavsson (2012, s.142) beskriver projektledaren som; en person som är bra på 

mycket men inte specialist på något, och som därmed fungerar som en länk mellan 

företagsledningen och olika specialist funktioner. 

Figur 2: Projektledarens arbetsuppgifter (modifierad, 
Tonnquist, 2012) 
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3.1.1 Ett projekt uppstår 

Hur ett projekt vanligtvis påbörjas beror på många olika skäl. Dessa anledningar kan vara ur 

ett problem som behöver en lösning, varor och tjänster vars utveckling är nödvändig eller av 

diverse nya förutsättningar samt genom olika maktutövningar (Hallin & Gustavsson, 2012). 

Det som sammanhåller alla projekt är ömsesidigheten att tillfredsställa ett behov hos någon 

samtidigt som projektet går att genomföra i projektform. 

 [A project is] any undertaking with a defined starting point and defined objectives by which 

completion is identified. In practice, most projects depend on finite or limited resources by 

which the objectives are to be accomplished (PMI 1987, s. 3).  

Uppförandet av att starta ett projekt varieras ofta. Detta kan i tidigt skede formuleras genom 

att sätta mål och riktlinjer för projektarbetet. Organisationer och projektledare med erfarenhet 

samt rutiner av projektarbete kan vara väsentliga för kvalitetssystem. Grunden för ett projekt 

läggs generellt igenom förstudien, där granskas även projektet med avsikt att undersöka 

förutsättningar att framföra projektet (Tonnquist, 2012).  

3.1.2 Planering av projekt 

När projektets förstudie är klar initieras planeringen av projekt. I vissa företag finns en färdig 

mall för framtagandet av en projektplan som är grunden till hur ett projekt ska genomföras. 

Projektplanen fungerar som stöd för projektledaren och styrgruppen. I andra fall är det upp 

till projektledaren att utveckla en projektplan som är användbar för specifika projektet. 

Vanligtvis är det bra för projektledaren att inte göra hela planeringsarbetet helt själv. 

Involvering av styrgruppen är viktigt för att på så sätt få in fler synpunkter och på det sättet 

förankra projektplanen redan i tidigt stadie (Hallin & Gustavsson, 2012).  

3.1.3 Genomförandet 

I och med att ett projekts genomförande initieras får projektledaren en kontinuerlig uppgift 

att följa upp projektets ekonomiska aspekter, aktiviteter och tidsplan. För att faktorerna skall 

fortsätta enligt planeringarna bör projektledaren leda projektmedlemmarna och styra 

projektet mot sitt mål. Innebörden av att leda ett projekt och styra ett projekt har olika 

infallsvinklar beroende på vad syftet är. Medan “leda” handlar mer om projektmedlemmarna 

(Hallin & Gustavsson, 2012), handlar “styra” mer om resurser och kravspecifikationer (Antvik 

& Sjöholm, 2005). 
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3.1.3.1. Leda projekt 

Att leda ett projekt i genomförandefasen har många och varierande aspekter som syftar på att 

hålla igång projektet aktivt kontinuerligt, dvs. målet är att leda projektgruppen mot de 

uppsatta målen (Tonnquist, 2012). Ledarskap identifieras av ledaren som motiverar, ger stöd 

och utvecklar sitt “team” (Antvik & Sjöholm, 2005). Förutom det psykologiska perspektivet 

skall ledaren även se till att följa planer, hantera ändringar och kommunicera med 

intressenterna för rapportering om nuläget och hålla dessa aktörer informerade så de inte 

förblir oinformerade (Tonnquist, 2012).  

Det finns fyra olika ledarskapsstilar som 

kännetecknar en ledare som illustreras i figur 3. 

En ledare har ansvaret att utveckla 

projektgruppen och hantera konflikter mellan 

gruppmedlemmar. En av de viktiga 

tyngdpunkterna för ett lyckat projektledarskap är 

ledarens förmåga att få projektgruppen att 

samverka. Denna samverkan leder till att 

projektgruppen arbetar i enlighet och projektet 

fortskrider smidigare (Hallin & Gustavsson, 

2012).  

3.1.3.2. Styra projekt 

Styrning av projekt betyder att projektledaren med rationellt agerande fokuserar på det mål 

eller visioner som är uppsatta och styr hela projektet till ändamålet. Det som menas med 

styrning är funktionsstyrning, tidsstyrning och kostnadsstyrning från de mål som har satts. 

Det kan därför tolkas som ett verktyg för att få projektverksamheten och verksamhetens 

resurser att kooperera på ett kostnadseffektivt sätt. För att lyckas styra projekt på ett effektivt 

sätt behöver projektledaren därför god strukturkompetens och uppföljning av aktiviteterna 

(Hallin & Gustavsson, 2012).  

Funktionsstyrningen handlar om att styra projektet mot det förväntningar som satts upp för 

projektet och göra en funktionsuppföljning under projektets gång för att fylla upp 

kravspecifikationerna som upprättats vid projektets start. Det är inte ovanligt att ett projekt 

omfattning förändras under projektets gång på grund av diverse anledningar. En förändring i 

ett projekt innebär också en förändring i det aktiviteter som måste genomföras för att uppfylla 

de nya kravspecifikationerna gällande funktion, vilket leder till att projektet växer eller 

minskar i omfattning och betydelse. Att omfattningen av ett projekt antingen växer eller 

minskar i omfattning kallas även för “scope creep” (Hallin & Gustavsson, 2012).   

Tidsstyrning handlar om att ligga i fas med de planerade aktiviteterna i förhållande med 

tidsplanen. Denna tidsplan kan man följa upp under projektets gång med hjälp av ett 

nulägesschema. Nulägesscheman kan ge en visuell bild för projektledaren att se vilka 

aktiviteter som har genomförts i förhållandet till mängden tid som har fortskridit (Hallin & 

Gustavsson, 2012).  

Figur 3: Fyra ledarskapsstilar (modifierad, 
Hallin & Gustavsson, 2012) 
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Figur 4: Nulägesschema (modifierad, Hallin & Gustavsson, 2012) 

Kostnadsstyrning innebär en uppföljning av resurser och förbrukning av intäkter som ofta görs 

vid bestämda tidpunkter. Uppföljningen har i syfte att skapa underlag för styrgruppen då det 

skall fattas beslut under projektets genomförande. Det styrgruppen vill åstadkomma är att se 

hur mycket resurser som har använts i förhållande till tidplanen och de aktiviteter som utförts 

(Hallin & Gustavsson, 2012).  

3.1.4 Avsluta projekt 

Överlämningen av ett projekt har stor betydelse i samband med att en slutprodukt skall 

handskas över till beställaren. En god kommunikation mellan intressenter och beställare är 

viktig då det är nu deras förväntningar skall gå i uppfyllelse eller överträffas. Projektet 

godkänns ifall den uppfyller de kravspecifikationer som satts från början. Tester och prover 

görs vid överlämningsskedet för att se ifall projektet har uppfyllt sina mål. Ofta kallas en 

specialist med viss kompetens in vid detta skede och gör slut kontrollerna. I byggbranschen är 

det vanligt med besiktningsmän som ger det sista godkännandet (Hallin & Gustavsson, 2012). 

3.1.4.1. Slutrapport 

Den interna organisationsutvecklingen kan också göras via en slutrapport. Slutrapporten är ett 

vanligt dokument alla projektledare gör i slutet av ett projekt. För att sammanfatta projektets 

resultat, avvikelser, ekonomiska uppföljningar, lärdomar och synpunkter på valda 

arbetsmetoder i förhållande till utförda arbetsmoment. Detta dokument används som en 

erfarenhets källa där lärdomar kan tas för att hantera problem och avvikelser bättre samt 

effektivare till kommande projekt (Hallin & Gustavsson, 2012).  

  



10 

3.1.4.2. Erfarenhetsåterföring 

Den kunskap som dokumenteras skriftligt i form av slutrapport eller diverse sätt kallas för 

“explicit” kunskap. En annan typ av kunskap är “tyst kunskap” som inte kan dokumenteras 

eller delas. Det är en sådan kunskap som individen tar till sig via tidigare erfarenheter eller 

andra lärdomar och som senare “bara finns” där (Polanyi, 1966).  

En vanlig “explicit” kunskap spridnings metod är etablerade IT-system där slutrapporter och 

andra dokument samlas i en databas. Där skapas ett arkiv med många dokument som 

innehåller värdefull information och erfarenheter från varierande projekt som finns 

tillgängligt för återhämtning (Hallin & Gustavsson, 2012).  

Den “tysta kunskapen” tar individen till sig lättare i de organisationer som använder 

standardiserade metoder och rutiner vid utförande av aktiviteter. Inlärningen förenklas då 

strukturerade erfarenhetsåterföringsdokument finns tillgängligt för individen att hämta för att 

senare applicera på standardiserade metoder. Den “tysta kunskapen” skapas då individen utför 

likartade aktiviteter om och om igen (Hallin & Gustavsson, 2012).  

Observationer och sociala sammanhang med diskussioner är ett givande koncept vid 

individens inlärningsprocess (Lave & Wenger, 1991). Vid värderande kring slutförda projekts 

resultat blir två begrepp aktuella för teorin kring lärande i verksamheter, “single-loop learning” 

och “double-loop learning” (Argyris & Schön. 1974, 1978).  

 

Figur 5: Single- och double loop learning (modifierad, Argyris & Schön. 1974, 1978) 

  



11 

3.2 Kompetensutveckling 

Konceptet kompetensutveckling framträddes under 1980 talet, som motsvarar ”human 

resource development” i den engelska benämningen (Granberg, 2009). I detta kapitel ges 

en mer ingående analys av en projektledares kompetens och dess utveckling samt 

begreppet kompetens och hur det tillämpats med olika innebörder. 

3.2.1  Kompetens 

Begreppet kompetens har flera olika betydelser och är svår att definiera. 

I första hand betyder kompetens att en person eller en organisation har en viss skicklighet att 

utföra vissa arbeten eller bedriva olika verksamheter (Stevrin, 1986). Detta innebär att 

kompetens oftast är kopplad till en särskild arbetsuppgift eller en handling. För att precisera 

kompetens begreppet ytterligare kan definitionen tas i begreppen arbete och individ. Med 

arbete avses det en samling av uppgifter eller problem som en individ ska lösa för att uppnå 

vissa mål och resultat (Ellström, 2004).  

Competence is a single term, with dictionary definition such as power, ability or capacity, to 

do a task and due qualification or capacity, adequacy or suffiency to do a task (International 

journal of Project management 23, 2005, s. 8).  

Jämsides med begreppet kompetens förekommer även termen kvalifikation. Dessa två termer 

kan ses som synonymer till varandra men kan även särskiljas och tillsammans utgöra en 

individs absoluta kunnande. I begreppet kvalifikation har fokus övergått från personen till 

uppgiften och vad uppgiften kräver av personen. Alltså beskriver kvalifikation den kompetens 

som är nödvändig eller eftersöks för att implementera en arbetsuppgift (Ellström, 2004). 

Förhållandet mellan kvalifikation och kompetens exemplifieras ytterligare i figur 6.  

 

Figur 6: Jämförelse mellan kompetens och kvalifikation 
(modifierad, Elleström, 2004)  

Genom figur 6 går det därmed att urskilja den formella kompetensen. Det vill säga den 

kompetens som anskaffats genom en traditionell utbildning som kan styrkas med hjälp av 

betyg, intyg eller diplom ifrån den faktiska kompetensen eller den reella kompetensen som en 

person förfogar över. På liknande sätt urskiljs det hur kompetent en projektledare önskar att 
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en medarbetare är med hänsyn till den efterfrågade kompetensen och den kompetens som 

krävs för att genomföra en arbetsuppgift på ett godtyckligt sätt (Ellström, 2004).  

3.2.2 Relationskompetens & strukturkompetens 

Begreppen relationskompetens som är till för att leda och strukturkompetens som är till för att 

styra hänger ihop innehållsmässigt med transformativt och transaktionellt ledarskap (Hallin 

& Gustavsson, 2012). Transaktionellt ledarskap innebär en stark relation mellan ledaren och 

anhängaren. Relationen bygger på att ledaren och anhängaren påverkar varandra ömsesidigt 

för att på så sätt härleda något av värde. Det betyder helt enkelt att ledaren ger efterföljaren 

något av värde i utbyte mot något ledaren vill ha. Det som utmärker en transaktionell ledare 

är engagemanget den ger till sina medarbetare där varje bidrag belönas och erkänns. 

Transformativt ledarskap härstammar även den i personliga värderingar och övertygelser av 

en ledare. Transformativt ledarskap handlar mer om att kunna motivera och inspirera 

medarbetarna, att ta individuell hänsyn och att kunna förena samt ändra medarbetarnas mål 

och övertygelser (Lewis & Kuhnert, 1987).  

För en projektledare handlar det om att styra och leda ett projekt.  Ledningen handlar om 

relationskompetens; att kunna leda människor. Styrningen i sin tur behandlar 

strukturkompetensen; att projektledaren på ett systematiskt och rationellt sätt bibehålla en 

god kontroll igenom projektets alla faser. 

3.2.3 Kodifiering 

Genom uppkomsten av nätverksanslutna datorer och IT-verktyg vid början av 1990-talet har 

lagring, erfarenhetsåterföring samt kodifiering blivit möjligt. Detta benämns oftast som 

kodifieringsstrategi. Kodifieringsstrategin använder sig av en ”people-to-documents” system 

där olika typer av kunskap förvärvas från den som har kunskap. Denna strategi öppnar upp 

möjligheter att uppnå en kunskaps återanvändning utan att behöva kontakta personen som 

innehar kunskapen och detta leder till en växande verksamhet (Hansen, Nohria & Thierney, 

1999).  

3.2.4 Personifiering 

Till skillnad från kodifieringsstrategin handlar personifiering om att kunskap är nära knuten 

till den person som utvecklade kunskapen och detta brukar vanligen delas genom ”person-to-

person” kontakt. Detta innebär att kunskapen företrädesvis delas via interaktion mellan två 

personer. Personifieringsstrategin innefattar även den i liten grad IT-baserade verktyg men 

syftet med personifiering är att hjälpa människor genom kommunikation och inte att lagra 

kunskapen (Hansen, Nohria & Thierney, 1999).   
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3.2.5 Kompetensutvecklingen av projektledare 

För att en projektledare ska utföra sina främsta arbetsuppgifter krävs en väldigt bred 

kompetens. Den viktigaste metoden för att en projektledare ska utveckla sina kompetenser är 

med hjälp av erfarenhetsläran. Wateridge (1997) visar i en undersökning att ungefär 60 % av 

en projektledares färdigheter och kompetens kommer genom att ”bara vara” på arbetsplatsen. 

Dock anses denna inlärningsprocess ta långt tid därför är utbildning nödvändig för att 

påskynda processen. Projektledaren spenderar vanligtvis cirka 39 % av ett års arbetstid på att 

utveckla och uppgradera sin kompetens (Wateridge, 1997).  

Erfarenhet brukar ses alltför ofta som det enda sättet att utveckla och uppgradera sina 

kompetenser. Genom erfarenhet kan det kompetens en projektledare utvecklat även vara fel 

och detta kan leda till sämre prestationsnivå än innan hos projektledaren (Wateridge, 1997). 

Av den orsaken är det betydelsefullt att utveckla kompetenser genom: 

 Olika typer av utbildningar. 

 Litteraturstudier. 

 Reflektioner kring projekt. 

 Coachning. 

 Att vara adept till en mer erfaren projektledare. 

 Att fungera som en assistent till en senior projektledare. 

 Medlemskap i projektledare föreningar 

 Olika typer av certifieringar. 

(Antvik & Sjöholm, 2005) 

Juniora projektledare utan stor utsträckning av kompetens anses ha det svårare att leda 

projekt. Därför är det angeläget för den juniora projektledaren att lägga fokus på 

administrationen och metoder för att utveckla sin kompetens för att på så sätt redogöra 

kunskapen. Det är även av stor vikt att nyblivna projektledare från början tilldelas mindre 

projekt som är teknisk och verktygsbaserade snarare än projekt med som beblandar människor 

och organisationsförmåga (Wateridge, 1997).  

3.2.6 Certifiering av projektledare 

Genom att projekt blir alltmer betydelsefulla för företag samt organisationer sätts högre krav 

på projektledaren och för att göra projektledaren mer professionell har företag valt att införa 

olika typer av certifieringar. Certifieringen av projektledare leder till en mer formell 

projektledarroll samt visar på kompetensnivån hos projektledaren (PMI, 2004).  

3.2.6.1. Project management institute 

PMI, Project Management Institute är en av de ledande representanterna när det kommer till 

certifiering av projektledare. Project Management Institute bildades 1969 i USA och har idag 

över 350 000 certifierade projektledare runt om i hela världen (Tonnquist, 2012). PMI bidrar 

med en ökad förståelse för nyttan av certifiering och en karriärutveckling av projektledare. 
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3.2.6.2. International Project Management Association 

Liksom PMI har IPMA, International Project Management Association utarbetat ett 

certifieringsprogram som syftar på att stadga projektledarens kompetensutveckling. IPMA:s 

certifieringsdokument har idag över 130 000 certifierade projektledare (Tonnquist, 2012). Det 

som skiljer sig en aning ifrån PMI är att inom IPMA:s certifieringsprogram ingår fyra olika 

nivåer, dessa hänvisas i figur 7: 

 

Figur 7: Certifieringsnivåer (modifierad, Tonnquist, 2012) 

3.2.7 Varför certifiera? 

I och med den stora tillväxten av antalet projektledare som certifierar sig under de senaste 

åren, tyder på att många fler hittat anledningar till att genomgå en certifiering av projektledare. 

För projektledaren innebär en certifiering ökade möjligheter till att utvecklas inom 

projektområdet. Detta leder till en statushöjning på arbetsmarknaden. En certifiering av 

projektledare bidrar således till att ge projektledaren en större helhetsbild över projekt samt 

en bra återkoppling till vart projektledaren står i sin projektledarroll (Tonnquist, 2012).  

Färdigheter inom projektledning är helt avgörande för organisationers förmåga att 

utvecklas, skapa nöjda kunder och uppnå effektivitet och lönsamhet i verksamheten (PMI, 

u.å). Förutom nyttan av certifiering av projektledare för själva individen så ger en certifiering 

även organisationen många fördelar. Detta genom att öka sannolikheten för ett väl genomfört 

projekt och uppfyllda mål, bättre kommunikation mellan projektets inblandade intressenter 

och behagar mer kvalificerade medarbetare (PMI, u.å.).  
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4 LITTERATURSTUDIE - PLANERINGSVERKTYG 

Planeringen av ett projekts produktion kan vara väldigt komplext och ha större ekonomiska 

samt kvalitetsmässiga konsekvenser när större missar sker. Det är viktigt att produktionen 

flyter på smidigt och att alla arbetare på platsen är sysselsatta. Vid mindre projekt är det oftast 

en person som sitter bakom planeringsverktygen. Planeringen av ett större projekt kan 

innefatta fler personer på samma gång. Produktionsprocessen och de metoder samt verktyg 

som används för att göra en god planering av ett projekt kan vara avgörande för projektets 

slutprodukt (Persson, 2012).  

4.1 Metoder och verktyg 

Tillsammans med teknologins utveckling har datorer och datorstödda program tagits fram för 

att upprätta tidplaner för ett projekt. Det mest renodlade datorstödda planeringsprogram som 

kan användas idag är t.ex. MS Project, PlanCon, Powerproject, Primavera och FastTrack 

Schedule m.m. Alternativa program som t.ex. Excel kan användas för tidsplanering men det 

kan bli komplicerat och tidskrävande vid mer komplexa planeringsmoment (Persson, 2012).  

Projektens planering är en viktig förutsättning för att lyckas styra organisationen mot de satta 

målen. Enligt Persson (2012, s.7) baseras planeringen på enkla principer med sunt förnuft 

och kommunikation mellan de inblandade. Fastän de flesta på byggarbetsplatsen har 

erfarenhet från tidigare arbeten krävs det olika typer av metoder och hjälpmedel för att belysa 

genomförandet av projektet. På så sätt kan avstämning göras igenom hela projektet och därtill 

även arbeten följas upp och styras på rätt sätt. Följaktligen är vikten av en dokumenterad 

planering med hjälp av tidsplaner betydande (Persson, 2012).  

4.1.1 Tidsplanering 

Tidsplaneringens syfte är att ge projektmedarbetarna samt projektet en tidsplan att följa efter 

för att behålla strukturen på projektet. Alla moment i projektet skall flyta på smidigt och en 

röd tråd genom hela projektet bör skapas för effektiviteten.  

Att skapa en tidsplan kan tolkas som en enkel uppgift med antaganden över aktiviteters 

varaktighet men egentligen är det ett komplext arbete som innefattar många varierande delar 

som bör tas till hänsyn. Komplexiteten i processchemat för tidsplaneringen illustreras med 

figur 8.  
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Figur 8: Process schema för tidsplan (modifierad, Persson, 2012) 

En tidplan kan delas upp i flera olika nivåer. Dessa tidsplaner kan vara allt från översiktliga 

tidsplaner till tidsplaner över dagsaktiviteter i detaljer. En projekttidsplan är en översiktlig 

tidsplan över hela projektet som visar projektets större moment över angiven tid. 

Projektledning och beställaren kan med hjälp av projekttidsplanen veta när större aktiviteter 

bör starta och sluta samtidigt som kritiska tidslinjer för nödvändiga kontrakt avtal bör 

hanteras för fortsatta arbeten (Persson, 2012).  

Produktionstidsplanen definierar produktionens tillvägagångsätt. En sådan tidsplan 

innehåller t.ex. planerad tid för markarbeten, stomarbeten och takarbeten o.s.v. Med hjälp av 

tidsplanen kan produktionsledarna styra produktionen vid avvikande förseningar eller 

ändringar genom att kalla in extra resurs eller påskynda processer för att vara i fas till 

kommande kritisk linje (Persson, 2012).  
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Närtidsplanen omfattar detaljerade veckoplaneringar av enskilda arbeten för att hålla de 

tidsramar som angetts av de ”större” tidsplanerna. Dessa typer veckoplaneringar gör varje eller 

varannan vecka i samarbete med de tillfälliga arbetarna som har i uppgift att utföra 

arbetsmomenten med hänsyn till läget produktionen befinner sig i (Persson, 2012).  

4.1.1.1. Kritisk linje 

En kritisk linje är en eller flera tidspunkter på tidsplanen som påverkar fortsatta arbeten. 

Konsekvenser för planerade aktiviteter som inte genomförts vid kritiska linjen kan vara 

anledning för tillfälligt stopp på produktionen eller varierande storlekar på förseningar. 

Persson (2012, s.74) definierar kritiska linjen som; När tidsplanen ritas upp blir det tydligt 

vilka aktivitetskedjor som bestämmer genomförandetiden. Den kedja av aktivitet som 

bestämmer sluttiden för projektet kallas den kritiska linjen. Persson (2012) menar att dessa 

aktivitets kedjor är beroende av varandra och därför avgör den första aktivitets kedjas 

genomförande början på nästa aktivitets kedjas genomförande, som senare resulterar i en 

sluttid för projektet. Kritiska linjer kan markeras på tidsplanen på olika sätt. Det kan märkas 

med röda linjer mellan delmoment (figur 9) eller med tydliga punkter mellan aktiviteterna 

(figur 10). 

 

Figur 9: Kritisk linje med röda linjer (modifierad, Persson, 2012) 

 

   Figur 10: Kritisk linje med punkter (modifierad, Persson, 2012) 
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4.1.1.2. Resurs redovisning 

När budgetering och kalkylering genomförs tas även hänsyn till vad resursen och 

yrkesarbetarna på arbetsplatsen kommer att kosta. Denna kostnad tas fram med en typ av 

tänkt tidsåtgång för varje aktivitet av en enskild arbetare. Beroende på denna tidsåtgång kan 

flera arbetare sysselsättas på samma aktivitet för att genomförandet av aktiviteten skall 

verkställas snabbare. Redovisningen av resurser kan göras på olika sätt. Ett exempel på 

redovisningen i tidplanen är enligt figur 11 (Persson, 2012).  

 

               Figur 11: Resurs redovisning (modifierad, Persson, 2012) 

Figur 11 redovisar aktiviteter över specificerad vecka och hur mycket resurser i form av 

yrkesarbetare och maskiner som skall sysselsättas för färdigställandet av aktiviteten. Resurs 

redovisningen används också för att kunna styra produktionen mot den planerade budgeten. 

Detta görs via jämförelser mellan den planerade tidsåtgången och den verkliga tidsåtgången, 

vilket ger en verklighetsbild av vad som försiggår gentemot planeringen (Persson, 2012).  

4.1.2 Produktionseffektivisering 

Effektivisering av produktionen är en gren som är väldigt betydelsefullt främst för kostnaden 

av produktionen. Tillvägagångsätten för effektiviseringen kan göras med varierande metoder 

eller verktyg. Ett sätt att effektivisera produktionen kan vara genom rätt logistisk planering 

och rätt arbetsberedning. En annan metod är att använda sig av IT-baserade kommunikations- 

och planeringsverktyg som underlättar aktörernas samverkan.  Då får projektören möjlighet 

att upptäcka samt undvika potentiella fel som kan bli kostsamma och tidskrävande att åtgärda. 
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5 RESULTAT & ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultatet som framfördes med hjälp av fallstudien. Denna fallstudie 

bestod av intervjuer samt platsbesök för att generera en tydligare koppling mellan 

examensarbetets empiri och litteraturstudie. 

5.1 JMs arbetsprocess 

Ett projekt startar med att ackvisitörer bearbetar den nya marken där även en projektledare 

kopplas in i det tidiga skedet. Projektledaren omformar därefter en detaljplan med en viss 

involvering av ackvisitörerna. På så sätt skapas en förutsättning för att föra vidare och starta 

ett projekt. Efter projektstarten engageras flera andra aktörer såsom mäklare och 

marknadsansvarig, där projektledaren fick en övergripande roll. Efter att dessa skeden är satta 

tas en programhandling fram då projekteringsledaren träder in och tar fram handlingar såsom 

bygghandlingar och systemhandlingar. I enlighet med dessa handlingar lämnas därefter ett 

bygglov för att senare kunna bygga på marken. Projektledaren är inte inblandad så mycket i 

detta skede då projekteringsledaren arbetar mer självständigt. Projekteringsledaren har 

projekt anvisningar att gå efter. Dessa kallas för ”paffar”, som fungerar som en checklista för 

att utföra olika delmoment. Slutskedet av projektet behandlas oftast av marknadsavdelningen 

som ansvarar för marknaden, annonsering och kontakt med kunder etc.  

5.2 Platsbesök 

Avsikten med platsbesöket var att observera hur JM AB arbetade genom 

produktionsprocessen. Genom att följa med handledaren samt en arbetsledare på 

byggarbetsplatsen ”Österport 1” fanns möjligheten att ställa frågor angående planering inför 

varje arbetsuppgift och hur det hade koppling med tidsplanen.  

Det som observerades direkt på arbetsplatsen var användningen av tidsplanen som fanns på 

byggarbetsplatsen (figur 12). Tidsplanen var upphängd i ett konferensrum där det fanns 

möjlighet för alla arbetare att gå in och rätta sig efter tidsplaneringen. Tidsplanen var väldigt 

övergripande och hade många ingående delmoment inom projektet.  
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           Figur 12: Utskriven tidsplan från Powerproject 

Tidsplanens funktion var att visa när arbetsmoment ska vara färdiga samt hur lång tid 

delmomenten ska ta. Detta skulle i sin tur fungera som ett hjälpverktyg för arbetarna på 

byggarbetsplatsen för att utföra moment i rätt tid och identifiera ifall avvikelser sker på 

arbetsmomenten som är utförda.  

Genom detta platsbesök kunde det tydliggöras att tidsplanen var en viktig förutsättning för en 

god projektplanering. Med hjälp av tidsplanen kunde även avstämning göras genom hela 

projektet och på så sätt även olika arbetsuppgifter följas upp. Detta stämmer överens med 

Perssons (2012) som beskrev att en dokumenterad planering med hjälp av diverse tidsplaner 

bör värderas oerhört högt för ett projekt.   
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5.3 Resultat från intervjuer  

Resultatet innefattade intervjuer med fyra personer.  De intervjuade personerna inkluderade 

två senior projektledare, en junior projektledare samt en projekteringsledare. Samtliga 

arbetade på företaget JM AB. I tabell 1 presenteras intervjupersonernas bakgrundsfakta. 

Tabell 1: Intervjudeltagarnas bakgrund 

Intervjuperson Intervjuperson- 
ernas roll 

År inom  
yrket 

Skala för 
projektledare 
(1-10) 

Företag 

Intervjuperson 1 
(IP1) 

Projektledare 8 8 JM AB 

Intervjuperson 1 
(IP2) 

Projektledare 4 6 JM AB 

Intervjuperson 1 
(IP3) 

Projektledare 1 2 JM AB 

Intervjuperson 1 
(IP4) 

Projekteringsledare 1 - JM AB 

 
 

Tabell 1 omfattar intervjupersonernas bakgrund, år inom yrket och företag. Deltagarna fick 

även uppskatta sin egen projektledarroll baserad på hur stor erfarenhet samt kompetens 

personen i fråga förfogade över. En sådan uppskattning gjordes för att påvisa variationen 

mellan senior och junior projektledare. Uppskattningen gjordes genom en skala från 1-10, där 

10 är en mycket erfaren projektledare. 

 

5.3.1 Projektledarrollen 

Enligt intervjupersonerna var projektledarens främsta arbetsuppgifter att driva och leda 

projektet framåt mot de uppsatta målen. Projektledaren ska också fungera som en samordnare 

för att hålla ihop gruppen och leda medarbetarna i rätt riktning. Det som påpekades vid 

intervjuerna var att ekonomin var en central del i projektledningen.  

Ekonomin är en jättestor bas i det hela, för det handlar ju om pengar, kronor och ören igenom 

hela projektet. Därför är det viktigt att hålla sig till budgeten och se till att man följer det 

ekonomiska budgetarna som gäller för projektet.      (IP2) 

Det som utmärkte JM ABs projektledare var den stora aspekten på ekonomin, där 

projektledarna hade till uppgift att upprätta ekonomiska budgetar för ett projekt. 

Projektledarna hade inte insikt i produktionsfasen i någon större utsträckning utan det 

lämnades över till projekteringsledare och platscheferna. Däremot var förmågan att se 

helhetsbilden angeläget för projektledarna och fungera som spindeln i nätet.  
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5.3.1.1. Förstudien 

I förstudien var enligt de intervjuade projektledarna det främsta arbetsuppgifterna att fungera 

som en ackvisitör samt upprätta en detaljplan. Det som utgjorde en stor del för projektledarna 

i det tidiga skedena var ekonomiska aspekterna i form av ekonomisk planering och 

budgetering.  

Först kan det vara att en detaljplan skall tas fram, då involveras kommunen. Därefter kan 

en programhandling tas fram med hjälp av arkitekten, viktigt att även driva på projektet 

framåt i förstudien.          (IP2) 

Mitt jobb handlar mycket om att hitta marken och i viss mån också att ta fram en detaljplan, 

men mycket handlar om dem ekonomiska funktionerna såsom ekonomiska planer, 

ekonomiska prognoser och hitta rätt nivå på säljpriser. Kortfattat skulle jag vilja säga att i 

förstudien är min största arbetsuppgift dem ekonomiska aspekterna i projektet. (IP1) 

I förstudien är man lite mer ensam och driver projektet mer själv. Medan i 

projektutvecklingen får hjälp av flera andra konsulter för att fram produkten, men jag som 

projektledare ska fortfarande vara den som har helhetssynen på hela projektet och se till att 

vi utvecklar en produkt som är för den kundgruppen som vi vill ha för det specifika projektet.  

           (IP3) 

Projektledaren får i uppstarten av ett projekt rollen att planera samt kunna se vad för resurser 

som är nödvändiga för det aktuella projektet. I grunden är syftet med förstudien att se till så 

projektet har de genomgripande resurser som krävs för att genomföras. 

De intervjuade projektledarna hade alla i princip överensstämmande arbetsuppgifter i det 

tidiga skedet. Det som ansågs behövligt i tidiga stadiet var en god kommunikation med alla 

involverade aktörer och att de ekonomiska budgetarna för projektet blev åstadkomna. Steget 

därefter var att verkställa en detaljplan och en programhandling för att på så sätt driva 

projektet framåt. Detta ligger till grund för att ett projekt generellt läggs igenom förstudien och 

att en granskning verkställs med avsikt att få fram produkten och därtill även förutsättningar 

för projektet enligt Tonnquist (2012). 

5.3.1.2. Planeringen 

Den främsta arbetsuppgiften enligt projektledarna var att lägga in arbetsmoment i tidsplanen 

som projektledarna upprättar för en god planering av projektet. En annan uppgift för 

projektledaren var att ta fram en huvudtidplan där säljaktiviteter återfinns.  

Jag tar fram en huvudtidplan där exempelvis produktionstidplan är en del av den 

aktiviteten, men det som skiljer är att i huvudtidplan finns säljaktiviteter. Jag får olika 

information från de involverade parterna såsom projekteringsledare, produktionsavdelning 

och sätter ihop informationerna till en huvudtidplan som ska följas. Huvudtidplanen 

fungerar som ett verktyg för mig som projektledare för att styra ett projekt.  (IP1) 
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Med hjälp av en tidplan som jag upprättar i tidigt skede, där finns ramar för hur lång tid 

olika arbetsmoment tar, därefter kan tidplanen anpassas beroende på om man tror att just 

det här projektet tar mer eller mindre tid.       (IP2) 

Det är tydligt att tidsplanen är ett nödvändigt verktyg för projektledarna genom hela 

planeringsfasen. I och med att projektledarna redan i förväg har satt ett preliminärt slutdatum 

ska arbetsmoment i de olika skedena vara klara. Tidplanen fungerar som ett hjälpmedel för 

yrkesarbetarna så att arbetsmomenten blir färdiga vid det datum som är satt i tidsplanen. Om 

ett arbetsmoment resulterar i en försening kan en återkoppling göras till tidplanen för 

generering och komplettering av avvikelsen. Där har projektledaren befogenheten att träda in 

och agera, men som IP2 påpekar i intervjun finns det duktiga och kompetenta medarbetare 

runt omkring sig som oftast kan hantera problemen.  

Om det är något som står sig vara oklart, tar man oftast hjälp av sina sakkunniga 

medarbetare. Medarbetarna är en del av processen, så man blir av sig själv beroende av 

dem.           (IP2)  

Involvering av inblandade medarbetare inom projektet är en god förutsättning för att upprätta 

en god projektplanering genom att samla allas synpunkter, kompetenser samt sakkunnigheter. 

På så sätt engageras alla parter och en effektivare verksamhet skapas. 

5.3.1.3. Genomförandet 

Styrning och ledning av produktionen är ett fokus för projektledaren i genomförande fasen. 

Projektledaren ansvarar främst för att tids- och kostnadsramar följs samt att produktionen 

flyter på utan större störningar. Ansvaret i produktionen delas upp bland projektmedarbetarna 

och projektledaren får stå längst upp i hierarki triangeln, vilket tyder på att det är 

projektledaren som får ta tag i det större frågeställningarna.    

Under själva genomförandet så har man ju en ganska stor organisation. Hela 

produktionsorganisationen är ju många människor som driver projektet igenom själva. Så i 

där är det mer att ha koll på översikten, att se till att man håller alla tider, att man håller 

ekonomin o.s.v. Men man hoppar inte in i några detaljer, utan dem hanterar det alldeles 

utmärkt själva. Men man måste fortfarande hålla någon typ av ram. Om det är någonting 

på ritningar och sådär som inte fungerar skall man ju koppla tillbaka till projekteringen det 

är egentligen ingenting jag har att göra med, men det är viktigt att jag ser till att kopplingen 

projektering – produktion fungerar och att vår projektgrupp är dynamiskt och att allting 

fungerar. Att alla trivs och må bra.        (IP3) 

Jag är inte så mycket inne i produktionsfasen. Jag har ju inblick i det också, men det är ju 

mycket på gång nere i produktionen som de tar hand om[…] Det kan också vara så att en 

projektledare kan vara mer involverad i produktionen att man är mer ute på plats, man 

kanske kontrollerar vad som byggs o.s.v. Jag är inte alls lika mycket ute i produktionen, utan 

dem sköter sitt kan man säga. Jag hoppar mer in om det blir förseningar. Vi har 

avstämningsmöten där de tar upp vissa frågeställningar som vi försöker lösa. Men annars 
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kan det också vara så att man löser en del saker på plats med produktion, men här är det 

mer så att de frågeställningarna löses oftast med projekteringsledarna.   (IP1) 

Det som intervju personerna förmedlar för genomförande fasen är att projektledaren endast 

har en översiktlig kontroll över det som sker i produktionen och att kommunikationen mellan 

de olika parterna i produktionen skall fungerar felfritt. Projektledarens uppgift blir att ha 

kontroll över ekonomin och att det ekonomiska ramarna inte överskrids. Projektledarna får 

även en styrande roll när tidsramarna sätts i fråga. Dessa frågeställningar besvaras och löses 

med regelbundna avstämningsmöten som projektledaren har med produktionsavdelningen.  

Resultatet påvisar vikten av att skapa en god sammanhållning för projektledaren som präglas 

av en god klarhet mellan projektmedarbetarna. Genom diskussioner med medarbetarna kan 

nya idéer på ett positivt och respektfullt sätt överläggas fram. I dessa situationer är 

framhävningen av den sociala kompetensen grundläggande där integrering sker mellan flera 

personer. På så sätt överförs kompetens och information från en person till en annan som 

Hansen et al. (1999) belyser som personifiering.  

5.3.1.4. Avslutningen 

När ett projekt börjar närma sig slutet är det viktigt att intressenterna (kunder, finansiärer, 

investerare etc.) involveras igen. Det är nu projektets kravspecifikationer ska hålla enligt 

planerna och att projektansvariga ska levererar den önskade produkten.  

Vid avslutningsfasen blir det mer handpåläggning för där kommer ju kunderna in. Våra 

kunder är ju väldigt viktiga så därför måste man vara väldigt på tå, för att se till att allting 

fungerar vid inflyttning. Det är det jag kalla för avslutning egentligen, avslutning kanske är 

tills garantitiden är klar men jag brukar se det avslutningen, när kunderna kommer in i 

bilden. Så där är det ju att se till att allting är klart, att alla besiktnings anmärkningar är 

avklarade. Att allt skall flyta på smärtfritt vid inflytningen. Se till att mäklarna har det de 

ska ha för de dem ska göra. Till sist svara på frågor från kunder, det kommer oftast väldigt 

mycket frågor och synpunkter.        (IP3) 

Marknadsbiten är väl säkert ganska likt i de flesta rollerna men där håller vi i vad 

marknaden har att säga, hålla kontakt med mäklaren och hålla kontakt med kunderna o.s.v. 

Det är ju något man kanske försöker undvika litegrann som projektledare för att man vill ju 

att kunderna ska få svar ganska omgående och ganska direkt. Det är ju inte alltid de får det 

heller eftersom jag kan vara upptaget med annat. Så då är det bra att dom har den rollen 

istället för att bolla med mig.         (IP1) 

De intervjuade projektledarna påpekar främst är att det är kunden som står i fokus vid detta 

skede, frågor skall besvaras och synpunkter skall tas emot. Projektledarna framhäver även 

vikten av att kommunikationen med intressenterna fungerar och att mäklarna får de 

förutsättningar de behöver för att kundens inflyttning ska ske smidigt. 

Projekten hos JM AB är oftast uppdelade, som redogörs i kapitel 5.1. Vid ett projektslut är det 

viktigt att projektledare överlägger det som har gått bra och det som har gått mindre bra för 
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projektet. Detta kan göras med hjälp av TAVS, som innebär ”tekniskt avslut” där hela 

projektgruppen samlas och diskuterar projektet. 

5.3.2 Kompetens 

5.3.2.1. Projektledarens kompetensbehov 

Med projektets uppdelning mellan projektmedarbetare är projektledarens viktigaste ansvar att 

kunna se helheten i kärnverksamheten. Att skapa en god samordning mellan de inblandade 

och på så sätt skapa en god planering samt samarbete. Detta framför krav på en bred 

kompetens där vikten av att kombinera dessa två är viktigt. Flera intervjupersoner berättar om 

värdet av att kunna driva projekten framåt hela tiden och ha en god kommunikation 

kombinerat med ledaregenskaper.  

Kunna driva frågor framåt och avsluta moment är en viktig egenskap. Det blir oftast att man 

frågar medarbetarna om arbetsmoment är färdig så där behövs en god kommunikation och 

ledaregenskaper.          (IP2) 

Helhetsbilden över projektets alla ingående delar samt fungera som kärnan för projektet ansåg 

de intervjuade personerna vara väsentlig. Social kompetensen kan också vara nödvändig 

igenom ett projekt, på grund av den utsträckning av medarbetare som är involverade i varje 

projekt.   

Det är viktigt att kunna se helhetsbilden på projektet och känna till alla delar. Genom att se 

alla personers förutsättningar i projektet bidrar detta med en god genomförande igenom 

projektet. Sen har alla projektledare olika styrkor och svagheter, vissa är duktigare på 

ekonomi medan andra är mer fokuserade på produktionen. Sammanfattningsvis är allt 

viktigt.           (IP3) 

En projektledare kan oftast mycket om allt men lite, det är viktigt att som projektledare ha 

en övergripande bild över alla delar i ett projekt. Man behöver också vara en stark ledare 

när det kommer till produktionen då man arbetar med starka personer. En annan viktigt 

kompetens är att ha en god socialkompetens.      (IP1) 

Det som uppmärksammas är kompetensen av att kunna fungera som kärnan i projektet och ha 

en helhetsbild. Flera intervjuade projektledare redogör för hur denna kompetens kombinerat 

med den sociala kompetensen samt ledaregenskaperna är avgörande (IP1, IP3) för att utföra 

ett väl genomfört projekt. Inom JM har projektledaren en betydande roll när det kommer till 

den ekonomiska delen, där olika ekonomiska handlingar och en projektkalkyl upprättas. 

Därför är en viss sakkunskap om det aktuella ämnet positivt. 

Det är påtagligt att projektledare inte alltid besitter eller förfogar över tillräckligt med 

kompetens inom vissa områden. Det gäller inte att vara experten men som IP1 påpekar är det 

nödvändigt att ha en övergripande bild över alla ingående moment igenom ett projekt. 
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I tabell 2 listas dem viktigaste kompetenserna enligt intervjuade projektledare. 

   Tabell 2: Lista över kompetenser 

 

Det som även är klargörande med alla dessa kompetenser är att det inte endast utgörs av en 

sakfråga utan av flera olika. Det gäller att kunna koppla samman flera betydelsefulla 

kompetenser som t.ex. färdigheter och kunskap med kompetenser som inkluderar förmågan 

att utföra arbete genom prestationer. 

Dock är det i högsta grad viktigt att även klarlägga personlighetskompetenserna för 

projektledare. För att oavsett hur god social kompetens en projektledare innehar är viljan att 

driva projektet framåt samt ta ansvar viktigare. Därigenom ökar projektledaren kvalitén på 

projektet samt effektiviteten hos medarbetarna.  

5.3.2.2. Byggnadstekniska kompetenser 

Byggnadstekniska kompetenser ansågs inte vara så ansenliga att förfoga över, utan mer att 

projektledare ska ha gått någon byggnadsteknisk utbildning och ha en viss förståelse för 

byggtekniska komponenter. 

Jag tycker det är viktigt att ha förståelse för helheten, kunna lite om allt. Sedan kan det dyka 

saker som stora stabilitetsproblem i ett projekt, där jag måste förstå hur det fungerar för att 

kunna föra min argumentation.        (IP3) 

Man behöver ha jobbat som arbetsledare för att få en översiktlig byggnadsteknisk 

kompetens, har man fått ett inslag i t.ex. VS, Installation eller konstruktion och har en 

förståelse för dessa komponenter är det bara plus i kanten.    (IP1) 

Det empiriska resultatet verifierar att byggnadstekniska kompetenser inte värderas alltför högt 

för en projektledare. Med utgångspunkten från de intervjuade projektledarna ges en antydan 

på att en övergripande förståelse över byggnadstekniska komponenter är tillräcklig. Det vill 
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säga att en högskoleutbildning som behandlar byggnadsteknik är lagom. Projektledarna går 

inte in på djupet angående byggnadstekniska delar såsom VVS eller konstruktion där bärande 

stommar skall beräknas. Det som är angeläget är det översiktliga kunskapen för hur alla delar 

fungerar. 

5.3.3 Projektledarens kompetensutveckling 

5.3.3.1. Erfarenhet - Learning-by-doing 

Enligt intervjupersonerna ansågs tidigare erfarenheter som den viktigaste 

kompetensutveckling. Alla projekt är olikt varandra och genom att arbeta sig fram och få nya 

erfarenheter ökas kompetensen för projektledaren.  

Det kan sägas att när man gick i skolan lärde man sig en hel del, men när man började i 

arbetslivet då är det egentligen då saker och ting började falla på sin plats. I början är det så 

att man lär sig mycket i själva jobbet, men därefter kanske man självmant söker 

kompetensutveckling inom varje ämne och ha strävan av att vilja bli bättre och motivera sig 

själv för att kompetensutvecklas.       (IP1) 

Efter min högskoleutbildning jobbade jag som arbetsledare under några år och det är en 

väldigt bra bas att stå på, för att man har jättemycket erfarenheter därifrån. Nu känner jag 

att jag har med mig all kunskap från byggarbetsplatsen och kan utnyttja mig av de 

erfarenheter som har skapat en bra bas som jag står på.     (IP2) 

Jag har utvecklat mina kompetenser genom att jobba på JM och sätt många olika delar i 

organisationen, så jag har skapat förståelse för de olika delarna. Jag har utvecklat 

kompetenserna genom att jobba som biträdande projektledare och gå med i de befintliga 

projekten och ser hur de mer erfarna projektledarna hanterar frågeställningar. På så sätt 

skapar jag min egen bild på hur jag bör jobba med projekt.    (IP3) 

Alla intervjupersoner talade om att deras kompetens har utvecklats med hjälp av kurser men 

främst av deras tidigare erfarenheter. Att skapa sig en bakgrund och förståelse för vad jobbet 

och dess olika delar innebär samt vad utfallet av resultat från de olika aktiviteterna förväntas 

vara. På så sätt skapar projektledarna en helhetsbild att luta sig på och som leder till mer 

korrekta antaganden av utfall för framtida arbetsuppgifter.  

Den bild som intervjupersonerna skapade var att den teoretiska inlärningsprocesser via kurser 

eller högskoleutbildningar skapar en god bas för individen att utveckla vidare. När den 

praktiska delen av arbetet börjar får individen en bättre insyn i arbetet och inlärningsprocessen 

blir mycket smidigare. För att få den bästa helhetsbilden av alla processer är det bra att själv 

gå igenom det viktiga delarna och få bättre förståelse över alla moment som en projektledare 

senare får styrande ansvaret över.  

Svaren från intervjuerna tyder på att den explicita kunskapen endast är till begränsad 

användning eller för att skapa en bas för vidare utveckling av individen. Det är den tysta 

kunskapen som är den viktigaste kunskapsformen som en projektledare behöver. Alla 
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projektledare pekade på att kunskapsutveckling genom att genomföra momentet och skapa 

erfarenheter är den främsta utvecklingsmetoden. Det projektledarna säger kan jämföras med 

Argyris och Schöns (1974, 1978) teori om ”single-loop och double-loop learning” (figur 5) som 

också pekar på kompetensutveckling via utförandet av varierande moment 

5.3.3.2. Kurser 

Formella kurser inom projektledning och ekonomi fyller en stor del av kompetensutveckling 

hos projektledarna. Med hjälp av kursutbildningar får projektledaren den teoretiska aspekten 

förklarad för sig på ett snabbare sätt än från erfarenheter. Därigenom skapas en bättre 

möjlighet att kombinera den praktiska och teoretiska kompetenserna som är behövliga i varje 

arbetsuppgift. 

Den juniora projektledaren som intervjuades IP3 hade genomgått olika kurser inom JM AB, 

dessa kurser innefattade en kurs i BRF (Bostadsrättsföreningen) samt en projektledarkurs.  

Jag har en ganska dålig koll på Bostadsrättsföreningen och hur det fungerar, så det har jag 

gått en kurs i. Sedan har jag även gått ledarskapskurser. Att gå en kurs är ett bra sätt att få 

mer insyn över vissa delar. Men genom att bara gå kurser är det svårt att se helhetsbilden 

därför är vikten av koppla ihop erfarenhet med teorin.     (IP3) 

Nyttan med kurser är enligt det empiriska resultatet beroende på deltagarens erfarenheter och 

den jobbsituation som personen i fråga har. Det är även delgivet att genom erfarenhet från 

praktiken underlättas kurserna betydligt. På det sättet kan deltagaren också förstå 

helhetsbilden som kursen förmedlar. Förutom tillfället att lära sig av kursens lärare leder även 

diskussioner sinsemellan deltagare till förnyad kompetens. 

 

5.3.3.3. Avstämningsmöten och utvecklingssamtal 

De intervjuade projektledarna berättar att det finns ett avstämningsmöte som förekommer 

varje månad. Där projektledaren och avdelningschefen för projektledare träffas med avsikt att 

återberätta hur den föregående månaden har gått och vad som behöver förbättras för 

projektledaren. Det som först och främst tas upp i avstämningsmötena är hur projektet går, 

om det behövs resurser eller nya frågeställningar till det aktuella projektet.  

Avstämningssamtal sker varje månad, där diskuteras hur projekten går och om det behövs 

något annat som projektledaren anser är nödvändig.    (IP3) 

Även utvecklingssamtal är något som intervjupersonerna beskriver och som vanligen sker 

varje år. Där diskuteras inte projekten i sig gentemot avstämningsmötena, utan på 

utvecklingssamtalen behandlas i högre utsträckning projektledaren som individ. Huruvida 

projektledaren behöver gå någon kurs eller utbildning samt om det är något som 

projektledaren själv skulle vilja tydliggöra angående kompetensutvecklingen.  
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Jag har utvecklingssamtal varje år med min chef, där diskuteras om det är något speciell 

utbildning som jag tycker att jag behöver gå eller om det är något som min chef tycker att 

jag borde gå som utvecklar min kompetens.      (IP3) 

5.3.3.4. Certifiering 

Att projektledare hade möjligheten till en certifiering var inte bekant hos vissa intervjuade 

projektledare. Men de som var bekanta med certifiering ansåg det som stor nytta. 

Att certifiera sig skulle vara bra för den teoretiska delen av arbetet men att inte gå en 

certifiering fungerar lika bra. Jag skulle kunna tänka mig att certifiera mig som 

projektledare.          (IP2) 

Certifiering av projektledare ansågs inte vara så populärt att utföra enligt de intervjuade 

projektledarna. Dessa personer var skeptiska till en certifiering och betraktade att genom vissa 

fristående kurser inom projektledning samt tidigare erfarenhet från arbetslivet var tillräckligt 

godtyckliga.  

Certifiering skulle kanske gynna oss som projektledare, men om jag fick välja mellan att gå 

en certifieringsutbildning enligt IPMA eller PMI eller välja att avböja så skulle jag tacka nej 

till en sådan.          (IP1) 

Svårt att se hur certifiering skulle kunna kontrolleras i praktiken. Om någon hade gått en 

certifiering för projektledare och kunde rekommendera kanske man skulle kunna gå, annars 

är det ”learning-by-doing” som är viktigt.      (IP3) 

Certifieringsrepresentanterna IPMA och PMI menar dock att certifiering fungerar som ett 

hjälpmedel för projektledaren att själv uppskatta sin projektledarnivå såväl som att 

kompetensutveckla. I enlighet med Tonnquist (2012) påstående om att en certifiering leder till 

ökade möjligheter att kompetensutvecklas inom det aktuella projektområdet bidrar även 

certifiering till att ge projektledaren en större helhetsbild över projektet 
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5.3.3.5. Kortfattad sammanställning av intervjuer 

Tabell 3 beskriver en kortfattad sammanställning av intervjufrågorna samt 

intervjupersonernas svar. 

Tabell 3: Sammanställning av intervjuer 

Frågor Projektledare 1 Projektledare 2 Projektledare 3 

Vilka är 
projektledarens 
främsta 
arbetsuppgifter? 

Hitta mark, 
Detaljplan, 
Ekonomiska budgetar 

Detaljplan, 
Ekonomiska budgetar, 
Programhandling 

Detaljplan, 
Ekonomiska budgetar 
 

Vad är den 
viktigaste 
kompetensen för 
projektledare? 

Social Kompetens, 
Ledaregenskaper, 
Sak kompetens, 
Ekonomisk kompetens 

Driven, 
Helhetsbilden, 
Flexibilitet, 
Ansvarstagande, 
Ekonomisk 
kompetens 

Förmåga att se 
helhetsbilden, 
Ekonomisk 
kompetens 

Hur har du 
utvecklat dina 
kompetenser som 
projektledare? 

Erfarenhet, 
Mentorskap 

Erfarenhet, 
Kurser, 
Mentorskap 

Erfarenhet, 
Kurser 

 

5.4 Planeringsverktyg 

I de intervjuer som gjorts används enligt projektledarna och projekteringsledaren 

tidsplanerings verktyget Powerproject och för budgeten/ekonomiska delarna används färdiga 

Excel mallar. Projekteringsledaren syftar på att tidsplaneringen endast skapas översiktligt för 

dennes egen projekteringsfas och att Excel-mallarna som används endast behöver matas in 

med data. 

För tidsplanen har vi ju Powerproject och för planering av budget o.s.v. är det ju mer Excell 

varianter som vi har. Vi har ju egna Excell dokument för budgeteringen, som är till stor hjälp. 

Jag har suttit lite med Powerproject i mina tidigare anställning på andra företag. Vi 

planerade mer internt hur vi skulle leverera vårt projekt och vilka resurser vi ska använda 

och så. Men de flesta jobbar väl på samma sätt, skall man själv ta fram en tidsplan gör man 

det väldigt väl första gången och sedan går tillbaka till den och gör ändringar för framtida 

tidsplaneringar. Men det finns förbehandlade mallar på JM som är ganska bra och som jag 

använder mig av.         (IP4) 
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5.4.1 Jämförelse – Microsoft Project & Powerproject  

Båda programmen har flikar tillgängliga för användaren. I MS Project (MSP) finns det fem 

olika flikar (figur 13; Gantt-schema, aktivitets-användning, team planering, resurslista och 

rapport) som användaren kan bläddra igenom vid genomförandet av tidsplaneringen och i 

Powerproject (PP) finns det fyra flikar (figur 14; planerings vy, resurs vy, kostnads vy och 

bibliotek hanteraren) som användaren kan utnyttja.  

 

Figur 13: Flikar, Microsoft Project 

 

Figur 14: Flikar, Powerproject 

Båda programmen presenterar planeringvyerna relativt likt varandra. Funktionen av denna vy 

för programmen är åt samma ändamål, att presentera och dirigera en tidsplan. I PP befinner 

sig ett aktivitets bibliotek som hjälper användaren att direkt göra det möjligt att resurs- eller 

aktivitetssätta en milstople. För att sätta likadana egenskaper för en milstolpe eller aktivitet i 

MSP behöver användaren i förväg definiera en resurs som den senare kan välja i egenskaperna 

för aktiviteten.  

Hierarkierna för MSP presenteras med en horistal vänd parantes över aktiviteterna på 

tidsplanen. Sammanfattnings aktiviteten (övre hierarkin) får en rullgardingsapplikation i form 

av en pil och texten blir fet. En sammanfattning av aktiviteter och presentation av högre 

hierarkier i PP presenteras med en färgsättning över hela raden som en förtydligande. En 

rullgardinsapplikation skapas i form av ett ”+” och ”-” för öppning och döljning.  

Bredvid milstoplen i MSP kan användaren välja att visualisera vald  resurs, mängd material, 

varaktighet m.m. Milstolpen i PP presenteras endast med aktivitets kod för enklare 

igenkännande av milstolpens identitet. Eftersom PP är anpassat efter bygg- och 

anläggningsbranschen visualiseras byggdagar och ickebyggdagar tydligt på tidsplanen i form 

av luckor och brytningar på milstolparna. Till skillnad från PP så har MSP en tidslinje över sin 

tidsplan. Denna tidslinje visar aktiviteterna närmare och kan användas som nulägesschema 

för rullande projekt.   
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Figur 15: Planerings vy, MS Project 

 

Figur 16: Planerings vy, Powerproject 

Planering av resurser i MSP görs via två olika flikar. I aktivitets-användningsfliken redovisas 

all data för resursen och antal timmar av arbete. Under varje aktivitet kan användaren med 

hjälp av rullgardingsapplikationen öppna och dölja resursen som är tillsatt (figur 18). En 

visuell bild i form av en tidsplan för den enskilda resursen i tillsatta aktiviteten redovisas i 

teamplaneringsfliken (figur 17). PP har valt att dra båda flikarna för resursredovisning i MSP, 

ner till en flik. Resurs vyn (figur 19) visualiserar resurserna med milstolpar enligt tidsplanen 

samt visualiserar en resursdiagram som skapas automatisk efter användarens direktiv i PP. 

Eftersom PP är anpassat för bygg- och anläggningsbranschen är de förinstallerade 

egenskaperna för resurserna annorlunda ifrån de resurser som användaren behöver skapa i 

MSP. Att användaren skriver ”betongarbetare” i MSP som resurs betyder ingenting för 

programmet. Resursen måste definieras i antal timmar och varaktighet i dagar men kan inte 

definieras i vilken mängd den tillkommer i (t.ex. antal mängd och antal arbetare samtidigt). 

Skillnaden för resurssättning i PP är att programmet kan identifiera vad resursen betyder på 

grund av programmets anpassning för byggbranschen och en mängdsättning i antal timmar 

tillsammans med antal arbetare kan göras.  

MSPs teamplanerings vy är av likadan ändamål som för PPs resursdiagram. Med PPs 

anpassning för byggbranschen kan en mängd resurs i form av yrkesarbetare redovisas och 

åtskiljas med färgkodning (nedre delen av figur 19). Diagrammet i PP ersätts av 

teamplaneringsfliken (figur 17) där resursen redovisas under en kolumn och har en milstolpe 

i samma rad som visualiserar vilken aktivitet som innefattar resursen.  
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Figur 17: Teamplanering, Microsoft Project 

 

Figur 18: Aktivitets-användning, Microsoft Project 

 

Figur 19: Resurs vy, Powerproject 

MSPs kostnadshantering för projekt görs i resurs listan (figur 20). Här matas värden in som 

data och skapar egenskaper för aktiviteter i tidsplaner. I denna vy finns ingen som helst 

visualisering av vad kostnaderna betyder i storlek. PPs kostnads vy (figur 21) behåller och 

visualiserar den befintliga tidsplanen som upprättats. Användaren får möjlighet att fylla i 
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kostnader för aktiviteter i definiering kolumnerna. I MSP kan både kostnadsdata för 

yrkesarbetare och aktiviteters kostnader som helhet matas in. I PP finns yrkesarbetarnas och 

aktiviteters kostnader färdiga i förinstallerade biblioteket med resurs och aktiviteter, dessa 

värden kan modifieras.  

Ett kostnadsflöde samt värden för kostnader per månad för hela projektet visualiseras med ett 

diagram och en graf i PP (nedersta delen av figur 21). MSP väljer att redovisa dessa typer av 

grafer samt diagram i form av rapporter och har därmed inte en sådan visualisering av 

kostnader under fliken ”Resurs lista”.  

 

Figur 20: Resurs lista 

 

Figur 21: Kostnads vy 

Sammanfattningsvist har PP ett mycket enklare gränssnitt än MSP. Det är enkelt att navigera 

i programmet och anpassa sina tidsplaner efter bygg och anläggnings ärenden. Fördefinierade 

biblioteket ger användaren möjlighet att enkelt dra in resurs samt aktivitet. PP visualiserar de 

olika delarna bättre än MSP under arbetsgången och gör det trevligt för användaren att 

upprätta en tidsplan samtidigt som användaren kan hålla koll på projektets kostnader och 

resurser visuellt under arbetsgången. 

De fördelar som kommer med MSP är programmets djup och avancerade gränssnitt för 

personen som kan programmet! MSP är ett mycket större program i form av applikationer och 

funktioner. Användaren får möjlighet att skapa många fler egenskaper för varje aktivitet och 
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kan därmed sätta större djup samt detaljerad information. I PP visualiseras kostnadsflöden 

och resursdiagram under arbetsgången kontinuerligt i samma flik, till skillnad från PP ger MSP 

mycket fler alternativ i form av utskrivs bara rapporter i flera varierande modeller. I MSP är 

det även möjligt att skapa egna rapportmodeller. 

För att uppskatta skillnaden av programmen samt beskriva användbarheten skalas de olika 

frågeställningarna i tabell 4, 1 – 10 där 10 står för ”mycket” och 1 för ”lite”. 

Tabell 4: Jämförelse - MSP & PP 

 Powerproject Microsoft Project 
Anpassning för 
byggbranschen 

10 6 

Gränssnittets enkelhet  8 5 
Kompetensbehov  4 7 
Djup & komplexitet 6 9 
Rapport variation & 
modeller 

6 8 

 

Att PP har ett relativt enkelt gränssnitt medför att den varierande målgruppen får möjlighet 

att upprätta korrekta tidsplaner med tillförlitliga kostnadsutfall. Enkelheten medför att äldre 

projektledare utan större IT-bakgrund kan använda sig av PP utan avancerade 

inlärningsgenomgångar. Samtidigt som en ung projektledare får möjligheten att ”gräva 

djupare” i programmet och utnyttja PPs praktiska funktioner. PPs bygg anpassning leder till 

att de ekonomiska utfallen blir mer uppriktiga och pålitliga, då kostnadsuppgifter som sätts in 

värderas automatisk ur bygg synpunkt. Problemet med MSP blir att; företag som använder 

MSP måste skicka sina medarbetare till kurser på grund av komplexiteten och 

kompetensbehovet för nyttjandet av programmet. Det är först när medarbetarna har fått sin 

upplärning som en korrekt tidsplan kan upprättas. Att MSP inte är bygg anpassat medför att 

användaren bör förinstallera alla funktioner innan uppförandet av tidsplanen samtidigt som 

en kostnadsstyrning bör göras korrekt. Det är vid denna aspekt som brister kan blottas och 

minsta fel kan leda till kostnadsavvikelser i redovisningar av MSP.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION  

Detta examensarbete framlägger relevansen av att ha en planerad tillvägagångssätt kring ett 

projekt samt vikten av en projektledares kompetens. Examensarbetets resultat uppvisar att 

kompetensen hos en projektledare är en angenäm förutsättning för att genomföra ett 

lyckosamt projekt. Studien belyser även att de nödvändiga kompetenserna för att fullborda ett 

projekt inte alltid är till förfogande för projektledaren, i synnerlighet då projektledaren är ny 

erfaren. Det är således viktigt att en junior projektledare har en grundstomme att luta sig 

tillbaka på och framför allt arbeta närmare verksamheten. En projektledares 

kompetensutveckling från att vara junior till att bli en senior projektledare är en färdväg som 

anses vara väldigt lång. Där erfarenhet bedöms som den främsta metoden för en projektledare 

att utveckla sina kompetenser som även beskrivs i kapitel 3.2.5 där Wateridge (1997) bekräftar 

detta.  

Förutom erfarenhet kan kompetensutveckling ske i ett flertal andra former. Dessa olika former 

kan vara genom att gå kurser inom nödvändiga områden, vilket även resultatet påvisar. 

Eftersom erfarenhet från arbetsplatsen ansågs vara den framstående kompetensutvecklingen 

är det angeläget att även gå kurser för att påskynda processen då Wateridge (1997) menar att 

erfarenhetsläran är en process som tar lång tid.  

Oberoende av hur projektledaren utvecklar sina kompetenser är det faktum att 

kompetensutvecklingen av projektledaren är beroende på den enskilda individen. Där strävan 

av att vilja bli bättre på allt och det engagemang som läggs ner för att driva projekten framåt. 

Även motivation ses som en viktig förutsättning för kompetensutveckling av projektledaren. 

Dessa individuella medel för kompetensutveckling bekräftas även av intervjuperson IP1 i 

kapitel 5.5.1. Olika personer drivs av olika motivationsnivåer och har olika svagheter samt 

styrkor. Följaktligen är det ett faktum att något som passar bra för en individ, inte behöver 

vara bra för en annan.  

Genom resultatet ansågs det vara svårt för projektledaren att mäta och sätta en nivå på sina 

projektledarkompetenser. Därför kan certifiering av projektledare ses som en aktivitet som kan 

fylla ut projektledarens kompetensutveckling och fastställa den enskilda projektledarens 

kompetensnivå. Certifiering av projektledare enligt IPMA och PMI bidrar även till att 

projektledare själva kan reflektera över sin personliga kompetens och vad som kan krävas för 

att kompetensutvecklas ytterligare. 

JM ABs projektledare arbetar relativt mycket med den ekonomiska aspekten där olika 

ekonomiska budgetar upprättas. Den ekonomiska kompetensen fyller då en avgörande roll hos 

projektledarna på JM AB. Bred kunskap inom ekonomi och ekonomiska kalkyler blir då viktiga 

att besitta. 

Utöver kompetensutvecklingen fyller planeringsverktygens funktion en stor del för ett lyckat 

projekt. Det empiriska resultatet angående planeringen tyder på att användningen av 

planeringsverktygen är en förutsättning för att utföra ett projekt väl. Studien påvisar att genom 

planeringsverktyget Powerproject upprättades tidsplaner. Med hjälp av dessa tidsplaner kan 

produktionen flyta på bättre och uppföljning av aktiviteter var möjligt att utföras. Som Persson 
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(2012) påvisar i kapitel 5.2 leder en dokumenterad planering till en god 

produktionseffektivitet.  

6.1 Kompetensutvecklingsmodell 

Kompetensutvecklingsmodell för projektledare      Teori Praktik 

Stadie 1: 

 Erfarenhet från mindre projekt. 

 Skapa utbildningsplan. 

 Kurser som behandlar ekonomi. 

 Utvecklingssamtal där utvärdering görs. 

 Handledning av senior projektledare. 

 

 

Stadie 2: 

 Erfarenhet från projekt med större komplexitet. 

 Kurser inom ledarskap och projektstyrning. 

 Vara biträdande åt en senior projektledare. 

 

 

 

Stadie 3: 

 Erfarenheter från stora projekt med många inblandade. 

 Erfarenhetsutbyte från personer med högre sakkunnighet. 

 Kurser inom organisationsledning och kommunikation. 

 

 

 

 

Stadie 4: 

 Erfarenhetsbredning från ett stort projekt med komplexitet och 

inblandning av aktörer. 

 Att vara mentor åt junior projektledare. 

 Certifiering av projektledaren. 

 

 

 Figur 22: Teori & praktik förhållanden för kompetensutveckling 
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Det som ligger i grund till dessa nivå indelningar är tankegången att skapa förutsättningar för 

fortsatt kompetensutveckling. Som en junior projektledare bör en utbildningsplan upprättas 

samtidigt som delmål bestäms för individen. Kurser som behandlar ekonomi är god bas för 

den juniora projektledaren då projektledning hos JM AB har den ekonomiska aspekten som 

en central del. Denna teoretiska bas kan i kombination med utförande av ett litet projekt 

innebära nya erfarenheter samtidigt som inlärningen skapar ”tyst kunskap” av ”learning by 

doing” som beskrivs i kapitel 3.1.4.2. Det som eftersträvas i den fortsatta utvecklingen är att 

kontinuerligt öka komplexitet och inblandning av aktörer för att junioren aktivt ska upprepa 

befintlig erfarenhet och samtidigt lära sig något nytt.  

Att vara biträdande projektledare åt en senior medför skapar möjlighet för juniora 

projektledaren att erhålla uppfattningar av agerande vid varierande situationer. En junior får 

då möjlighet att värdera och jämföra ens eget agerande med seniora projektledarens. Vidare i 

processen bör juniora projektledaren medverka i ett stort projekt där ett flertal projektledare 

är med och samverkar. Här skapas möjlighet för erfarenhetsutbyte vilket blir betydande för 

juniorens framtida utveckling.  

Slutligen bör den juniora projektledaren certifieras som en bekräftelse av att individen senare 

kan rankas som en senior. I detta steg bör projektledaren i fokus vara mentor åt en ny junior. 

Mentorskapet kommer innebära en repetering för nyblivna senioren och återigen får denna 

individ genomgå en ”single- & doubleloop” process som beskrivs i kapitel 3.1.4.2.  
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7 SLUTSATSER 

Denna studiens fokus och syfte låg i stort sett på att framhäva projektledarens roll igenom ett 

projekt samt det kompetensbehov som var nödvändiga att förfoga över för projektledaren. 

Genom analys och resultat har följande slutsatser dragits kring studiens frågeställningar. 

 En projektledares främsta arbetsuppgifter i JM AB är att ha en kontinuerlig helhetsbild 

över hela projektet, upprätta ekonomiska budgetar och se till att kommunikation 

mellan aktörer fungerar felfritt.  

 

 Det viktigaste kompetenserna en projektledare bör ha för ett lyckat projekt är; 

ekonomisk kompetens, förmåga att se helhetsbild och att driva fram projektet. 

 

 JM AB arbetar med kompetensutvecklingen genom kontinuerliga utvecklingssamtal 

och mentorskap. En projektledare kompetensutvecklas främst via erfarenheter från 

utförande av projekt. Utöver erfarenhet bidrar även formella kurser och mentorskap 

till en långsiktig kompetensutveckling. Den allra viktigaste kunskapsformen en 

projektledare bör ta till sig är den ”tysta” kunskapen. 

 

 De verktyg som används för planeringen av ett projekt är tidsplanerings programmet 

Powerproject och Excel- mallar för ekonomiska budgetar. Att göra kostnadskalkyler via 

Powerproject kommer gynna användaren då programmet är bygganpassat och har ett 

enklare gränssnitt, vilket medför mindre risk för misskalkylering.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Studien har gått ut på att skapa en kompetensutvecklingsmodell med åtanke på 

planeringsfasen och tillämpning av planeringsverktyg. För att få en större bild på hur stora 

organisationer arbetar med kompetensutveckling kan jämförelser mellan olika företag göras. 

Vår studie har baserats på information begränsat till JM. Därför kan en jämförelse mellan 

organisationer göras då studien får en större bredd och en mer generell 

kompetensutvecklingsmodell kan tas fram.  

Jämförelsen mellan de olika planeringsprogrammen omfattade endast skillnader mellan 

programmets flikar. För vidare studier kan programmets funktioner i de olika flikarna samt 

tillvägagångsätt för inställningar i programmen jämföras. Dessa jämförelser kan göras i syfte 

för att skapa förståelse över komplexitetsnivåer och behoven av kompetensgrad för upprättelse 

av en komplett tidsplan. 

Studien om bristande kompetenser hos projektledare kan även identifieras genom analyser av 

misslyckade projekt. Med en identifiering av den bristande kompetensen kan modeller för 

vidare utveckling göras och en annorlunda form av kompetensutvecklingsmodell skapas.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE – SENIOR PROJEKTLEDARE  

Deltagarens bakgrund 

 Yrke: 

 År inom yrket: 

 Företag: 

 Tidigare erfarenhet: 

Frågor 

1. Hur erfaren projektledare anser du dig vara från en skala 1-10? 

 

2. Vad är dina/projektledarens främsta arbetsuppgifter? 

Förstudie, planering, genomförandet, avslutning. 

 

3. Vad anser du är projektledarens viktigaste kompetenser? 

Förstudie, planering, genomförandet, avslutning. 

 

4. Hur har du utvecklat dina kompetenser? 

 

5. Har du jobbat/varit mentor med/för en junior projektledare – isåfall vad 

tycker du junioren saknade? 

 

6. Vilka kompetenser anser du saknas-är behövlig hos dig samt andra 

projektledare? 

 

7. Vilka verktyg använder du/projektledaren i planeringsprocessen? 

Hur tillämpas verktygen? Fördelar/nackdelar 

 

8. Vilka byggnadstekniska kompetenser anser du en projektledare behöver? 

 

9. Vad anser du gör en projektledare bra? 

 

10.  Anser du att en certifiering av projektledare krävs? 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE – JUNIOR PROJEKTLEDARE  

Deltagarens bakgrund 

 Yrke: 

 År inom yrket: 

 Företag: 

 Tidigare erfarenhet: 

 

Frågor 

1. Hur erfaren projektledare anser du dig vara från en skala 1-10? 

 

2. Vad är dina/projektledarens främsta arbetsuppgifter? 

Förstudie, planering, genomförandet, avslutning. 

 

3. Vad anser du är projektledarens viktigaste kompetenser? 

Förstudie, planering, genomförandet, avslutning. 

 

4. Hur har du utvecklat dina kompetenser? 

 

5. Vad behöver du utveckla ännu mer? 

 

6. Vilka kompetenser anser du är behövlig för dig samt andra 

projektledare? 

 

7. Vilka verktyg använder du som projektledare i planeringsprocessen? 

Hur tillämpas verktygen? Hur lärde du dig verktygen? 

 

8. Vilka byggnadstekniska kompetenser anser du en projektledare behöver? 

 

9. Hur skulle du vilja att din kompetensutveckling ser ut i framtiden för att 

du ska kunna lyckas som i projektledarrollen? 

 

10. Vad anser du gör en projektledare bra? 
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE - PROJEKTERINGSLEDARE 

 

Deltagarens bakgrund 

 Yrke: 

 År inom yrket: 

 Företag: 

 Tidigare erfarenhet: 

 

Frågor 

1. Vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

Förstudie, planering, genomförandet, avslutning. 

 

2. Hur har du utvecklat dina kompetenser? 

 

3. Vilka verktyg använder du i planeringsprocessen? 

Hur tillämpas verktygen? Fördelar/nackdelar 

 

4. Hur fungerar planeringsprogrammen (Powerproject) 

Fördelar/Nackdelar 

 

5. Vad skiljer sig detta program mot de andra planeringsprogrammen? 

 

 

6. Vilka byggnadstekniska kompetenser behövs i planeringsprocessen?
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