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Abstract

A project is a proposal, a plan or an outline, which arises out of one of two

reasons. In the first case, there is an idea to be realised, whereas in the second

case there is a specific problem to solve. In both instances, it is the aim of the

project to achieve these tasks.

Projects as a form of work organisation have an old history; e.g. the

Vikings organised their voyages as projects. The project form has thus survived

for many centuries. Nowadays, companies organise more and more tasks as

projects, as projects have proven themselves to be superior in achieving results.

Furthermore, projects are often seen as something positive, to a large

extent due to the fact that the participants regard them as more "free" to

influence their tasks in the project. This kind of “freedom” makes the

participants more stimulated and they attain a greater satisfaction in their work.

Projects, which aim to improve society, have an even greater chance to

become successful. These kinds of projects are able to attract people who are

enthusiastic and motivated to complete the tasks of the projects to find the best

solution. 



Projekt som arbetsform - En studie i att arbeta i  projekt.

- 3 -

Sammanfattning
Ett projekt är ett förslag, en plan eller ett utkast som uppstår, förenklat, av

ettdera av två skäl. I det ena fallet finns en ide som ska förverkligas och i det

andra fallet har man ett problem som måste lösas och i båda fallen blir det

projektets uppgift att genomföra arbetet. Definitionsmässigt är ett projekt "en

avvikande arbetsuppgift för vilken särskilda resurser avdelas"

Projekt som arbetsform är en gammal tradition; redan gamla tiders

vikingafärder fungerade som projekt och genom århundradena har

arbetsformen överlevt och numer är det alltfler arbetsuppgifter som organiseras

i projektform, något som bottnar i erfarenheten att projektformen ger ett bättre

resultat än någon annan arbetsform. 

Projektarbete upplevs vanligtvis mycket positivt och till stor del beror det

på att arbetsformen upplevs som "fri", där deltagarna själva till stor del

påverkar sina arbetsuppgifter. Friheten gör att arbetsuppgifterna känns

stimulerande och deltagarna får en tillfredsställelse i vad de gör.

De projekt som har till uppgift att genomföra samhällsförbättrande

åtgärder, har ett ännu mer gynnsamt utgångsläge för att bli framgångsrikt. Där

finns en positiv anda som genomsyrar projektet och som lättare drar till sig de

entusiaster och eldsjälar som driver projektfrågorna på ett optimalt sätt.
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1. Inledning
Oavsett vilken bakgrund och utbildning man har kommer många anställda

någon gång troligen att medverka i ett projekt. Detta uppfattas av de flesta som

mycket spännande, stimulerande och utvecklande. Ju större kunskap man har

om begreppet projekt, kraven på de deltagande och spelreglerna i allmänhet,

desto intressantare blir det att medverka. ”På såväl högskolenivå som inom all fort-

och vidareutbildning bör något ämne kring projektarbete vara självskrivet”

(Hjelmqvist, 1987, s. 3).

Projektarbete förekommer i många olika skepnader och inom en rad skilda

verksamheter – företag som myndigheter. I stor utsträckning är varje projekt

unikt och har sin egen historia och sina egna förutsättningar. 

Arbetsformen projekt har kommit till ökad användning och det finns det flera

skäl till. Det vanligaste skälet är att man gör en kraftsamling av vissa resurser

under en begränsad tid för att uppnå ett bestämt syfte. Dvs. projekt som samlar

personer med olika kompetenser och som tillsammans skall åstadkomma en

gemensam och kreativ problemlösning.

Att arbeta i projekt kan möjliggöra att en viss fråga kan lösas snabbare och

smidigare än om den skulle behandlas på vanligt sätt inom linjeorganisationen.

Det betyder att det som ska undersökas kan ”lyftas ut”, få särskild

uppmärksamhet med skyddade resurser (Wisén & Lindblom 1987, s. 161 ff).

Hur uppstår då projekt? Ett projekt är ett förslag, en plan eller ett utkast. Projekt

uppstår, förenklat, av två skäl. I det ena fallet finns en idé, kring vilket man

bildar ett projekt som ska leda fram till att idéutkastet omsätts i praktiken. I det

andra fallet föreligger ett problem som det blir projektets uppgift att finna

lösningen på. Definitionsmässigt är ett projekt ”en avvikande arbetsuppgift för

vilken särskilda resurser avdelas” (Hjelmqvist, 1987, s. 14). 
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Wisén & Lindblom anser att ett projekt har till uppgift att samla kraft kring en

ny och kanske svår uppgift samt utnyttja den kreativitet och energi som ett

sammangående av olika kompetenser kan leda till. Projektet skall genom

projektledarens försorg skydda de tilldelade personella resurserna. Det är

nödvändigt för att projektet skall ha en möjlighet att lösa sin uppgift inom den

satta tidsramen. Denna arbetsformen legitimerar dessutom en samverkan som

annars skulle ha svårt att uppnå i den ordinarie linjeorganisationen och

projektet i sig markerar betydelsen av den uppgift man har att lösa.

Nyckelorden här är, enligt författarna, kraftsamling, skydda resurserna,

legitimera samverkan samt markera betydelsen (Wisén & Lindblom, 1987) 

Inger Brinning ( i Wisén & Lindblom, 1987, s. 52) definierar behovet av

projektarbete enligt följande:

”Projektarbete beskriv ibland som en serie kriser. Det ligger i

förändringsuppdragens natur att arbetet måste ske under stor osäkerhet

och med ständigt förändrade förutsättningar. Hade man alla

förutsättningar klara för sig eller om problemen vore helt kända hade man

ju aldrig behövt starta något projekt”

Det är svårt att i en sådan här uppsats sammanfatta arbetsformen projekt. Det

har skrivits hyllmetrar om ämnet i allmänhet men det mesta av den litteratur vi

stött på har varit rena metod- och teknikböcker inom projektarbete. Färre tar

upp hur projekt byggs upp, dvs. hur de struktureras och organiseras. 

Vi avser här att försöka förstå hur arbetsformen projekt fungerar ur

projektdeltagarens perspektiv, och jämföra med litteraturen. Detta för att på så

sätt finna ut om teorin inom ämnet ”projekt som arbetsform” är

överensstämmande med verkligheten och som den uppfattas av våra

respondenter, dvs. de vi intervjuade, och fungerar projektarbetet så som

forskare och författarna vill återge eller ser verkligheten annorlunda ut?

Avslutningsvis vill vi instämma i vad Rolf A Lundin skriver om temporära

organisationer där hans ”bestämda uppfattning är att temporära organisationer (och
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projekt) har framtiden för sig som företeelser” och att ”detta är en organisationsform av

stort intresse och av stor betydelse för nästa millennium.” (Czarniawska,

Organisationsteori på svenska, 1998 s. 194). Han fortsätter med att även om

praktiker är intresserade och kunniga, behöver detta inte betyda att praktikens

män och kvinnor verkligen har förstått hur projekt fungerar eller hur de kan

förmås att fungera. Lundin menar att fältet är öppet för vidare studier i ämnet.

1.1. Bakgrund
Projektarbete som begrepp är inget nytt utan har i västerlandet gamla anor.

Redan tidigt fanns det projekt, men inga företag. Projekt var det vanliga sättet

att organisera och driva verksamhet av bland annat ekonomisk betydelse. Ett

projekt betraktades som en tidsbegränsad verksamhet. För att se på historiska

exempel så finns det skäl till att tro att de gamla tiders vikingafärder fungerade

som projekt. Andra exempel på projekt är Kinesiska muren, Egyptens

pyramider och Roms akvedukter; även om dessa tog väldigt lång tid att bygga -

Kinesiska muren är väl inte klar ännu - så hade de projektkaraktär. (Lundin i

Czarniawska 1998, s. 195 ff)

En stor del av den tillverkningen av varor som skedde i det förindustriella

samhället hade mycket gemensamt med dagens projekt. När en vara skulle

tillverkas på beställning så skedde det efter vissa specifikationer av beställaren,

man kom överens om priset och hur lång tid det skulle ta innan varan blev

färdig. 

Under århundradena har synen på projekt som arbetsform skiftat. Olika

tidsepoker har använt sig olika mycket av projekt men sedan mitten av 1950-

talet har projekt som arbetsform haft en renässans.(Lundin i Czarniawska 1998,

s. 198)

1.1.1.Vår erfarenhet

Som vi sagt tidigare, är det idag väldigt vanligt att man arbetar i team, grupp,

temporär organisation eller projekt. Oavsett vilket namn organisationen
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använder så grupperas anställda till att utföra en speciell uppgift inom en viss

tid. Många företag bildar dagligen nya projekt och som anställd eller ledare i

olika organisationer blir personalen mer och mer van vid den här arbetsformen.

Den anställde har först sina egna arbetsuppgifter i linjeorganisationen (dvs. de

vanliga, ordinarie, arbetsuppgifterna) sedan eventuellt också en delaktighet och

ansvar för ”sitt område” i ett projekt med bestämt syfte. Några sitter med i flera

projekt, en del så många att deras ”vanliga arbete” nästan inte alls finns, utan

egentligen har blivit överfört till enbart projektarbeten. En del tar tjänstledigt

från sitt ordinarie arbete och ägnar sig enbart, under en viss period, åt

projektarbetet.

Vår förförståelse bygger delvis på egen erfarenhet från projektarbete och delvis

från nära vänners erfarenheter från samma arbetsform. Det har oftast visat sig

vara en väldigt bra och väl anpassad arbetsform. 

Vi anser det är viktigt att projektets uppdragsgivare tydligt klargör för ledaren

av projektet vad syftet och målet med arbete är. Speciellt då det oftast är

ledaren som i sin tur väljer övriga projektdeltagare. Att ledaren tidigt får

information och förutsättningar för sin uppgift möjliggör för att hans insats blir

bättre. 

De projekt vi varit deltagare i har haft skilda arbetsformer beroende på

projektets syfte och deltagare. Vi har även en negativ erfarenhet av

projektarbete. Två gånger har en av oss varit deltagare i projekt som inte fallit

ut så väl. Anledningen till detta tros vara att projektledaren, båda gångerna,

inte riktigt varit insatt eller kompetent för sin uppgift och deltagarna har själva

försökt att göra så gott man kunnat, någon annan har till och med gått in och

försökt styra upp arbetet medan ledaren (som ansvarig och samordnare) inte

ens brytt sig om att närvara. 

Motivet till vårt ämnesval är att vi båda är intresserade av projektarbete som

arbetsform i vår framtida yrkesliv och nu, på detta sätt, passar på att lära oss

mer om ämnet. 
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1.2. Fördelar med projekt som arbetsform

Av det som händer idag inom olika verksamheter verkar den här arbetsformen

definitivt ha kommit för att stanna. Allt fler uppgifter organiseras i projektform,

något som naturligtvis bottnar i erfarenheten att projektformen ger ett bättre

resultat än någon annan organisationsform. Det finns idag verksamheter som

har projekt som den enda arbetsformen. Man använder sig då av så kallade

”lösa förbindelser” dvs. man anlitar olika personer och resurser för projektet.

Att organisera verksamheten i projekt leder ofta till en enklare beslutsprocess,

lägre kostnader, högre effektivitet, och allt sker dessutom under en begränsad

tid. Projektformen gör också att medarbetarna får möjlighet att kraftsamla på

frågor som har prioriterats inom företaget eller organisationen. Det bidrar till

att både verksamheten i sig och medarbetarna effektiviseras och utvecklas

(Holmberg & Naessén, 1995).

Vi anser att projektarbete är en spännande arbetsform och vi vill gärna, trots

tidigare erfarenheter, arbeta i denna organisationsform. Projektarbete innebär

att man tillför lite extra av sig själv i en speciellt avgränsad och uttryckt

arbetsuppgift. Att det inte blir rutin över uppgifter och fokuseringen på

resultatet gör att det upplevs mer stimulerande än ”vanliga” arbetsuppgifter i

en ordinarie organisation. Det är inte alltid att man i ett projektarbete gör något

annat än vad man i sin vanliga roll skulle gjort, men vi tror ändå att deltagaren

upplever att man uppmärksammas speciellt i ett projekt och att den enskilda

arbetsuppgiften blir utlyft och åskådliggjord bättre. Men på grund av vår

erfarenhet anser vi att företag noga bör överväga och analysera vilken typ av

ledare ett projekt behöver för deltagarna, inklusive ledaren, och att det är av

stor vikt för hur utfallet och resultatet av projektarbetet blir.

Avslutningsvis håller vi med Rolf A Lundin i hans uppfattning om att projekt

har framtiden för sig och att denna organisationsform är väldigt intressant. Att

företag organiserar fler uppgifter i projektform, för att prova något nytt, att

införa eller förändra något inom organisationen, tror vi resulterar i att företagen
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får mer motiverade anställda samt blir mer förberedda på sin egen föränderliga

framtid.

1.3. Nackdelar med projekt som arbetsform

Men är projekt alltid det mest effektiva arbetssättet? Kan det blivit ett mode i att

organisera i grupper och projekt så fort man kan, och glömmer man då bort att

undersöka om det verkligen är det bästa arbetssättet. En del av personalen sitter

ofta med i projekt och kan ha blivit så vana vid detta arbetssätt att just det

positiva med projektarbetet har blivit vardag medan deras ”vanliga” arbete

istället har blivit ett ovanligare inslag. 

Enligt Holmberg & Naessén (1995) så är nackdelarna med att organisera i

projektform att kunskaper kan splittras, projektet stör det öviga ”vanliga”

arbetet i linjen och ett projekt kan utvecklas till att bli ”en stat i staten”. Även en

sådan sak som avundsjuka kan dyka upp i form av ”varför blev han tillfrågad

om att ingå i en projektgrupp, och inte jag?” Denna känsla bland övriga

kamrater motiverar inte direkt till ökade arbetsinsatser. Slutligen passar inte

alla uppgifter heller att organiseras i projekt. 

Om en person är aktiv i flera projekt samtidigt borde det få konsekvenser i hans

eller hennes tid och närvaro på sin ordinarie avdelning/arbetsplats. Detta

måste då få följdkonsekvenser för de övriga arbetskamraterna, då de eventuellt

kan behöva utföra projektdeltagarens del av de löpande arbetsuppgifterna. 

Hur får man tillgång till ”rätt ” personer till projekten eller upplevs det som

svårt att få den ordinarie organisationen att ”släppa till” de deltagare man vill

ha? Väljs deltagarna till projekt ut från de olika förvaltningarna för att

därigenom tillföra just sin speciella kompetens? 

Även projektledaren kan känna sig splittrad om han sitter med i flera projekt,

eller projekt som tar stor del av arbetstiden, de ordinarie arbetsuppgifterna får

då stå tillbaka och följden kan bli övertid och kvällsarbete. Här är det viktigt att

man verkligen har stöd och förståelse av sin arbetsledare/chef för de externa

(utanför avdelningen eller förvaltningen) arbetsuppgifterna man utför.
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Vi tror att det kan uppstå olika problem i olika organisationsstrukturer, t ex en

stark hierarkisk organisation kan uppleva andra problem med projektarbete än

en ad hoc organisation. Här, i detta arbetet, kommer vi att komma i kontakt med

den hierarkiska organisationen effekter, då vår studie avses att utföras inom

ramen för avslutade projekt beställda av Uddevalla Kommun.

1.4. Avslutning av problem

Litteraturen beskriver vanligtvis projekt som en effektiv och bra

organisationsform. Att vid ett specifikt syfte lägga ut ansvaret på en speciell

grupp människor (team), under en viss bestämd tidsram samt att det tydligt

finns ett bestämt före- och efter tillstånd.

Är litteraturen rättvisande mot verkligheten eller skönmålar den projektet som

arbetsform? Hur ser arbetsformerna ut i några projekt? Fungerar projektet så

effektivt som det är tänkt att det skall göra och hur är det förresten tänkt att

projekten skall fungera? Når man det syfte man avsett att nå? Organiserar vi

mer eller mindre blint i projektform eftersom vi nu för tiden är vana vid detta

och om det är samma personer som hela tiden är deltagare i projekten blir då

arbetet lika från projekt till projekt? Hur fungerar arbetet på arbetsplatsen där

projektledaren eller deltagaren har sina ordinarie uppgifter? 

För att summera ihop ovanstående och avsluta stycket, avrundar vi med vår

forskningsfråga: 

Vår avsikt är att i denna uppsats förstå,

ur projektdeltagarens perspektiv,

hur arbetsformen projekt fungerar i verkligheten.
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1.5. Syfte

Vi avser att intervjua några projektledare och deltagare, i redan avslutade

projekt, från en och samma uppdragsgivare - Uddevalla Kommun, och försöka

förstå hur den arbetsform de valt fungerar. 

1.6. Disposition

Arbetet innehåller närmast ett metodavsnitt som vi inleder med att beskriva

vårt synsätt ur en filosofisk anknytning. Det synsättet kommer framförallt att

påverka vår tolkning av det empiriska materialet längre fram i arbetet. Därefter

beskriver vi det mer praktiska arbetet och tillvägagångssättet med insamling av

data, urval och hur enkäten, som vi använt oss av, har utformats.

Tredje och fjärde delen av arbetet är först en tämligen omfattande

teoridiskussion, där vi försöker spegla den forskning som finns inom vårt

problemområde. Efter denna följer den egna insamlade empirin, där intervjuer

och enkäter sammanställts i resultatet. Vi har tolkat våra respondenters

upplevelser och erfarenheter från att arbeta i projekt och presenterar detta i

diskussionen. Tolkning har gjorts utifrån våra egna erfarenheter och med hjälp

av de teorier vi tagit del av. Detta har vi sedan använt oss av för att nå fram till

vår slutsats med arbetet. Vi avrundar den här delen med våra

rekommendationer för framtiden samt förslag till vidare forskning.

Innan vi avslutar arbetet har vi själva valt att göra en kritisk granskning av det

utförda arbetet. Vi vet att vi inte kan vara helt objektiva, men gör ändå detta då

vi anser att med facit i hand, känner vi själva till en del av de brister som

undersökningen mynnat ut i, och dels för att göra läsaren uppmärksam på vad

som kunde ha utförts på ett annorlunda och eventuellt bättre sätt. 
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2. Metod
För att inledningsvis beskriva hur vi lagt upp metoden för detta arbete har vi

gjort en schematisk beskrivning nedan. Beskrivningen är en bild av vårt

kronologiska tillvägagångssätt. 

Figur 1. 
Schematisk beskrivning av vårt tillvägagångssätt

Vi inleder med att beskriva vårt (filosofiska) synsätt utifrån de vetenskapsideal

som är basen för vetenskapsmetodiken. Detta synsätt påverkar i sin tur våra val

av undersökningsmetoder. Efter val av metod för datainsamling, delvis

intervjuer och delvis enkätsvar, samlade vi in sekundärdata i form av teori-

inläsning. Denna data, tillsammans med våra förkunskaper och intressen fick

utgöra underlag till intervjuer och enkätfrågor. Urvalet gjordes och insamling

av primärdata kunde börja. Denna data sammanställdes och avslutningsvis

beskriver vi vår metod för tolkning av denna data.

2.1. Vårt synsätt

För att få kunskap behöver vi som skriver uppsats data, det vill säga

observationer och empiri, från verkligheten tillsammans med tidigare teori och

forskningsresultat. Den data vi själva samlar in kan vi omvandla till

information och det kan i sin tur ge kunskap med hjälp av vår egen tolkning.

Huvudsaken är dock att vi som observatörer och utredare försöker förstå eller

Val av under-
söknings metod

Vårt synsätt

Urval

Utformning av
enkät och

intervjufrågor

Insamling av
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datainsamlings-
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förklara de samband som åskådliggörs och skapar en bild av verkligheten. Det

är hos människorna som kunskapen finns, inte i några databaser. Detta leder till

att det finns en mängd olika typer av kunskap eftersom vi alla ser på den

verklighet vi lever i med ”olika glasögon”, beroende på vårt synsätt, bakgrund

och nuvarande förståelse. 

I samband med vetenskapsteoretiska och metodologiska undersökningar av

olika ämnesområden har det blivit vanligt att använda begreppet paradigm.

Enligt Andersson H (1994) har begreppet kommit att användas i

samhällsvetenskaperna och betecknas där som en uppsättning

grundantaganden, dvs. är kännetecknande för ett ämnesområde, samt antas

inverka styrande på valet av problemställningar, hypoteser, begrepp och

metoder osv. Ett paradigm, som ofta endast existerar underförstått via

gemensamma traditioner, anger tillvägagångssätt och värdenormer mm. 

Paradigmkomponenter enligt Andersson (1994):

1. Vetenskapsideal, dvs. normer för vad som är god vetenskap.

2. Världsbild, dvs. grundläggande föreställningar om den del av verkligheten

som den enskilda vetenskapen sysslar med.

3. Forskningsetik, dvs. etiska regler för hur forskning som social aktivitet ska

bedrivas. 

2.1.1. Positivism

Inom vetenskaplig forskning finns det idag två huvudinriktningar, den

naturvetenskapliga kvantitativa positivismen och den mer humanvetenskapliga

kvalitativa hermeneutiken. 

Huvuddragen i dagens positivism är främst en grundläggande tilltro till

vetenskaplig rationalitet. I korthet skall kunskapen vara empiriskt prövbar,

uppskattningar och bedömning skall ersättas med mätningar. Metoderna ska ge

tillförlitlig kunskap som kan preciseras i mätkrav som validitet och reliabilitet.

Förklaringar ska kunnas anges i termer av orsak-verkan och kunskapen
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uttrycks i lagbundenheter. Slutligen skall också forskaren vara objektiv, dvs.

inte låta sig påverkas av utomvetenskapliga värderingar (Wallén, 1996).

2.1.2. Hermeneutik

Hermeneutik kan fritt översättas med tolkningslära och har som ett av sina

ursprung teorier om bibel- och annan texttolkning. Några av huvudpunkterna

är att hermeneutik handlar om tolkning av innebörder i texter, symboler,

handlingar, upplevelser mm. Den som tolkar har en förförståelse i form av

språklig och kulturell gemenskap. Denna förförståelse behöver också

artikuleras och göras medveten. Vid tolkandet växlar man mellan del- och

helhetsperspektiv och uppmärksammar motsättningar mellan del och helhet.

Varje nytt textavsnitt kan leda till ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt.

Tolkandet framskrider genom en växling mellan den aktuella delen man

arbetar med och den framväxande helheten. Tolkningen måste ske i förhållande

till kontext. Det vill säga man måste vid tolkningen uppmärksamma den

situation i vilken en text eller dylikt har tillkommit och på motsvarande sätt i

vilken situation läsaren befinner sig (Wallen, 1996).

Förförståelsen har ett centralt begrepp inom hermeneutiken och med det menas

att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen. Det som förefaller

vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en god portion tolkning. Fakta

är, som man ibland säger ”teoriimpregnerade” Förförståelsens stora betydelse

är ett argument för kunskapsrelativismen och den hermeneutiska spiralen, eller

cirkeln som snarare talar mot relativismen (Thurén, 1991).

Tolkning

Ny förståelse

Tolkning

Förförståelse

Figur 2.

Den hermeneutiska spiralen (Thurén, 1991)
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2.1.3. Vårt val

Då vi avser att förstå hur arbetsformen projekt fungerar i verkligheten är val av

metod inte något svårt val. Vårt angreppssätt är att förstå de personer vi

kommer i kontakt med, och under de intervjuer vi gör, tolka deras erfarenheter

från arbete i projekt. Då torde vår ansats ligga inom det hermeneutiska

synsättet. Vi har alltså i likhet med de hermeneutiska forskningsprinciperna

låtit våra livserfarenheter, medvetanden och subjektiva värderingar utgöra

centrala delar av den förförståelse med vilken vi betraktar ämnet. Likaså har vi

medvetet låtit tyngdpunkten i detta arbetet ligga på tolkningen av det material

vi har förvärvat genom litteratur, intervjuer och iakttagelser. Vi tror att däri

ligger vårt kunskapsbidrag. Till skillnad från det positivistiska synsättet tror vi

inte att ämnet rymmer någon absolut sanning, som med hjälp av observationer

kan avslöjas. Följaktligen tror vi inte heller att vårt resultat och tolkningar

nödvändigtvis är de enda sanningsenliga och korrekta.

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. Vår första

förförståelse av projektarbete kommer från tidigare erfarenheter av detta

arbetssättet, som vi översiktligt beskrivit i början av arbetet. Utifrån den

kunskapen valde vi att formulera vårt problem och syfte. Därefter gick vi till

relevant litteratur och letade efter vad teorin och tidigare forskning inom

arbetsformen för projekt säger. Detta medförde en annan uppfattning och vår

erfarenhet sade oss att vi bör söka oss ut till en arbetsplats, stor nog att

innehålla flera avslutade projekt, och själva undersöka verkligheten i relation

till den teori vi funnit. Vi rör oss hela tiden i den hermeneutiska spiralen. Varje

steg ger oss en ny nivå av förståelse och förförståelse. Med tiden gav det oss en

ökad förståelse om helheten och kunskapen kompletterades sedan med den

empiri vi själva samlat in.

Essensen inom hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan förstås

om den sätts i samband med helheten, samtidigt som helheten endast kan ses
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som ett resultat av de ingående delarna. Här uppstår ett cirkelresonemang. För

att undvika att denna, till synes olösliga motsägelse, skall utvecklas till en ond

cirkel bör vi alternera mellan helheten och dess delar, för att på så sätt undan

för undan få en djupare förståelse av båda. Om samspelet mellan

projektdeltagarna fungerar bra blir ett projekt en helhet som är större än

summan av dess delar, vilket betyder att gruppen presterar ett bättre resultat än

de enskilda individerna tillsammans (Thurén, 1991).

2.2. Val av undersökningsmetod

För att på bästa sätt få svar på vår undran och problem i denna uppsats valde vi

att först se till litteraturen inom området. Efter denna in- och genomläsning gick

vi ut i verkligheten och intervjuade några projektledare och projektdeltagare

som har erfarenhet från arbete i projektform. Vad var deras upplevelser av den

här arbetsformen? 

Som undersökningsmetod valde vi att använda oss av fallstudier vilket innebär

att olika empiriska material används. Grundtanken med fallstudier är att olika

slags data tillsammans kan ge en mer utvecklad förståelse än om man bara

använder sig av en typ av data. (Yin, 1994). I vår studie har de personliga

intervjuerna även kompletterats med enkäter.

2.3. Insamling av sekundärdata

Vår undersökning började med att vi fördjupade oss i litteratur i ämnet

projektarbete och undersökte kring tidigare forskning och dess resultat. Detta för

att utreda vad som tidigare fanns skrivet inom ämnet och för att öka på vår

förförståelse av projekt som arbetsform. 

Eftersom vi hade en nästan obefintlig kunskap om författare inom ämnet valde

vi att börja från början. Vi tog fram den litteratur vi fann på Högskolan

Trollhättan/Uddevallas bibliotek samt på Uddevalla Stadsbibliotek och gick

igenom referenslistorna i böckerna. Vilka författare refererades det oftast till?
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Det var dessa författares verk som vi lånade hem och som till stor del ligger till

grund för det här arbetet, här fann vi t ex Packendorff ”Projektorganisation och

projektorganisering”. Vi sökte även i Mediaarkivet för att få en överblick på vad

som skrivits de senaste åren om projektarbete i massmedia. Här fann vi t ex

Wenell i ”Wenell om projekt”. I uppsatsen finns även några mindre refererade

författare med. Var och en av dessa, anser vi, tillförde något ytterligare, och

som vi inte funnit hos någon annan. 

Då vi började söka litteratur i ämnet om projekt fann vi en sådan mängd att det

närmast kan beskrivas som en flod. Vanligtvis var det litteratur om hur ett

projektarbete skall läggas upp och dess olika beståndsdelar, men ingen

nämnvärd forskning om just vårt intresseområde. En del forskare har varit i

närheten av vårt område dock utan att fästa någon större vikt vid själva

arbetsformen. Däremot finns det hyllmetrar skrivet om exempelvis bemanning,

tidsplaner, uppföljning med mera, det vill säga litteraturen är i huvudsak

uppbyggd som handböcker med diverse olika checklistor.

2.4. Utformning av enkät och intervjufrågor

För att kunna ställa relevanta frågor, vid våra intervjuer och i vår enkät, var det

nödvändigt för oss att läsa in oss på litteratur om forskningsmetodik. Efter

denna instudering kom vi fram till att den intervjuform som bäst

överensstämmer med vårt syfte - att förstå hur arbetsformen projekt fungerar ur

projektdeltagarens perspektiv- visade sig vara "den öppet riktade formen". Denna

intervjuform är en kvalitativ form som gör det möjligt att undersöka och genom

analys dra slutsatser och kvaliteter (Lantz 1993).

Intervjumetoden som vi använt, "den öppet riktade formen", innebär att

respondenten (den tillfrågade) fritt beskriver sitt sätt att uppfatta ett fenomen,

resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han eller hon anser

vara av betydelse. Det som händer under en öppet riktad intervju är att

respondenten beskriver sin bild av verkligheten ur sitt eget perspektiv. Vad
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som gör att intervjuformen är "riktad" är att intervjuaren följer upp inom det

område som diskuteras. (Lantz 1993)

Den "öppet riktade formen" är en kvalitativ intervjuform. Styrkan i denna

intervjuform är att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal och att

intervjuaren vid denna form utövar minsta möjliga styrning. Det som

eftersträvas är att låta respondenten påverka samtalets utveckling. Forskarens

(intervjuarens) uppgift är endast att ge de tematiska ramar som krävs för att

man ska få svar på de frågor som ligger till grund för undersökningen. Det man

hela tiden ska sträva efter under en kvalitativ intervju är att "vaska fram"

informationen (Holme Solvang 1997).

Då en intervju genomförs i en "öppet riktad form" och det är flera olika

personer som intervjuas på samma tema blir slutresultatet delvis olika, detta är

en fördel för förståelsen av de undersökta fenomenets kvaliteter enligt Lantz

(1993).

I vår utformning av enkäten har vi använt oss av frågetypen ”Likert-skalan”.

Skalan består av ett antal frågor eller påståenden som respondenten ska

instämma i eller ta avstånd ifrån. Frågetypen kan också utformas så att det

svarsalternativ som ges är två ytterligheter som respondenten får välja mellan

och som är graderade sinsemellan. Den här typen av frågor är särskilt

användbara om man vill få fram respondentens åsikter, attityder och/eller

upplevelser av något specifikt fenomen (Andersson, 1995). 

2.5. Urval

Vi valde att gå till Uddevalla Kommun delvis för att de är en stor organisation

och därför också har ett större urval av avslutade projekt att välja mellan, och

delvis därför att det då finns en större erfarenhet av projektarbete i allmänhet.

Vårt fokus låg på förändrings- och utvecklingsprojekt då det främst är den här

projektformen som erbjuder mest variation i den organisation vi valt.
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Vi fick hjälp med urvalet av de olika projekt, som ligger till grund för vår

undersökning, av planeringsdirektör Lars Björneld på Uddevalla Kommun. I

samarbete med honom kom vi fram till att de projekt som vi skulle undersöka

borde vara avslutade, för att på så vis få en helhetsbild av hela projektets

"livscykel", vara fritt åtskilda samt i sitt syfte skilja sig avsevärt från varandra.

Efter vårt möte ville Lars Björneld fundera ut vilka projekt, som han ansåg,

skulle passa vår undersökning bäst. En vecka senare fick vi, per telefon, namn

på de projekt och projektledare som han rekommenderade oss att söka upp.

Vi gick sedan själva vidare med fastslående av intervjudag samt även övrig

kontakt med en projektdeltagare från varje projekt.

2.6. Insamling av primärdata

Insamling av primärdata har skett genom intervjuer och enkäter. 

Vår insamling av primärdata började med att vi tog kontakt med de

projektledare som Lars Björneld rekommenderat. Efter att per telefon

presenterat oss och vår kommande uppsats för projektledarna var samtliga

positiva till vår intervju och intervjudatum bestämdes. Vid denna första kontakt

rekommenderade även de olika projektledarna vilka projektdeltagare som de

ansåg var av vikt för oss att intervjua. Efter även denna telefonkontakt tagits

med de olika projektdeltagarna bokades dessa intervjutiderna in.

Samtliga intervjuer spelades in på band för att efteråt, renskrivas i sin helhet.

Intervjuerna avslutades med att vi bad våra respondenter fylla i en enkät. Sedan

sammanställdes dessa intervjuer och vi har försökt bygga upp ett naturligt

flöde för läsaren i denna sammanställning, intervjuerna återges i kapitel 4.

Våra intervjuer genomfördes under början av december månad 2001.

2.7. Sammanställning av primärdata

All insamlad primärdata renskrevs ordagrant ut, från bandspelare till papper,

först i sin helhet, för att sedan sammanställas till ett sammanhängande resultat 
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innan vi började med vår tolkning av intervjuerna. 

Vi anser att även en projektledare är en deltagare fast med en annan roll eller

uppgift. Därför gör vi ingen skillnad i den löpande texten då vi nämner våra

respondenter, dvs. de vi intervjuat. I intervjuerna däremot presenterar vi

personen som deltagare eller ledare i projektet. 

2.8. Metod vid tolkning

Vid tolkningsfasen har vi utifrån egna erfarenheter, teorier och empiri sökt

sammanväva dessa faktorer till meningsfulla mönster, där tonvikten ligger vid

empirin. Erfarenheter och teori kan sägas utgöra verktyg för tolkningen. En

sammanställning utan tolkning är som att läsa en text utan att stanna upp och

reflektera över vad som egentligen sägs. Det är därför viktigt att göra en

tolkning för att förstå hur vår problematik kring ämnet kan kopplas ihop till ett

sammanhang. Denna del kan därför sägas avsluta denna resas hermeneutiska

spiral.
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3.Projekt som arbetsform
Projekt och projekttänkande finns idag inom näringsliv och förvaltning, i

föreningar och i det privata livet, såväl i vårt land som i den övriga världen. I

flera branscher har man en lång tradition av projekttänkande medan det är

ganska nytt inom andra. Projekttänkandet har funnits länge t ex inom

byggnadsbranschen, militära operationer har i alla tider genomförts som stora

projekt och forskning bedrivs oftast som projekt. En ny produktlansering görs

vanligtvis som ett projekt och inom den offentliga sektorn finns många exempel

på projekt (Holmberg & Naessén, 1995).

Här nedan har vi, utifrån vår uppgift att förstå hur arbetsformen projekt

fungerar, sökt i litteraturen för att finna de teorier som behandlar just de

aspekter vi fokuserar på inom vårt problemområde. Vi inleder avsnittet med en

definition om begreppet projekt innan vi övergår till själva diskussionen kring

arbetsformen.

3.1. Vad är ett projekt, definition.

Ordet projekt härstammar från det latinska verbet ”projicere” som ungefär

betyder ”kasta fram”. ”I vår föreställningsvärld har det ofta inneburit att kasta fram

förslag till förändringar, förbättringar och utveckling” (Wisén & Lindblom, 1987,

s.157).

Rolf A Lundin (1998, s.197) ger en kort och introducerande definition av projekt

som begrepp. Syftet med denna definition är dels att översiktligt ange hur man

kan veta att ett projekt är ett projekt, dels är det så att själva definierandet säger

något viktigt om forskningsområdet. 
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Ett projekt sägs ha fyra egenskaper:

1. Projektet har ett specifikt syfte. Syftet är precist på det sättet att man direkt

kan avgöra om syftet har uppnåtts.

2. Projektet skall vara färdigt (och syftet uppnått) inom en viss ofta i förväg

angiven tidsram.

3. Projektets genomförande förutsätter självklart olika typer av resurser, till

exempel i termer av människor - ett team - för att kunna genomföras. 

4. Projektet förutsätter slutligen en transformation så att det tydligt framgår att

det finns ett före- och ett efter - tillstånd. Transformationen kan antingen

vara själva planen för projektet som sådant eller också det faktiska

genomförandet av detsamma. 

Det är denna, eller en snarlik beskrivning, av projekt som uttrycks i litteraturen

vi använt oss av. Ett exempel tar t ex Hjelmqvist (1987, s.18) upp några år

tidigare, han säger ”att ett projekt karaktäriseras av att ett mål har preciseras,

tidsramar och kostnadsramar fastställts, resurser angivits samt en särskild

projektorganisation byggts upp”. Ett annat, liknande exempel, ger Larsson (1995,

s.15) av ett projekt: ”ett projekt ska vara avgränsat i tiden och till sin omfattning, det

ska ha klart definierade mål, det ska vara tids-, resurs- och kostnadsplanerat samt det

ska vara dokumenterat i en godkänd projektbeskrivning”.

Projektarbete definieras på många sätt och för att ge er en bild av mångfalden

tar vi här med ytterligare en:

- Verksamhet som bedrivs av en enskild enhet, som bildats vid sidan av den

traditionella formella organisationen och som har en särskild befattningshavare

som i egenskap av projektledare är ansvarig för arbetet. 

- En verksamhet som sålunda är utbruten ur den vanliga

”vardagsorganisationen” och som givits ett särskilt ansvar, vissa befogenheter

och specificerade resurser. När det gäller internt projektarbete kan detta

medföra att den enskilde medarbetaren kan komma att leva med dubbla

lojaliteter.
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- Ett uppdrag där uppgifter är klart definierad, där de mål som skall nås har

angivits och där också tidsgränsen för uppdraget fastställts.

- Ett arbete som sålunda är tidsbegränsat. Efter arbetets genomförande

förutsätts att, när det rör sig om externa projekt, projektarbetarna lämnar

verksamheten och att ifråga om interna projekt, dessa återgår till sin

traditionella verksamhet. 

Författaren betonar att det är verksamhetens tidsbegränsade karaktär som är

särskilt viktig. Samtidigt som det finns inkörningssvårigheter förknippade med

att få en ny organisatorisk enhet att fungera, kan det också finnas stora fördelar

med en i tiden klart avgränsad arbetsform. De olika medarbetarna vet att de har

ett mål att uppnå inom en given tidshorisont, och de lever också i den lyckliga

medvetenheten om att detta samarbete ”ej är för livet”. (Ramström i Wisén,

Lindblom, 1987, s. 35)

3.2. Projektstruktur och organisation

En projektorganisation är, som vi sagt tidigare, en tillfällig organisation som

fungerar under en begränsad tid. Den betecknas ofta som rörlig. Med det

menas att den kan ändra utseende och sammansättning allteftersom projektet

framskrider. Det är inte ovanligt att en eller flera personer byts ut längs vägen,

men också hela grupper minskas eller utökas. På så sätt kan man optimera

organisationen och ha just de människor engagerade som för tillfället har rätt

kompetens för uppgiften (Nordberg, 2000).

Christensen & Kreiner (1997, s. 28) skriver att ”det inte är någon överraskning att

det organisatoriska syftet med ett projekt är dess förmåga att lösa problem och uppgifter

som huvudorganisationen inte är utformad för att lösa rutinmässigt”. De fortsätter

med att ”det är de faktiskt uppnådda resultaten i det avseendet som avgör om ett

projekt är effektivt – inte resursförbrukningen eller det sätt på vilket resultaten

uppnås”.

Ett liknande resonemang har Rolf A Lundin (1998, s. 196) då han tar upp att det

speciella med temporära organisationer eller projekt är att de kan vara ett
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”samtidigt svar på efterfrågan på såväl lösliga organisationsformer som stabilitet”

Lundin menar att ett projekt kan å ena sida vara ett redskap eller ett verktyg för

att skapa ordning och reda enligt kända modeller, men å andra sidan kan det

samtidigt utformas på ett mer organiskt sätt och anpassas till alla de krav på

föränderlighet som en instabil miljö kräver. 

Inger Brinning (i Wisén & Lindblom, 1987) anser det har visat sig att

projektarbetsformen är lämplig för olika slags förändringsarbeten eller när man

vill skapa en effektiv ledningsform för arbete på tvären i organisationen. Man

får då möjlighet att kombinera olika resurser och kompetenser på nya sätt.

Beslutsfattandet får nya dimensioner och arbetsformen ger möjlighet att bryta

med traditionella mönster och visa på att andra , okonventionella styrformer

kan vara effektiva. 

Inger Brinning fortsätter med att projektarbetsformen ger både speciella

möjligheter och risker. Bland möjligheterna finns särskilt den stora

flexibiliteten, förenklat samarbete och kommunikation samt en enkel

beslutsprocess. Ofta karaktäriseras detta arbete av en hög effektivitet som den

klara målfokuseringen bidrar till. En risk är att målen inte formuleras på ett

tydligt sätt eller att projekten leds av personal utan den speciella projekt- och

ledarkunskap som behövs för att uppnå målen. 

Packendorff & Lingren (1999, s.2) anser att inom flera branscher och företag har

projekt kommit att bli den normala arbetsformen och att detta syns tydligt i

kulturlivet, reklambranschen, i olika former av konsultverksamhet och FoU.

Mot bakgrund av ovanstående anser de att ”man kan tala om att arbetslivet

”projektifierats”, dvs. att väsentliga delar av individers yrkesliv tillbringas inom ramen

för projekt och liknande tillfälliga specialanpassade organiseringssekvenser”. Detta,

menar de, gäller särskilt för de individer som arbetar inom

”projektorganiserade företag”, dvs. företag vars verksamhet huvudsakligen

bedrivs i projektform och där linjeorganisationen utgör en slags administrativ

stödfunktion.
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Statskonsult (1981, s.9) tar upp att ”Projektarbetsformen ger en möjlighet att bl a

bedriva förändringsarbetet i en tillfällig organisation, med en enkel beslutsprocess och

en flexibilitet i arbetets uppläggning och genomförande som är svår att åstadkomma i

linjeorganisationen”. De fortsätter med att vi bör medvetet utnyttja de

möjligheter som denna arbetsformen ger oss för att t ex genomföra en

förändring på ett så förnuftigt sätt som möjligt. Den tillfälliga organisation

denna arbetsform erbjuder skapar möjligheter till att

� föra samman kompetenser från olika organisatoriska enheter.

� skapa kommunikationslinjer och samarbetsformer efter det problemområde

som man skall arbeta med.

� underhand, exempelvis vid påbörjandet av en ny arbetsetapp, snabbt

anpassa arbetets innehåll och uppläggning till nya förutsättningar och krav.

� följa upp arbetet och på nytt värdera dess förväntade resultat vid

lämpligaste tidpunkter för det enskilda projektet.

� planera och få beslut vid lämpligaste tidpunkter.

� Kanalisera medinflytande på lämpligaste sätt för den aktuella förändringen.

(Statskonsult, 1981, s.10)

Ett projekt kan organiseras på två sätt i princip. I den ena varianten har

projektledaren deltagarens hela tid till förfogande, utan inblandning från den

övriga organisationen. Exempel på denna projektorganisation finner man

framför allt inom forskningsavdelningar och utvecklingsbolag. 

I den andra varianten, som också är den vanligaste projektorganisationsformen,

delar projektledaren resurserna (deltagarna) med chefen på den ordinarie

arbetsplatsen. Det betyder bland annat att specialistkompetensen inte är strikt

avsedd för ett projekt utan fördelas både inom projektet och inom den övriga

verksamheten, dvs. det löpande arbetet (Larsson, 1995). Den här typen av

organisation, som Larsson senare beskriver, är en form av matrisorganisation. 

Hjelmqvist (1987) menar att det är projektets storlek som avgör vilken

organisationsform man skall välja. Små projekt, som ofta berör en enda

funktion inom en organisation organiseras i linjeorganisation. Projekt som berör
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flera funktioner organiseras som en funktionell organisation. Mycket stora

projekt använder sig ibland av en matrisorganisation. 

Eftersom företag ofta driver flera projekt samtidigt, har projekten olika

uppgifter och karaktär och löpt i tiden olika långt. Företagets ledning kan här

behöva ett organ som kan administrera och kontrollera projektarbetet. Ibland

kan företagsledningen fungera som styrande organ till projektet, men man kan

också välja att tillsätta ett speciellt projektråd (Larsson, 1995). 

En projektorganisation är ofta uppbyggd efter hur uppgiften eller uppdraget

ser ut. Vissa företag och organisationer har etablerade projektorganisationer

(med samma personer) som består av styrgrupp, projektledare, projektgrupp,

referensgrupp samt olika arbetsgrupper. En vanlig projektorganisation kan

enligt Lööw (1999, s. 25) se ut enligt följande modell.

Figur 3
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rojektorganisation

) beskriver figuren, en styrgrupp tillsätts då ett projekt startar. Den

 skall inte bli för stor och det är av vikt att beställaren, dvs. den som

r i styrgruppen. Det skall gå snabbt att fatta beslut. 

tledare som är utsedd, skall verka för att projektgruppen arbetar

nomföra aktiviteter för att nå projektets, sedan tidigare, fastlagda

tledaren förutsätts använda projektets resurser på bästa möjliga sätt

t lyckat resultat. 

Projektgrupp

ts- Arbets-
grupp
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Motorn som säkerställer att projektet uppfyller fastställt syfte och mål är

projektgruppen. Den ansvarar för det löpande arbetet och detaljbesluten under

hela projekttiden från förstudie till avslut. Den viktigaste uppgiften gruppen

har är att hålla uppgjorda planer och vid avvikelse direkt rapportera till

projektledaren. Deltagarna formar administrativa rutiner för arbetet i

projektgruppen.

Som stöd åt projektgruppen kan en referensgrupp vara. Den kan bestå av

fackliga företrädare, jurister, revisorer eller andra specialister. Den kan ha rollen

av rådgivare eller bollplank, men har inget direkt inflytande eller beslutsrätt på

projektets arbete.

Projektgruppen har ibland en eller flera arbetsgrupper under sig, som utför

olika uppgifter för projektet. Dessa arbetsgrupper rapporterar direkt till

projektet och någon eller några av projektdeltagarn bör deltaga i

arbetsgruppen. Här utförs mycket av projektets genomförandearbete. En

projektorganisation kan förändras efterhand som projektet löper på, i och med

att vissa aktörer endast är med under en viss del av projektet.

Grundtanken med projektarbete är att deltagarna i projektet sätts samman efter

de mål, krav och förutsättningar som finns. Projektgrupperna bemannas med

den kompetens som krävs, och sammansättningen varierar ibland under

projektets gång. Enligt Larsson (1995, s. 18) är ”samordning ett nyckelord i

sammanhanget, eftersom personer med olika bakgrund, erfarenhet och specialkunskaper

tillsammans ska arbeta mot gemensamma mål”. 

Den grupp som det är vanligast att det sker förändringar i, är referensgruppen.

Det är kanske naturligt eftersom den här gruppen vanligen består av olika typer

av ”specialister”. Den expertkunskap som projektet behöver kan variera

efterhand och därför behövs olika kompetens vid olika tidpunkter. Denna

förändring kan medföra en viss oro i gruppen under en tid. Den personen som

lämnar gruppen kan känna en känsla av tomhet och saknad medan den som

stiger in i ett sammansvetsat gäng kan upplevas som inkräktare (Nordberg,

2000).
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Lans (1998) sammanfattar fördelarna med projekt som arbetsmetod: 

- Det ger möjlighet att dela upp större planerade insatser i greppbara,

väldefinierade avsnitt som också kan planeras in parallellt. På detta sätt vinner

man tid jämfört med ordinarie linjearbete.

� I projektarbete blir det enklare att prioritera eftersom det är slutresultatet

som är viktigt.

� Med tydliga mål blir arbetet enklare att styra och utvärdera i efterhand.

� I projektarbete har deltagarna möjlighet att se helheten av arbetet och sin

egen roll i sammanhanget.

� Här finns stora möjligheter till personlig utveckling med det ansvar och de

befogenheter man arbetar med.

� Chanserna för ökad motivation och engagemang från projektdeltagarna i

jämförelse med ordinarie organisation.

� Här finns också större möjligheter till snabba och effektiva insatser som ger

kvalitet och lönsamhet.

Projekt kan vara olika organiserade och vid en första anblick kan det vara svårt

att finna likheter, men en sak har de alla gemensamt, det är att de genomgår ett

antal faser. Dessa benämns olika i litteraturen vi använt oss av, främst beroende

på projekttypen, men här är exempel på de vanligaste indelningarna. 

Christensen & Kreiner tar upp projektets faser. Deras uppfattning är att

projektet innehåller fyra faser, enligt figuren nedan.

Feedback

Under- Feedback

lag

Underlag

Underlag

Figur 4

En traditionell uppfattning om projektets olika faser.

Målsättningsfas

Genomförandefas

Planeringsfas

Utvärderingsfas
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De menar här att man måste veta vad man skall göra innan man kan börja

något, och man måste ha gjort något innan man kan utvärdera om man har

gjort det som är rätt (Christensen & Kreiner, 1997, s. 30).

Även Holmberg & Naessén (1995, s. 13 ff) tar upp de olika faserna enligt

följande sammanfattning: 

� Idé och värderingsfas. Vad är projektets utgångspunkt? Är det en analys eller

utredning som en styrelse vill ha eller är det någon ny idé som någon

kommit på man vill prova. Det kan också vara ett krav från de fackliga

organisationerna eller från någon myndighet som resulterar i ett projekt.

Oavsett vilken orsak man har kommer det att påverka tiden och insatsen

från det att tanken dykt upp tills beslut om att genomföra det har fattats.

� Planering. En god planering är nödvändig för att projektet skall bli lyckat.

Det lönar sig att avsätta ordentliga resurser för planering. Men planeringen

får inte ta över tid och energi från att genomföra själva projektet.

Planeringarbetet ska ge svar på vad som skall utföras, vem eller vilka som

skall vara med samt när och hur det skall utföras.

� Projektarbetet. Om planeringsarbetet utförs av projektledaren (oftast) skall nu

alla som ingår i projektgruppen vara aktiva och verksamma. I gruppen

ingår en rad specialister från olika områden. Dessa specialister kan vara

utpräglade individualister, ska åstadkomma ett gemensamt resultat som ska

vara så bra som möjligt. Här vilar ett ansvar, främst på projektledaren, men

också på övriga i gruppen, att åstadkomma ett arbetsklimat som gör att alla

gruppmedlemmars resurser och möjligheter frigörs. Det är detta arbete och

den huvudsakliga skillnaden mellan framgångsrika och misslyckade

projekt. I de flesta fallen avslutas projektarbetet med en rapport.

� Införande. Ett projekt leder vanligtvis till någon typ av förändring eller

åtgärd. Ansvaret för att genomföra denna åtgärden kan ligga på den redan

befintliga organisationen, någon ny enhet som ska skapas eller på projektet

självt. Oavsett vilken av modellerna medför de olika för- och nackdelar och
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man måste se till att erfarenheterna som projektmedlemmarna har fått tas

tillvara i det fortsatta arbetet.

� Uppföljning och utvärdering. Uppföljningen bör kontinuerligt ske under

arbetets gång och någon form av avstämning bör göras även efter det att

projektet har avslutats. Under denna sista fas bör man göra en utvärdering

som bland annat innebär att man reflekterar över och analyserar själva

projektarbetet och införandet.

Men – i takt med att projektformen blir allt vanligare så blir det också allt

tydligare att den inte alltid är så rationell och stimulerande som man tänkt sig.

Även projektorganisationer drabbas av konflikter och i projektets relation till

sin omvärld finns en hel del problem som ofta leder till budgetöverskridanden

och förseningar, enligt Packendorff & Lindgren (1999). De menar att projektet, i

sin renodlade form, helt enkelt inte passar alla de verksamheter det används i

och ibland till och med kan göra mer skada än nytta.

Statskonsult (1981) tar också upp några risker med att organisera i projektform.

De menar att projektarbete kan få hög status i en organisation där det

förknippas med intressanta och utvecklande uppgifter medan arbete i

basorganisationen förknippas med rutinjobb. Det kan då bli frestande för

organisationen att organisera sig i projekt snarare än i avdelningar. Här får man

både otympliga projekt och i förlängningen organisatoriska problem med

linjeorganisationen.

En annan risk är att vissa projekt blir svåra att stoppa, dvs att avsluta. De menar

att projekt ibland kan liknas vid en rullande snöboll, som är svår att stoppa och

hela tiden bara blir större och större. Här bildas kompetensrevir, följdproblem

och följdidéer väcks. Detta uppstår oftast i projekt som är felorganiserade och

egentligen skulle varit en del av basorganisationen och på grund av detta också

saknar en ”naturlig” slutpunkt.

Det tredje de (Statskonsult, 1981) varnar för är projekt som blir en spegelbild av

arbetet i linjeorganisationen. Detta kan gälla både själva projektorganisationen
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som sättet att arbeta. Exempelvis samlas projektgruppen för gemensamma

diskussioner i början av projektets livscykel och sedan drar sig var och en

tillbaka till sin ordinarie arbetsplats i linjeorganisationen och utför

projektarbetet som vilket arbete som helt inom sin ordinarie organisation.

Även Brinning (i Wisén & Lindblom, 1987) tar upp en av baksidorna med

projektarbete som hon menar är att ständigt komma i kläm och i konflikt med

omvärlden. Projektarbete försiggår inte i en sluten värld, verkligheten är minst

sagt komplex och mångfacetterad. Revirtänkande, intressekonflikter, taktik,

rivaliserande förekommer inte bara i linjeorganisationer utan kanske i ännu

högre grad i och runt projekten.

Den vi funnit som mest kritiskt till teorin kring projektarbete är Jesper

Blomberg (1998, s. 15). Han går inte utan vidare, som han säger, ”med på de

vanliga förklaringarna till varför projektarbete är viktigt eller hur ett projekt kan vara

ett sätt att klara av eller genomföra förändringar”.

Han menar, tvärt emot en del tidigare författare, att projekt består

nödvändigtvis varken av speciellt unik eller avgränsad verksamhet. Ett projekt

har inga naturliga tidpunkter då de påbörjas eller avslutas utan de hänger

samman med ett mer kontinuerligt händelseförlopp. Projekt har heller inga

klara gränser gentemot den övriga verksamheten utan är flytande och

föränderliga i den mån de överhuvudtaget kan sägas existera.

Blomberg menar att ett projekt alltid är i förändring, ibland lite grann och

långsamt ibland radikalt och snabbt. Han anser också att det alltid finns flera

konkurrerande mål i en projektgrupp. Vilka av dem som kommer att uppfyllas,

och hur, beror på projektdeltagarnas skiftande inflytande och intressen, det vill

säga ”på maktprocesser snarare än på rationella beslutsprocesser” (1998, s. 41). Han

menar också att projektdeltagarna inte heller är helt är medvetna om vad de

vill, varför de deltar i ett projekt och vad de kan få ut av det utan deltagarnas

målsättning förändras och växer fram under arbetets gång. Ofta formuleras

målen om efter det man sett vad projektet resulterat i. Detta är lätt att göra då
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målen ofta är så pass brett formulerade att de vid en närmare granskning

framstår som innehållslösa. 

Blomberg går sedan över till planeringsarbetet i projektet, han menar att det

finns inget som tyder på att ett lyckat projekt behöver vara mer välplanerat än

ett mindre lyckat projekt. ”Tvärtom finns indikationer på att projekt som bedöms som

framgångsrika är både mindre planerade och mindre detaljstyrda än kända

projektmisslyckanden” (1998, s. 51). De projekt som bedöms som lyckade har ofta

vuxit och utvidgats under projektarbetets gång. Både deltagarna och ledaren

har uppfattat projektet som lyckat och under arbetets gång gjort mer än vad

man från början planerade. Resultatet här blir att budgeten blir svår att hålla

och tidsplanen, som vanligtvis bedöms av de inblandade som viktig, gör att

arbetet forceras mot slutet. 

Blomberg avslutar med att projekt inte är en överlägsen organisationsform.

”Om verksamhet som tidigare inom ramen för mer fasta strukturer, exempelvis i form

av byråkrati, ”projektifieras”, och inga nya ”projektöverskridande” strukturer skapas,

kommer verksamheten att förändras mot att fokusera kortsiktig kostnadsjakt på

bekostnad av långsiktig utveckling”(1998, s. 72).

3.3. Projektledarskap

”En projektledare är den person som leder projektet, styr resultatet, skapar engagemang

och ser till att smörja maskineriet på bästa sätt” (Lööw, 1999, s. 37).

Att bli projektledare och få ansvar för en större uppgift kan bli ett språng i

karriären samt en viktig och lärorik erfarenhet. Det kan till och med vara en

chans att testa om man är lämplig för chefsuppgifter i organisationen. Men det

kan också bli ett personligt misslyckande med stress och kanske till och med

sjukdom som följd. Därför är det viktigt att det finns tid för utbildning och

möjlighet att sätta sig in i vad ett projektledarskap egentligen innebär (Brinning

i Wisén & Lindblom, 1987). Hon fortsätter med att olika karaktär på projekten

till innehåll och omfattning, ställer olika krav på organisationen och dess ledare.

Men på de grunder som projektledaren utses, verkar de inte alltid vara så
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genomtänkta. T ex att stora komplexa projekt kräver mer av ledaregenskaper än

små projekt där specialistegenskaper kanske är viktigare. Till projektledare väljs

ofta en person som har någon typ av nyckelbefattning inom organisationen

eller som har specialistbakgrund. Fackkunskaperna bedöms ofta vara dess

främsta merit – inte det administrativa kunnandet eller arbetsledarförmågan. 

Lööw (1999, s. 29) tar upp rekryteringen av projektledare. Hon säger att ”om det

beslutas att en projektledare ska tillsättas som inte tidigare är känd inom

organisationen, är det viktigt att gå grundligt tillväga”. Det är av stor vikt och

ibland direkt avgörande för projektets resultat att få rätt kompetens för

uppgiften, anser hon.

Lööw fortsätter med att i de flesta fall rekryteras projektledaren internt, vilket

har många fördelar. En av de fördelar man finner är att projektledaren redan

känner organisationen och dess besluts- och informationsvägar. Tillsätts en

projektledare utan projektledarvana bör han få utbildning i ämnet och

eventuellt också en mentor med projektledarvana. En mentor som man kan

ställa frågor till, att utveckla tankegångar med och som lyssnar när man

behöver prata av sig, kan vara väldigt värdefullt.

Det är vanligt att många projektledare som utses har en väldigt vag uppfattning

av vad de nya arbetsuppgifterna egentligen kommer att innebära. Många är

dåligt förberedda och har ingen som helst utbildning i projektkunskap eller

erfarenhet från tidigare deltagande i något projektarbete. Inte heller chefen eller

uppdragsgivaren till projektet verkar alltid ha kunskap om de särskilda krav ett

projektarbete ställer utan tror att problemen löser sig av sig själva om man bara

startar ett projekt och utser en ledare att ta hand om det. Ofta berörs hela

organisationen av att ett projekt startar och därför är det också viktigt att hela

organisationen får möjlighet att förbereda sig genom t ex information så att

onödig oror undviks. (Brinning i Wisén & Lindblom, 1987).

Några av de vanliga arbetsuppgifterna som en projektledare ställs inför är att

leda och fördela arbetet i projektet, att vara sammankallande, ansvara för
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skapandet av en projektplan, förankra i alla led, ansvara för att projektet

verkligen når målen och att de övergripande målen bryts ned i mer hanterliga

bitar, delta i styrgruppen som föredragande, förhandla – övertyga samt

stimulera, hantera eventuella konflikter, sköta kontakten med olika intressenter,

följa upp och stämma av kontinuerligt samt skapa en vi-anda inom

projektgruppen (Lööw, 1999).

Larsson (1995) tar upp några ytterligare egenskaper som han anser en bra

projektledare bör ha. 

- En projektledare bör kunna konsten att samordna dvs. att hålla samman de olika

verksamheterna i projektet. Det är inte meningen att ledaren själv ska dra hela

lasset – utan mer se till att lasset blir lättare att dra och att han bygger upp ett

väl fungerande lag. 

- En projektledare bör också kunna tillgodose en rad förväntningar från folk i

omgivningen, t ex ekonomer, konstruktörer, marknadsförare, de blivande

kunderna osv. Det gäller att kunna gå balansgång för att finna ut den lösning

som tillfredsställer så många förväntningar som möjligt. 

- Larsson tar upp projektets trovärdighet. Att ta reda på vad cheferna har för

kriterier på ett lyckat projekt är en god idé. Då ett projekt alltid lever i en

konkurrens med andra aktiviteter på ett företag. En projektledare kan sällan

räkna med att få, de för projektet, nödvändiga resurserna redan från början. 

- Vi bör heller inte glömma bort vikten och nyttigheten av ett informellt nätverk

av kontaktpersoner utanför projektgruppen. Detta bl a för att undersöka nya

idéer och att få fram bättre information. En projektledare måste arbeta över de

gränser som finns inom organisationen. Det innebär att han kan stöta på

motstånd från linjechefer som av prestigeskäl inte vill ändra på sina rutiner

eller dela med sig av de resurser de har till sitt förfogande, även om det endast

är tillfälligt. Då projektet är avskilt från den ordinarie verksamheten kan det

upplevas som något okänt eller rentav hotfullt för en del människor (Larsson,

1995).

- Larsson betonar även vikten av en engagerad projektledare. Han menar att en

projektgrupp består av en samling individer som inte arbetat tillsammans
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tidigare, många av dem har kanske aldrig ens träffats innan projektstarten. Det

är inte alltid en lätt uppgift att skapa ett motiverat lag med förmågan att

prestera sitt allra bästa under ovana förhållanden. Larsson menar att en

projektledare som själv saknar engagemang och entusiasm inte är vuxen sin

roll.

Även om projektledaren egenskaper och sätt att fungera är av stor betydelse för

arbetets resultat, är det lika viktigt att betona att det här rör sig om ett samspel

mellan olika komponenter. Projektledaren och de övriga medarbetarna i

projektlaget är inlemmade i ett samarbetsmönster, där de ömsesidigt påverkar

varandra enligt Ramström (i Wisén & Lindblom, 1987). 

3.4. Projektgruppen

Då projektförslaget har godkänts som ett projekt ska projektgruppen tillsättas. I

vissa mindre projekt tillsätts deltagarna först efter det att projektplanen är klar.

Vanligtvis är det dock bättre att deltagarna är med och gör projektplanen då det

leder till ökad motivation och ett större ansvarstagande (Lööw, 1999).

Det är vanligtvis projektledaren som ställer samman projektgruppen med

hänsyn till de mål, krav och förutsättningar som projektet har. Det är viktigt att

få samtliga i projektet att delta på något sätt, att utnyttja rätt kompetenser samt

att klargöra vem som gör vad och att styra projektet, enligt Lööw (1999). Hon

fortsätter med att det vanligaste är att de som har speciella kompetenser både

arbetar i projektet parareellt med sitt ordinarie arbete. Rekommendationen är

att bemanna en projektgrupp med deltagare som har vilja, engagemang och

personligt intresse av att satsa på projektet. Lööw anser att människor som

ifrågasätter utvecklar projektet.

Projektgruppens sammansättning kan variera från tidpunkt till tidpunkt. De

deltagare som var med vid starten av projektet behöver man inte låsa sig vid

utan om uppgifterna breddas ut eller förändras under projektets resa bör man
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även förändra projektdeltagarna. Ny kompetens ska kanske tillföras? (Wisén &

Lindblom, 1997).

Att individen är organisationens viktigaste resurs och tillgång, låter numera

nästan som en klyscha. I projektarbete är det dock, av flera skäl, viktigt att

betona individens betydelse. Ett av skälen är att det är vanligt att några få

personer skall fixa uppgiften och att dessa inte har några att be om hjälp om

eller när det tillfälligt kör ihop sig. Vilka kriterier bör man då se sig om efter?

Egentligen endast tre; en särskild efterfrågad kompetens, allmän

samarbetsförmåga samt tid och intresse. Av vikt för resultatet är också att

personen får klara besked om vad som förväntas av honom eller henne

(Nordberg, 2000).

Larsson (1995) tar upp vikten av att projektet har klara och tydliga mål. Varje

deltagare skall också ha god kunskap om de mål just är förknippade med hans

roll i projektet. Ju större osäkerhet som finns i ett projekt – desto större frihet

skall en medarbetare ges för att nå sitt mål. Här är det projektledarens roll att

sätta de gränser som skall gälla.

En bra arbetsgrupp/projektgrupp ska helst inte bestå av mer än 4-8 personer,

förutom de specialistkunskaper man behöver för arbetet, som enligt Lööw,

vanligtvis finns organiserade i en referensgrupp. Dessutom är det bra om

gruppens deltagare representerar olika personligheter för att underlätta att inte

gruppen stagnerar, man bör komplettera varandra. En grupp som består av

olika sorters människor har lättare för att komma med nya idéer och

infallsvinklar men detta innebär samtidigt också en ökad risk för konflikter

(Lööw, 1999).

Wisén & Lindblom (1997) menar att man alltid ska försöka begränsa

projektgruppens storlek till ett fåtal personer som har tid för projektarbete.

Annars finns det risk för att projektgruppen bli för stor och svårstyrd. Det är

inte enbart så att en person slits mellan projekt- och linjeorganisation utan också

vanligt att samma person ingår i flera projekt samtidigt. Författarna menar
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också att man bör pröva en mer allsidig sammansättning av projektgruppen, att

man bör ta med assistenter och sekreterare också, inte bara olika ledare från

ordinarie organisation.

Packendorff (1993, s. 99) får avsluta den här delen med sin iakttagelse, som han

menar är gemensam för de flesta studier av projekt, om att ”den individuella

osäkerheten ökar” i projektarbete jämfört med i den permanenta organisationen. 

”I matrisorganisationen skapas osäkerheten i auktoritetskonfliken mellan linjechef och

projektledare, i det temporära systemet leder ofullständiga sociala relationer till

osäkerhet om roller och formalistisk kommunikation”. 

3.5. Projektadministration

Projektadministration är ett ord för alla de åtgärder som måste vidtas för att

följa upp och styra ett projekt. Hjelmqvist (1987) tar i detta sammanhanget upp

Henri Fayols definition av begreppet administration:

Planera, Organisera, Leda, Samordna samt Kontrollera = POLSK. 

Hjelmqvist menar att det är precis det här det handlar om. Man brukar säga att

ett projekts framgång till hälften vilar på en bra och genomtänkt planering,

medan den andra hälften handlar om projektledaren och hans förmåga att

kontrollera och styra projektarbetet mot uppgjorda mål. Hjelmqvist fortsätter

med att det är en fråga om personliga egenskaper, ”teknisk kompetens” samt

administrativ skicklighet. 

Som benämning på projektgruppen används ibland ordet ”task force”, vilket

understryker att ett projektteam ofta utnyttjas för att genomföra en specifik

uppgift (task) i syfte att lösa uppgiften med kraft (force). Projekt kan användas

till mycket men främst är det till uppgifter och frågor som är komplexa, berör

flera organisatoriska enheter, samt är förändringsorienterade och

framtidsinriktade (Lind & Skärvad, 1997).

De forsätter med några viktiga frågor som man bör besvara då man planerar ett

projekt (1997, s.53) :
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� Vem är uppdragsgivare?

� När skall projektet vara klart?

� Vad får det kosta?

� Vilka är kvalitetskraven?

� Vem skall ingå i projektlaget?

� Vem skall vara projektledare?

Allt fler företag organiserar i projekt men, enligt författarna, syns det sällan i

organisationsplanen, där är projekten fortfarande relativt osynliga.

Holmberg & Naessén (1995) tar upp vikten med att arbetsgruppen redan från

början skapar klarhet om projektet, dess förutsättningar och förväntade resultat.

Till starten av det gemensamma arbetet hör också diskussionerna kring

arbetsfördelningen, rollfördelningen och vilka former för arbete som ska gälla.

De menar också att eftersom deltagarna i början är präglade av osäkerhet och

otrygghet är det än mer viktigt att planera starten noggrant.

De fortsätter med att en nödvändig förutsättning för ett lyckat projektarbete är

en väl fungerande kommunikation såväl inom projektet som med

omgivningen. Även om det finns en mängd nya tekniska hjälpmedel är ändå

själva mötet en av de viktigaste ”kommunikationsformerna” för ett projekt.

Wenell (2001) har en annan uppfattning om hur ett projekt skall administreras

och styras. Han använder sig av förkortningen FEST. Dvs.:

F= frihet, ge medarbetarna frihet att utför sina uppgifter.

E= enkelhet, komplicera inte projektarbetet i onödan.

S= småskalighet, bryt ned projekten till små hanterbara delar.

T= tillit eller team, ha tillit till medarbetarna och deras förmåga.

Wenell anser att några av de viktigaste ingredienserna i ett bra projektarbete är

glädje och lust och att det ligger ett värde i att använda sig av projektformen,

själva projekttänkandet, även i uppgifter som är lite mindre och av annan

karaktär än de som traditionellt betraktas som projekt.
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Vare sig man kallar det för styr-, lednings- eller beslutsgrupp för projektarbete

är gruppens huvudsakliga uppgift att prova och godkänna de planer som

utarbetats av projektgruppen. Den skall även verka för att projektet genomförs

på ett effektivt sätt och i linje med uppdragsgivarens avsikter. Med andra ord,

styrgruppen har ansvaret för planering, styrning och uppföljning av projektet

vad gäller både resurser och sakinnehåll (Wisén & Lindblom, 1997).

De fortsätter, för att säkerställa att olika intressenter och experter får möjlighet

att påverka projektet, trots att de inte är direkt engagerade i det, kan en eller

flera referensgrupper bildas. Den här gruppen har en rådgivande funktion och

bildas för att representera expertkunnande och/eller för att säkerställa en god

förankring av projektarbetet. Referensgruppens syfte är viktigt att säkerställa

anser författarna.

Wisén & Lindblom (1997) tar upp att en effektiv projektverksamhet förutsätter

att varje projekt har en egen budget. Det är inget projekt i egentlig mening utan

en egen budget. Man bör göra en budget för varje projekt som omfattar

särkostnaderna – eller åtminstone personalkostnaderna och bryta ned denna på

budgetår och dela upp i kvartal för det närmaste året. Vidare påpekar

författarna också vikten av att klargöra och dokumentera hur projektet ska

finansieras.

Många upplever att man ofta sammanträder bort tid. Att man kan utnyttja tid

på ett bättre sätt än att sitta av den på ett sammanträde. Rätt utnyttjat är

sammanträdet ett effektivt sätt att lösa problem på, problem som regelmässigt

uppkommer under ett projekts gång. Men vi får inte glömma bort att de flesta

beslut i projekt inte tas vid sammanträden. Alltså måste man fastställa rutiner

för att fånga upp dessa. Ett sätt är att använda särskilda avvikelse- eller

projektmeddelanden för detta ändamål (Hjelmqvist, 1987).

Några vanliga recept för att projektarbetet ska bli effektivt är enligt Lind &

Skärvad, (1997, s. 55) att man först ”ser över projektportföljen och säkerställer att den

har en bra sammansättning och tydlig länk till företagets strategi”. Genom detta kan
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man koncentrera projektinsatserna till vad som är verkligt viktigt och man

undviker att slösa bort resursinsatserna.

Vidare bör man ”klargöra roller och relationer i projektarbetet, t ex rollfördelningen

mellan uppdragsgivare, projektledaren, medarbetarna samt intressenterna.” Genom att

tydliggöra detta undanröjs många orsaker till onödiga konflikter.

Man bör även vara på det klara med att projektgrupperna har rätt

sammansättning för sin uppgift. Men här kan det ”vara på sin plats att varna för

ett överdrivet utnyttjande av ”projektproffs””. I många organisationer är det vanligt

att vissa individer återfinns i överdrivet många projektgrupper. Dessa personer

ger på kort sikt en effektiv medverkan medan man på lång sikt finner en risk i

överexploateringen. 

Författarna avslutar med att betona vikten av att ”träna medarbetarna i

projektarbete, såväl projektmetodik, projektplanering och projektstyrning som mer

interpersonella färdigheter.” samt att ”bygga upp kompetensen i projekt genom att lära

från framgångar och misslyckanden i tidigare projekt”. (Lind & Skärvad, 1997).

Som vi konstaterade i början av kapitlet är ett projekt en tidsbegränsad

organisation som tillsätts för att klara av en särskild definierad uppgift (mål)

inom angivna ramar (tid, ekonomi, resurser). Det innebär att projekt ska

avslutas. De ska inte löpa på år efter år utan skall avslutas enligt fastlagd plan.

Enligt Lewander (1997) avslutas ett projekt då projektmålet är uppnått. Ibland

skall även projekt avslutas juridiskt, det kan t ex handla om datasystem, där en

formell besiktning skall göras och där garantitiden börjar löpa ifrån. Projekt kan

även avslutas organisatoriskt, dvs. den tillfälliga organisationen skall upplösas

och de inblandade personer skall gå tillbaka till sina ordinarie funktioner.

Lewander (1997, s. 60) ger tre goda och viktiga argument för en utvärdering av

projektarbetet:

� Deltagarna bör ha en bra förklaring till varför det gick som det gick, man

ska kunna motivera händelser och avvikelser under projektarbetets gång till



Projekt som arbetsform - En studie i att arbeta i  projekt.

- 45 -

uppdragsgivaren vid överlämnandet. Utvärdering behövs för att ni skall

kunna ha en gemensam syn på hur resultatet skall tolkas.

� Deltagarna bör som individer lära av de erfarenheter man gjort. Misstag kan

alla göra men det är mindre accepterat att göra om samma misstag gång

efter gång. För att stärka oss inför framtida utmaningar bör deltagarna ta

tillvara på sina erfarenheter från projektarbetet.

� Erfarenheterna man fått kan komma till nytt i andra projekt. Kanske

fortsätter en del av arbetet i nya projekt där era erfarenheter kan vara

ovärderliga för att dess projekt ska få en bättre start än ni fick.

3.6. Resultat och analys av teorin

Hur tolkar vi då teorin? Jo, i den mängd litteratur vi fann om projekt är man i

stora delar överens. Vi har inte märkt någon större skillnad om en bok är

skriven på 80 eller 90-talet då det gäller råden som ges, inte heller har vi märkt

någon speciell trend som tillkommit de senare åren. 

Övergripande kan vi säga att den största delen av den litteratur vi fann mer tog

upp hur ett projektarbete, med dess alla beståndsdelar, skall läggas upp och

mindre om den lite mjukare sidan, dvs hur deltagaren, ledaren och övriga

inblandande och påverkade upplever att arbeta i och bredvid ett projekt. 

Även om handböckerna i projektarbete är många är de också en fingervisning i

vad som upplevs vara ett behov inom branschen. Vi blev förvånade att det

fanns så mycket litteratur, som i stort sa samma sak, om den här arbetsformen

och frågan slog oss varför? Vad är det som gör att så många känner sig manade

att skriva om just denna typ av organisation? Kan svaret vara att det är många

som har en uppfattning om projektarbete och vill förmedla den vidare eller är

det som någon av författarna skrev, helt enkelt ett mode i att arbeta med

projekt?

De finns flera olika sorters projekt och olika avsikter med projekt, detta medför

att det finns flera sätt att organisera projekt. Vilket som är ”ett bästa sätt”
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betonar författarna att det inte finns utan varje uppgift eller projekt har sin

speciella och unika egenskap. Men ofta upplevs projektorganisationen som mer

lös och formbar i förhållande till den mer stabila och inarbetade fasta

organisationen. 

Lind & Skärvad (1997) har med några viktiga frågor man bör besvara då man

planerar ett projekt, sedan räknar de upp sex punkter utan att ta med vad själva

uppdraget är. Det anser vi vara underligt. Hur menar de att man ska kunna

planera ett projekt utan att ta hänsyn till själva uppdraget, vi menar att all

planering måste starta i uppdraget och utifrån detta börja bygga sin struktur.

Den teori vi funnit lyfter vanligtvis fram projekt som en oöverträffad

organisationsform då det gäller olika slags förändringsarbeten eller då man vill

skapa en effektiv ledningsform på tvären i organisationen. Men till skillnad från

flera författare anser vi inte att ett projekt lever i sin egen värld utan även om ett

projektarbete organiseras som en egen organisation, vid sidan av den ordinarie,

så behöver projektet hela tiden förankringar i den fasta organisationen. Utan

den fanns inte projektet och utan de löpande uppgifterna skulle inget behövas

lyftas ut. 

En organisation kan också ha flera typer av projekt, även här anser vi att man

bör organisera arbetet efter uppdragets art, utveckling, förändring eller kanske

ett konstruktionsprojekt.

I litteraturen anses projektarbetet som arbetsform göra den särskilda uppgiften

lättare. Författarna menar att man enklare kan dela upp större insatser till

mindre greppbara delar och prioriteringen blir lättare eftersom man i ett projekt

tydligare är orienterad mot slutmålet. Ett projektarbete kan få hög status i en

organisation där det förknippas med intressanta och utvecklande uppgifter

medan arbetet i basorganisationen förknippas med rutinjobb. Det kan då bli

frestande för organisationen att organisera sig i projekt snarare än i

avdelningar. Detta kan resultera i otympliga projekt och i förlängningen

organisatoriska problem med linjeorganisationen. 
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Deltagarna har också lättare att se helheten av arbetet och den egna rollen i

sammanhanget, detta anses medföra ett ökat engagemang och höjd motivation.

Detta anser väl alla är viktigt. Men om man nu kommit fram till en den här

slutsatsen, och ledningen i företaget håller med om den, varför organiseras då

inte fler av det ordinarie arbetet i mindre delar? Om personalen i en

organisation känner en ökad motivation inför ett arbete bör det medföra flera

nya goda resultat.

Teorin kring projektledaren som vi fann var även den omfattande. Om man

någon gång hamnar som projektledare och känner sig osäker behöver man i alla

fall inte sakna handböcker i ämnet. 

Författarna skiljer sig inte här heller speciellt mycket åt. De talar om

samordning, att tillgodose förväntningar, nätverk, om trovärdighet samt om

engagemang. Man ansåg att det kan vara meriterande att bli utsedd till

projektledare, och att detta kan leda till ett steg i karriären. Den uppfattningen

har vi också. Vi anser att om man får en chans att leda ett projekt och genomför

detta på ett bra och tillfredsställande sätt kan det i sin tur medföra en förbättrad

position vid en ny- eller omorganisering. 

Litteraturen varnar ofta för otydliga uppdrag. Författarna menar att det är

viktigt att det finns tid för att sätta sig in i vad uppdraget går ut på, att man

själv får en chans att förstå vad uppdragsgivaren/na vill få ut av projektet. Vi

anser det som en självklarhet att projektledaren är klar över vad projektet skall

mynna ut i för att kunna nå ett så gott resultat som möjligt. Hur är det annars

möjligt att förstå och känna sig tillfreds över sitt arbete?

Det finns säkert många som enbart genom att vara en stark personlighet och ha

en kraftfull karisma lika bra klarar av att leda ett projekt som att leda någon

annan form av organisation. 

Projektgruppen är ett intressant arbetsteam. Här har många en uppfattning om

att gruppen bör bestå av olika karaktärer, kompetenser och erfarenheter för att

på så sätt nå det yttersta av samarbetsformen. Baksidan är dock
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samarbetssvårigheter och otydliga roller, då olika personligheter och yrkeskårer

kommer från olika organisationskulturer och då dessa förs samman borde

kollisioner kunna uppstå.

Vi anser att då organisationsformen i projektarbete vanligtvis är lös och mer

ostrukturerad än i linjeorganisationen bör man väga upp det med tydligare

roller och arbetsfördelning. Är samtliga deltagare klara över vad som förväntas

av dem själva kan de ägna sig åt att göra precis det som de är utsedda till. Är

inte rollfördelningen klar och tydlig bör man lätt kunna hamna i dubbelarbete,

vissa delar blir inte alls tillgodosedda, en del blir rörigt samt får ett

ostrukturerat resultat som följd. 

Teorin tar upp att man ofta löpande förändrar deltagarna allt eftersom arbetet

löper på, detta anser vi vara just en av de stora fördelarna med projektformen.

Att man tar med just den kompetensen man för tillfället behöver och då den

delen är färdig byter ut ”specialisten” mot nästa ”pusselbit”. Detta för att aldrig

få för stora projekt samt att hela tiden kunna stämma av och göra eventuella

korrigeringar om behov uppstår.

Själva projektstarten bör vara en svår tröskel att ta sig över. Då menar vi att här

kan mycket tid gå tillspillo om man inte gjort tydliga direktiv och klart

definierat uppdragens art och mål. Projektledaren bör tidigt känna till sin roll

för att kunna samordna och engagera sin arbetsgrupp mot det uppsatta målet.

Är man inte från början klar över detta tror vi att projektets start lätt kan bli

rörig och onödigt tidsödande.

Avslutningsfasen av projektarbetet kan bli en känslig fråga. Då målet är

uppnått eller projektets tid gått ut skall projektet upplösas. Teorin tar här upp

att flera deltagare upplever en tomhet och saknad efter det att de lämnat

projektet. Om deltagaren upplever sitt eget arbete i linjeorganisationen som

mindre stimulerade än projektarbetet är den här känslan lätt att förstå. 
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4. Intervjuer
Med hjälp av intervjuer och enkäter har vi samlat in empiri från våra

respondenter. Vi har intervjuat en projektledare och en projektdeltagare från

varje projekt. Här nedan redovisas de i form av en sammanställning och

kommer att presenteras i en helhet utifrån vad respondenterna har svarat på

varje enskild fråga. Vid intervjuerna har vi använt oss av intervjuformen "öppet

riktad form" vilket innebär att det är ett mindre antal frågor men med ett vidare

innehåll.

Men först en kort beskrivning av de projekt som våra respondenter varit

verksamma i;

� Riv-projektet: Regionalt InformationsVägnät: ett IT infrastruktur projekt

som hade till syfte att öka samarbetet mellan olika kommuner i IT frågor och

vara ett informationscenter för småföretagare. Ett projekt med en budget på

70-80 miljoner kronor och projekttid på 3 år. Projektet fick bl a stöd  av

Länsstyrelsen, Landstinget, 13 kommuner, Telia AB, EU strukturfond Mål 2,

Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Projektet hade två projektledare.

� Projektet "ett tryggt och säkert Uddevalla": ett projekt med syfte att göra

Uddevalla Kommun till en säker och trygg kommun för samtliga invånare.

Projektet hade med ca 100 deltagare i de olika arbetsgrupperna och löpte

under en period på 3 år. Ett samarbetsprojekt mellan Uddevalla Kommun

och Hälso och Sjukvårdsnämnden. Projektet hade två projektledare.

� Dalabergs-projektet: ett integrations projekt som hade till syfte att öka

samarbetet mellan bland annat olika kommunala förvaltningar, polis,

primärvård och lokala föreningar inom bostadsområdet Dalaberg,

Uddevalla. I det här projektet blev projektledaren finansierad av EU medan

de medel som behövdes under projektets gång sköt de olika verksamheterna
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till under tiden. Totalt kostnad blev 5 miljoner kronor. Projektet hade en

projektledare och två konsulter som ledning.

4.1. Resultat av intervjuer

1. Vad är din erfarenhet av projektarbete? 

När det gällde projektdeltagarnas tidigare erfarenheter av projektarbete visade

det sig att samtliga utom en hade erfarenhet av den här typen av arbetssätt. Den

erfarenheten som fanns hade de fått genom småprojekt både inom och utom sin

organisation. Ingen hade tidigare deltagit i så stora och omfattande projekt som

de vi fick ta del av.

2. Hur skulle du beskriva projektet? 

Samtliga hade uppfattningen av att projekten varit stora med stora visioner att

uppfylla, "väldigt stort och vittomfattande", "stort projekt med en enorm

budget", ”ett stort och visionärt projekt" var en del av det som spontant

uttrycktes. 

Alla hade redan från start haft klart för sig vad syftet och målet med projektet

var, det fanns också en klar uppfattning om början och slut för samtliga projekt,

likaså att det var en viss fastställd budget som gällde. Samtliga tre projekt hade

en tidsram att följa och två av projekten klarade att hålla tidsramen utan

svårigheter.

När det gällde hur projekten var strukturerade tyckte några att strukturen varit

bra och att det berodde på projektledarens roll. De ansåg att om projektledaren

har en klar bild av hur projektet bäst ska genomföras och innehar den rätta

kompetensen så blir projektresultatet bra.

En projektledare ansåg att strukturen var det som var viktigast att arbeta med i

inledningsfasen av projekttiden. Han menade på att utan en väl fungerande

struktur är det svårt att få ett givande projektarbete och att man då måste lägga

onödig tid på saker som egentligen kan fungera av sig självt.
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"Kaotiskt, men man måste omge sig med oliktänkare annars blir det inget bra

resultat", denna uppfattning hade en av projektledarna när det gällde

strukturen i projektet och menade att man medvetet valt olika medarbetare, "ju

mer olik den förra man anställde desto bättre, om man omger sig med ja-sägare

så blir det inget kreativt gjort". Denne projektledare hade själv valt ut

projektdeltagarna.

I samtliga projekt var deltagarna på det klara med att vid projektidens slut,

skulle den verksamhet som bedrivits inom projektet, vara integrerad i den

ordinarie verksamheten och projektet skulle vara överflödigt. Denna

integration var vad samtliga i de olika projekten strävade mot. 

3. Hur tyckte du arbetet i projektet fungerade? 

Det spontana uttrycket från samtliga var, bra! Men sedan visade det sig att

samtliga tyckte att början (starten) av projekten hade varit sämre. 

"En splittrad början men sen blev det bra" , "det fanns väl en viss

misstänksamhet mot projekt av denna typen, speciellt om det initieras

uppifrån" , "början var inte bra" var en del av det som uttrycktes.

Projektdeltagarna ansåg att dålig erfarenhet av projektarbete i kombination

med osäkerhet inför uppgiften präglade samtliga projekt i starten men allt

eftersom man arbetade sig framåt och deltagarna fann sina olika roller så

utvecklades samtliga projekt till att fungera bra.

En projektledare ansåg att det fanns alldeles för lite kunskap, både för egen del

och när det gällde deltagarnas, om vad projekt egentligen är, vad uppdraget går

ut på och hur man ska nå målet. Denna projektledare tyckte det krävdes en

projektledarutbildning för att kunna leda ett projekt. Respondenten hade själv

ingen tidigare erfarenhet som projektledare för ett projekt av denna storlek.

Vidare ansåg samme projektledare att arbetet inom projektet präglades av stor

frihet, "jag tror på stor frihet och att man inte kan toppstyra förändringar eller



Projekt som arbetsform - En studie i att arbeta i  projekt.

- 52 -

processer utan det gäller att sälja ett budskap och sen få människor att ta det till

sig”. 

Då det gällde det praktiska arbetet i projektet var uppfattningen olika i

projekten. I det ena projektet fanns det många undergrupper/arbetsgrupper

som träffades sex gånger per år och referensgruppen fem gånger per år. "Det

gäller att lägga mötena på en lagom nivå när det ingår människor som är med

av ideella skäl" uttryckte en av projektledarna. 

En annan projektledare sa "vi hanterade ju system som gick ut på att man inte

skulle träffas fysiskt, så det blev väldigt ofta, fysiskt träffades vi bara vid behov" 

I övrigt var uppfattningen den att en gång per månad träffades man och det var

deltagarna nöjda med.

En av projektledarna som deltog i ett projekt med två projektledare berättade

att så fort de hamnade i en situation som var lite obekväm och de hade olika

åsikter, så gjorde den andra projektledaren sig helt oanträffbar, det gick inte att

komma i kontakt varken på e-post, telefon eller fax, detta upplevdes mycket

frustrerade av vår respondent. Han tyckte inte att den andre projektledaren

tillförde något till projektet utan var en bifigur som hade blivit tillsatt utan att

någon visste varför eller på vilka grunder och som han klarade sig bra utan.

Fråga till projektdeltagaren

4. Hur uppfattade du projektledares roll i projektet?

Här hade deltagarna olika åsikter om projektledaren/ledarna. En av deltagarna

upplevde en stark styrning av projektledarna, men denna styrning kändes

positiv och var nödvändig för att få alla olika delar inom projektet att sträva åt

samma håll. 

En annan projektdeltagare kände ingen styrning alls ifrån projektledare, han

uttryckte sig så här; "jag är själv alltid med och styr, för det är det handlar om
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för min del, för att kunna få ut någonting av det här måste jag styra själv och

fokusera på dom frågorna som är viktiga för mig och min verksamhet". Denna

projektdeltagare ansåg att projektledningen hade en mindre viktig roll i

projektet och att det var verksamheterna i de olika arbetsgrupperna som var

kärnan i hela verksamheten.

Fråga till projektledaren

5a. Hur uppfattade du din egen roll som projektledare i

projektet?

Projektledarna hade helt olika uppfattningar om sig själva och sin roll i "sitt"

projekt. En av projektledarna uppfattade sin roll som att vara "smörjolja" som

drar runt ett nav. Han menade att det bästa för det här projektet var att

ingenting skulle hänga på projektledaren utan han skulle länka vidare

uppgifter och förmedla alla  kontakter. För att allt så småningom skulle fungera

av sig självt. 

En av de andra projektledarna beskrev sig själv som "fruktansvärt jobbig och

krävande, jag förväntar mig att alla gör det som dom ska göra, hör jag inget

från någon tar jag för givet att personen löser det den ska göra, jag är inte

intresserad av hur de gör bara av resultatet" 

5b. Hur uppfattade du som ledare, deltagarens roll i

projektet?

Alla ledarna hade den uppfattningen att det var stor skillnad mellan olika

deltagare, att det alltid finns de som är hängivna sin uppgift och med entusiasm

går in för sin roll i projektet samtidigt som det finns de som är mer neutrala till

projekt .

En av ledarna utryckte "det var några få eldsjälar med, men i detta område har

det tidigare drivits många projekt utan resultat, så en viss projekttrötthet fanns

vid starten".

En annan av ledarna uttryckte "deltagarnas roll var ganska splittrad eftersom

kommunen var delägare i projektet och en möjlig framtida arbetsgivare, så
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fanns det de som hade dubbla lojaliteter, möjligheten fanns ju att man kanske

inte alltid var solidarisk med projektets mål".

När det gällde deltagarnas kompetens så var projektledarna eniga om att när

projekten startade hade inte deltagarna den kompetens, när det gällde

projektarbete, som behövdes, men allt efter som projektarbetet pågick

utvecklades deltagarna, både när det gällde kunskap och säkerhet i

projektarbete. I slutskedet av projekten ansåg ledarna att deltagarna var fullt

kompetenta för sin uppgift.

6. Uppstarten av projektet, hur gick den till?

När det gällde urvalet av projektdeltagarna så var det olika mellan projekten.

I ett av projekten blev projektledaren tillfrågad direkt av kommunledningen

och fick då samtidigt direktiv från kommunen med en färdig

projektbeskrivning och vilka verksamheter som skulle vara representerade i

projektet. Vilka deltagare som skulle sitta med i arbetsgrupperna var upp till de

olika verksamheterna att själva utse. 

I ett annat projekt var det till stor del personkontakter som styrde valet av

deltagarna. Ledaren för det projektet; "det gäller att välja ett antal entusiaster

som har vägar in i andra nätverk som i sin tur kan fånga in andra entusiaster".

För denne projektledare var det också viktigt att deltagarna hade en

position/befattning som innebar möjlighet att kunna påverka i olika

sammanhang. Denna projektledare blev också tillfrågad av kommunen. 

7. När ansågs projektet avslutat? 

Två projekt ansågs avslutade vi den tidpunkt som var fastställ redan vid start

medan det tredje inte hade nått ända fram till det utsatta målet.

 I det projektet som inte var klart fullt ut förlängdes projekttiden med sex

månader. Denna förlängning ansåg projektledaren vara helt fel, "det fanns lite

pengar kvar och vi hade inte nått ända fram inom vissa håll och då beslutades

det att det skulle förlängas, och då gick jag", han menade på att man då hade
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passerat projektformen. Han ansåg att projektet skulle avslutas och att det

skulle göras en utvärdering för att få ett klart slut. När sedan utvärderingen var

gjord då först skulle det bli en fortsättning med ett klart syfte med projektet,

tilldelning av medel och utse vilka som skulle vara medverka.

I samtliga projekt gjordes det en traditionell utvärdering av projektet och i ett

av projekten  även en utvärdering som ska komma ut i bokform. 

I ett av projekten gjordes det även en processinriktad utvärdering av externa

utvärderare fortlöpande under hela projekttiden, denna utvärdering startade

två veckor efter projektstarten och löpte sedan med under hela projekttiden. 
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5. Enkät
Efter att vi intervjuat våra respondenter fick de fylla i en enkät som ett

komplement till intervjun. Anledningen till att vi ville ha både intervju och

enkät var att få en mer utvecklad förståelse av våra intervjuer. 

Här presenterar vi den empiri som vi har fått fram genom att markera en * där

respondenterna valde att placera sitt svar, tolkningen av svaren kommer direkt

efter, som en följd av varje fråga.

5.1. Resultat och analys av enkätsvar

1. Hur skulle du beskriva arbetsklimatet inom 

projektgruppen?

Kallt Varmt

1-------------------2----------------------3-------------------4****------**-------5

Här har samtliga ett högt värde som visar att de tycker det råder ett bra

arbetsklimat inom projektet och att det finns en känsla av samhörighet och

gemenskap. Vi anser att de höga värdena visar att respondenterna känner

delaktighet och "vi känsla" och att deras upplevelse av projektarbetet varit

positivt.

2. Anser du att alla projektdeltagare hade lika mycket

ansvar inom projektet?

Lika mycket ansvar Helt olika ansvar

1*-------------------2*------------------*---3*-------------------4--------*--------5*

Här är det olika värden utmed hela linjen vilket tyder på att de alla upplever sin

situation olika. Det som är intressant här är att de båda respondenter som har

värdet 1 och 5 är båda projektledare och upplever situationen olika. Att
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ansvaret upplevs olika har troligen att göra med hur projektledaren själv

uppfattar sin roll, i det ena fallet är det projektledaren som har det fulla

ansvaret medan i det andra fallet arbetar man utifrån att alla har ansvar. Här

har det troligen stor betydelse hur projektledaren upplever kontakten med

ledningsgruppen. Finns det stor styrning "uppifrån" upplevs ansvaret troligen

inte lika stort som om man fått "helt fria händer" och känner att "allt hänger på

mig".  

3. Anser du att det fanns styrning "utifrån" som påverkade

projektets resultat?

Mycket styrning Ingen styrning alls

1--------------------2*---------*------------3*------------------4*------------------5**

Här har det också blivit skilda svar. Att man upplever styrning på olika sätt tror

vi till stor del beror på uppdragsgivaren och på projektets art. Hur stor

inblandning det är från krafter utanför projektet och hur ofta som

uppdragsgivaren kontinuerligt vill ha information. En faktor som spelar in när

man känner styrning är den ekonomiska biten. Projektet arbetar fram olika

idéer som sedan måste omarbetas t ex på grund av bristande ekonomi.

Situationer liknande denna kan upplevas som styrande.

4. Vad innebär det ur statussynpunkt att vara med i ett

projekt?

Ger hög status Är ej status relaterat

1--------------------2**----------------*-----3*------------------4*------------------5*

Här är uppfattningen olika om det ger status att vara med i projekt eller ej, den

troliga orsaken till att det upplevs olika är nog i vilken organisation man

arbetar i, vi tror status har olika betydelse i olika organisationer.
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5. För att bli aktuell för arbete i en projektgrupp vad anser

du är avgörande för urvalet?

Man ingår i ett kontaktnät Inget kontaktnät är nödvändigt

1****----------------2*---------------------3*-------------------4-------------------5

Här kan vi se betydelsen av att ingå i ett kontaktnät, samtliga utom en anser att

det är viktigt med kontakter. Den respondent som svarat 3 var beordrad av sin

chef att delta i projektet och det var också det första projektet som han deltagit i,

vi tror detta visar att de som tidigare deltagit i projektarbete byggt upp ett

kontaktnät medan. han som var ny i projektsammanhang ännu inte arbetat upp

något "nät"

6.Vad anser du att den sociala samvaron (ev. lära känna

nya människor) som ett projekt medför, har för betydelse

för medverkan i projektarbete ?  

Stor betydelse Ingen betydelse 

1***-----------------2------*---------------3*-------------------4-------------------5*

Här visar det att den sociala biten är viktig för det flesta men för den

respondenten som svarat 5 var det inte viktigt alls. Han var så uppslukad av sin

övertygelse att han inte alls tyckte den sociala delen var viktigt , bara han fick

igenom sina idéer så var han nöjd. För de övriga visar det ändå att det har

betydelse med den sociala samvaron som projektarbete medför och om vi

knyter an till frågan om kontaktnät anser vi att det visar att har man en god

social samvaro så leder det till att man bygger upp kontaktnät, vilket ansågs

vara viktigt för större delen av respondenterna.



Projekt som arbetsform - En studie i att arbeta i  projekt.

- 59 -

7. Anser du att det är viktigt att projektarbetet leder fram

till ny personlig kunskap?

Mycket viktigt Inte viktigt alls 

1*****-------*--------2----------------------3-------------------4-------------------5

Här är nästan kommentarer onödiga, siffrorna talar för sig själv. Samtliga

respondenter tycker att den nya kunskap som ett projekt leder fram till är av

största betydelse för deltagandet i projektet. Att samtliga deltagare anser det är

viktigt med ny kunskap betyder att när de blir tillfrågade om deltagande i ett

projekt och syftet med projektet inte är intressant, då tackar vederbörande nej

och i förlängningen leder det till att bara de personer som är intresserade och

känner delaktighet med syftet, deltar i projektet. Vi anser att ett projekt med

intresserade deltagare är en nödvändighet för ett bra resultat.

8. Tänk dig att det varit du som varit projektledare/ledamot

i projekt xxxx, tror du då att resultatet hade blivit

annorlunda?

Helt annorlunda Samma resultat

resultat

1**------------------2----------------------3***-------*----------4-------------------5

Här var alla eniga om att resultatet, i olika grad, hade blivit annorlunda om de

själva hade en annan roll inom projektet, vilket visar att projektdeltagarna i stor

utsträckning präglar projektets form utifrån sin personlighet och sin

kompetens. 
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5.2. Analys av intervjuer & enkät

I vår analys av intervjuerna utgår vi ifrån helheten, alltså de muntliga

intervjuerna, enkäten samt våra upplevelser av intervjutillfället, dessa

tillsammans utgör helheten vid vår analys.

För att kunna genomföra intervjuerna var det nödvändigt att boka besökstider

med respondenterna, detta visade sig vara lättare sagt än gjort. Det krävdes

många telefonsamtal till olika telefonsvarare, röstbrevlådor, sekreterare och

meddelande via e-mail innan vi kom i kontakt med de personer vi önskade

intervjua, men när vi väl fått kontakt så var det inga problem att bestämma

träff. Samtliga var mycket vänliga och noga med att det skulle passa oss och

våra tider och att intervjun verkligen skulle bli av.

Vi anser att förklaringen till deras vänliga bemötande var att samtliga mer än

gärna pratade om "sitt" projekt. Under intervjuerna kändes det ibland som om

de marknadsförde sig själva och "sitt" projekt. De talade verkligen i egen sak

och kunde inte nog ofta framhäva projektet i positivt dager samt allt gott som

de hade arbetat fram i projektet. Vi fick en klar känsla av att de försökte sälja sin

"produkt" till oss.

Denna positiva syn kan kopplas till att samtliga projekt har haft karaktären av

samhällsförbättrande åtgärder. Alla tre projektet har haft till uppgift att göra en

samhällsinsats och förbättra för medborgarna. Projektarbetet har därför

genomsyrats av en positiv anda eftersom varje liten del som har genomförts har

varit en förbättring för samtliga berörda. Här fanns ingen "förlorare" i egentlig

mening. Projekten har haft en tacksam uppgift redan från början vilket leder till

att rekryteringen till denna typ av projekt borde vara enkel. Vem vill inte vara

en del av en positiv förändring? Det blir en naturlig sak för de tillfrågade att

tacka ja till projektarbete av denna typ. Vilket i sin tur leder till att de som först

blir tillfrågade och som bäst lämpar sig för uppdraget tackar ja.

I motsats till denna typ av projekt som enbart har positiva intentioner för

samtliga inblandade finns förändringsprojekten som genomförs t ex av

ekonomiska orsaker och som mål ska effektivisera verksamheten. Här kan man
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tänka sig att det skulle vara svårare att hitta den positiva anda som vi upplevt i

"våra" projekt eftersom det i dessa projekt vanligtvis finns "förlorare".  Här kan

man tänka sig att det finns vissa tillfrågade som inte vill arbeta i ett projekt av

mer negativ karaktär och som följd blir fler tillfrågade och den mest lämpade

kanske inte tackar ja  till att arbeta i projektet. 

Svåråtkomligheten bland dessa människor är intressant i sig, varför var det så

svårt att få kontakt? Ja inte är det någon slump att det krävdes tid för att nå

dessa personer. Vi tror att det är upptagna människor vi stötte på och flera

gånger under intervjuerna har det framkommit att det är eldsjälar och

entusiaster samt människor med ett stort kontaktnät som är de mest önskvärda

projektdeltagarna, alltså människor med många järn i elden. Är man

entusiastisk och framåt tror vi att det lätt blir så att man engagerar sig i många

olika saker samtidigt, och blir tillfrågad om att delta i olika projekt, då som den

optimala projektdeltagaren. Effekterna av detta kan bli att det oftast är samma

personer som sitter med i de olika projekten, de är "säkra kort" i

projektsammanhang. En fara med detta kan ju vara att man missar någon som

verkligen hade tillfört projektet något men eftersom personen i fråga inte varit

med i tidigare projektsammanhang blir förbisedd.

Samtliga intervjuer präglades av respondenternas positiva syn på projektarbete.

Denna positiva syn hade sin grund på olika sätt och under intervjuerna så

framkom det, att det till viss del var egoistiska intressen som styrde beslutet om

man skulle medverka i projektet eller ej. Från en av projektledarna kunde man

utläsa mellan raderna att anledningen varför han antog erbjudandet som

projektledare var att han var intresserad av att arbeta inom den nya

organisationen som skulle växa fram under projekttiden, då var det bra att ha

varit med från början. 

En annan av projektdeltagarna menade att anledningen till varför han deltog i

projektet var att han skulle kunna få igenom idéer och krav som gynnade hans

verksamhet, visst tyckte han målet med hela projektet var bra men hans egna



Projekt som arbetsform - En studie i att arbeta i  projekt.

- 62 -

intressen var mycket viktigare. Hade det under projekttiden visat sig vara

omöjligt för honom att uppfylla sina krav hade han lämnat projektet i förtid.

Vi anser att vi åter kommer tillbaka till att det är eldsjälar och entusiaster som

befolkar projekten, det framkommer ofta att det är denna typ av personer man

vill ha med i projekten och dessa personers positiva projektegenskaper visar sig

tydligt därför att de arbetar för "sin egen sak". Kan det vara så enkelt? 

Ja vi tror inte att det är helt oviktigt, sedan kan säkert skälen vara i olika grad

starka, men de finns där utan tvekan. Kan det till och med vara så att denna

"marknadsföring" som vi har känt av ska överskugga de verkliga skälen till

varför de valt att delta, ja man vet aldrig.

Hur som helst, även om det finns egna intressen i projektarbetet så behöver det

inte nödvändigtvis vara negativt för projektet utan istället kan en kombination

av olika faktorer i samverkan leda fram till ett framgångsrikt projektresultat och

ett framgångsrikt projekt är ju till fördel för alla oavsett orsakerna bakom.

Avslutningsvis vill vi knyta an till vår forskningsfråga "projekt som

arbetsform", vi anser det under våra intervjuer visat sig att samtliga

respondenter varit nöjda med den projektarbetsformen. Den ger en frihet att

styra arbetet som kan vara svårt att nå inom den vanliga organisationen

förutsatt att målet med projekten varit tydliga. Vi anser att om arbetsformen är

fri men målen är tydliga resulterar det i mer motiverade och stimulerade

medarbetare. Ges det möjlighet att själv få planera sitt arbete efter en given

uppgift eller mål upplevs det som en friare och mer ansvarsfull arbetsform och

deltagarna presterar oftast ett bättre resultat.
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6. Resultat
Vår tolkning av det resultat vi nått fram till här i detta arbetet bygger till stor

del på den projektform vi studerat. De intervjuer vi gjorde var med personer

som deltagit i stora visionära projekt, ibland med rena samhällsförbättrande

åtgärder som mål. Vi tror att vi på grund av detta funnit en annan typ av

projektdeltagare än om vi skulle riktat oss mot ”renare” projekt inom en och

samma organisation. Det här är projekt som drar till sig eldsjälar och människor

med starkt intresse för sin sak.

Innan vi börjar med vårt resultat vill vi på detta sätt begränsa oss till vad vi här

nedan skriver i vårt resultat, vår förståelse når endast den här typen av projekt.

6.1. Sammanställning och analys av resultatet

Hur förhåller sig då det enskilda projektet till företagets och dess verksamhet?

Om man ser till helhetsperspektivet bör ett projekt kunna uppfattas som litet.

Men vad man ofta inte tänker på är just att en stor organisationen består av

många små och att flera små enskilda aktiviteter bildar tillsammans just en stor

organisation. Det kan vara just ett enda lyckat projekt som får vinden att vända

för ett företag, något projekt som lyckas t ex ett forskningsresultat eller en ny

uppfinning som blir lyckosam. Dessa projektmedarbetare bör känna sig

motiverade och stimulerade till fortsatta framgångar. 

Vi anser, likt Blomberg, att projekt egentligen inte går att avgränsa i sig självt

utan lever hela tiden i symbios med sin omgivning. Projekt består

nödvändigtvis varken av speciellt unik eller avgränsad verksamhet. Ett projekt

har inga naturliga tidpunkter då de påbörjas eller avslutas utan de hänger

samman med ett mer kontinuerligt händelseförlopp. Projekt har heller inga

klara gränser gentemot den övriga verksamheten utan är flytande och

föränderliga i den mån de överhuvudtaget kan sägas existera. Om man skall
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använda en metafor från science fiction, skulle man kunna likna

linjeorganisationen med ett stort moderfartyg och projekten som små

spaningsplan som far ut på speciella uppdrag.

En del i själva styrkan av den här arbetsformen uppfattar vi ligger i

fokuseringen på arbetsuppgiften. Att man här kan undvika en del byråkrati och

gå runt de etablerade arbetsrutinerna i den ordinarie linjeorganisationen, och

på så sätt specialisera sig på en uppgift med endast de handplockade deltagarna

man behöver för att lösa uppgiften.

Då är det viktigt att uppgiften och målet med arbetet är tydligt. Om man är klar

över vart man vill att resan skall gå behöver man inte stanna upp längs vägen

och göra avstickare eller köra omvägar för att nå sitt mål. Man behöver då en

bra och tydlig karta att följa. Att fokusera på ett mål, istället för ett bredare

perspektiv som i den ordinarie organisationen, gör att vi kommer att nå fram på

kortare tid.

Vi anser vidare att projektets arbetsform bör vara flexibel och formbar. Allt

beroende på projektets art och syfte. Arbetsformen bör kunna anpassas efter

målet för den enskilda uppgiften vilket vi också upplevde gjordes i de projekt

vi studerat. 

Har man någon arbetsmodell bör denna inte bli speciellt detaljerad, varje

deltagare handlar på sitt eget sätt för att nå målet med just sin pusselbit i

helheten. Organisationen bör skräddarsys efter just de deltagare som

medverkar inte efter någon standardmall. Här anser vi också är viktigt att ta

med nuet. Det vill säga att även om vi arbetat tillsammans i ett tidigare projekt

är det inte självklart att samma arbetssätt ska gälla utan det är nuet och

erfarenheterna från det tidigare arbetssättet som vi bör ta tillvara.

Vi tror också att just fokuseringen är en av grunderna till varför det är så

populärt att organisera i projektform. Vi lever i en komplex helhet och att

kunna rikta in sig på endast en sak och lösa den borde kännas tillfredsställande
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både för de som beställer och för de som löser uppgiften. Däremot kanske det

inte alltid är så lätt att skärma av allt kring uppgiften och projektledaren vill

kanske ibland lite för mycket på en gång. Det tror vi kan resultera i flera

uppgifter i en och ett långsamt framskridande mot målet. Då har man ju

egentligen endast lyft över den komplexighet som linjeorganisationen arbetar

med till projektet och glömt bort fokuseringen. 

Vi tror också att många företag har flera projekt i gång samtidigt. Detta är väl i

och för sig bra så länge man är medveten och har kontrollen över projekten. Att

starta nya projekt är nog lätt och uppgiften känns kanske viktig men om projekt

som tidigare startats förändrar utgångsläget på ett senare kan kanske en del

arbete bli onödigt. Resultatet blir lidande om vi lägger vår energi på fel

projektidé och de inblandande kunde gjort något mer meningsfullt med sin tid.

Med att ha fokus menar vi är inte att vi blint ska organisera i projektform. Utan

ibland förändras förutsättningarna och omgivningen, då blir uppgifter onödiga

för företaget, i så fall bör vi ompröva och till och med ibland våga lägga ned

projekt utan att de för den skull ska anses som misslyckade. 

Då det handlar om ledningen tror vi att det som skiljer en projektledare från en

övrig linjechef är att projektet oftast har en uppgift, ett klart mål. Medan

linchefen svettas med en mångfald av uppgifter och mål. Projektet lånar sina

resurser från linjeorganisationen medan den fasta organisation är den som lånar

ut. Projektledaren arbetar med en tillfällig organisation med givna kompetenser

medan linjechefen har en organisation där kompetensen kan utvecklas.

Projektledaren har en förändrar- och utvecklingsroll medan linjechefen har en

mer förvaltarroll. Även den formella makten bör vara olika. Vi anser att en

projektledare har en liten formell makt i förhållande till linjechefen som bör ha

en betydligt större makt. Då vi kom på det formella ansvaret kom vi också fram

till personalansvaret. Projektledarens personalansvar anser vi inte alls är lika

formellt som linjechefens.
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Vi har inte funnit några uttalade normer kring urvalet av projektdeltagarna

men under våra intervjuer fann vi att man söker en viss typ av människor för

att delta i projekt. Det är människor som är entusiaster, drivande och med ett

eget kontaktnät och möjlighet att påverka i sin tur. Ibland kan man nästan tro

att det verkar vara mer av betydelse hur man är som person än vad man har för

kvalifikationer.

Kan det vara så att projektformen till stor del bygger på de individer som

deltager? I så fall är det individens personlighet och kompetens som är

avgörande för utgången av projektet. Följden blir då att de viktigaste

personerna av samtliga för ett lyckat projekt är de som tillsätter deltagarna och

ledaren. Det är i så fall dessa personer som egentligen har det fulla ansvaret för

om projekt blir en succé eller inte. Vi anser att grunden för ett projekts

eventuella lyckosamma resa startar redan vid urvalet av deltagarna, alltså

innan projektet startats.

Arbetsformen i projektarbete varierar beroende på arbetets uppdrag och mål,

vilka deltagare som är med samt vem som är projektledare. Men hur man än

väljer att arbeta bedöms det vanligtvis som en väldigt kreativ

organisationsform. Där deltagarna själv påverkar sina arbetsuppgifter och

därmed också direkt sitt resultat. Spontant känns detta väldigt stimulerande för

samtliga men inte kan väl detta passa alla? Vi tror inte att alla vill vara

delaktiga i en struktur som ofta lyfts fram som lös och oreglerad. Vi tror att

många vill ha stark styrning i sitt arbete och söker sig ofta till organisationer

som har en strak hierarki. Vad händer då sedan dessa organisationer mer och

mer börjar organisera uppgifter vid sidan om linjeorganisationen i projekt. Den

anställde kan då snabbt finna att han hamnat i ett projekt där det inte finns de

rutiner och regler som han trivs inom. Han kan då lätt känna en olust och sin

roll bör bli otydlig i hans ögon. Medan kamraten, som kanske tycker att den

vardagliga uppgiften är lite väl ostimulerande då han väl lärt sig den, och söker

förändring i vardagen känner sig hemma och trivs utmärkt. Kamraten får här
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ett mer flexibelt arbetssätt och en upplevelse av att man från olika håll

fokuserar på individen kan kännas stimulerande. 

Den allmänna inställningen vi stötte på bland våra respondenter var att de

ansåg arbetsformen som väldigt positiv. De kände sig nöjda med vad de hade

kunnat uträtta i de projekt de deltagit i men vad som i efterhand slog oss var att

ingen av respondenterna har haft åsikter om den ekonomiska biten, inte någon

gång under våra intervjuer har ekonomin tagits upp som ett problem. Detta

anser vi vara speciellt då vi jämför med diskussioner i allmänhet bland personal

som arbetar inom linjeorganisationen och där ekonomin eller rättare sagt den

dåliga ekonomi ofta är på tapeten. 



Projekt som arbetsform - En studie i att arbeta i  projekt.

- 68 -

7. Slutsats 

7.1. Vår slutsats

Det här arbetet är en studie i att arbeta i projekt och hur det vanligtvis

organiseras. Ordet projekt betyder ungefär ”kasta fram” och visst handlar det

ofta om att man skall kasta fram förslag eller idéer. Men det kan även innebära

att man skall prova, granska, genomföra, tillverka, utveckla, utreda, förbättra

eller utvärdera någonting. Det vi stött på är att man vanligtvis väljer

projektformen till uppdrag som går att avgränsa i tid, eller resurser.

Företaget börjar vanligtvis med planen för projektet, där själva uppdragets art

har en central funktion. Uppdraget är ofta formulerat som ett direktiv eller mål.

Vidare är att se över vilka resurser som finns att tillgå, antal personer,

tidsåtgång, kostnader osv. Företaget, om det nu är ett enskild företag, beslutar

sedan om projektets tidsplan, budget samt dess arbetsfördelning.

För att räknas som ett projekt behöver det inte uppfylla vissa formkrav i storlek

utan kan vara stort eller litet. Men vi anser att bara det att en uppgift blir lagd åt

sidan och får status som ett projekt gör att omgivningen ställer vissa krav på

hur arbetsuppgifterna som ingår i projektet ska genomföra och följas upp. Att

arbeta i ett projekt innebär att man gör en gemensam satsning under en

begränsad tidsperiod med ihopsamlad kompetens som krävs för att klara

uppgiften.

De fördelar vi funnit som finns med projektformen är flera. Men vi vill främst

lyfta fram den flexibla organisationsformen. Vi är övertygade om att på rätt sätt

och i rätt omgivning är den här arbetsformen stimulerande och utvecklande för

projektdeltagarna. Företaget har lätt att på ett mer effektivt sätt, än inom

linjeorganisationen, specialisera och rikta fokus på uppgiften bland annat

genom att använda de personalresurser, tid och pengar som finns.

Arbetsformen ger också den fördelen att det lättare går att följa upp och
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utvärdera arbetet. Vi vill också lyfta fram det speciella med att samla ihop

deltagare från olika avdelningar/förvaltningar, och tillsammans lösa en

uppgift. Detta medför stora krav på information men också ett utmärkt tillfälle

för ökad förståelse och kunskap om den egna organisationen och dess kapacitet. 

Att arbeta i projekt anser vi medför en utmaning både bland projektdeltagarna

men också bland de övriga medarbetarna (och ledarna) inom

linjeorganisationen som ställs inför förändrade rutiner. 

Några av de svårigheter eller nackdelar som vi funnit och som kan uppstå i

projektarbetsformen är samarbetssvårigheter. Den teori vi stött på förespråkar

olika ”typer av specialister” och för att få en bra helhet bör deltagarna även

vara olika till sin personlighet. Detta anser vi kan medföra

samarbetssvårigheter. Inte endast av det skälet att gruppen består av en flora av

individer utan också därför att själva arbetsformen faktiskt ställer stora krav på

just samarbetsförmågan. Om man skall klara av, på den begränsade tiden man

fått till sitt förfogande, att lösa en uppgift med de krav på effektivitet som vi i

vår tidsålder lever med krävs det att deltagarna har respekt för varandras

åsikter och kunnande. Små saker som att vara” sammanträdes-van”, och inte

spilla onödig tid på att sitta av möten, som vår teori knyter an till. Att kunna

lyssna, ge uppmuntran och kritik, lösa konflikter och våga dela med sig av sina

tankar och idéer anser vi vara ovärderlig tillgång i ett samarbetsprojekt.

Projektarbete medför även andra sidor. Många av oss är oroliga för

förändringar och vill gärna behålla det invanda och väl beprövade arbetssättet.

I projektarbetet ställs förmågan att fungera i nya situationer och i nya grupper

på prov. En projektdeltagare kan dels ha en linjechef och en eller flera

projektledare att anpassa sig till. Det kan vara så att man ibland är deltagare av

t ex en referensgrupp för att i nästa ögonblick vara ledare i en arbetsgrupp. Vi

menar att det ställs höga krav på flexibilitet och förmåga att anpassa sig till

situationen som gäller just för tillfället.
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Projektledaren då? Jo, det vi stött på gav oss uppfattningen att

projektledarrollen kan ge möjlighet till både en yrkesmässig och personligt

utveckling. Har projektledaren inte någon tidigare erfarenhet av att leda ett

projekt är det av stor vikt att ledaren är klar över sin uppgift så att hon eller han

vågar ta ledarrollen. Någon av våra respondenter menade att det är av vikt att

utbilda projektledare. Förstår en ledare inte sin egen roll är det också svårt att få

andra att förstå den. Olika organisationer arbetar på olika sätt och vi anser inte

att det finns endast ett bästa sätt utan var och en organisation vid vart och ett

tillfälle för projektstart bör undersöka och utreda vilken ledare och vilken

organisationstyp som bäst lämpar sig för uppgiften.

7.2. Våra rekommendationer

Vi har nedan samlat ihop några punkter som vi anser vara av vikt och extra

tänkvärda då ett företag arbetar med projekt som arbetsform.

- Allt går inte att lösa med projekt utan man bör ha en långsiktig plan där flera

projekt och deras delmål ingår. Projekten bör samordnas och tillsammans ge en

stark och kraftfull organisation.

- Att beställaren/företaget är tydlig med projektet och uppgiften. Ingen blir

lyckligare av att ludda till det i en otydlig beskrivning och uppgift. Alla

inblandade känner sig säkrare och mer klar över sin egen roll om uppgiften är

fokuserad och tydlig.

- Anpassa organisationen och formen efter de personer som skall genomföra

arbetet och inte efter några snygga mallar och käcka standarskrivningar som

ingen blir klokare av. Det handlar om att stärka människorna i organisationen

och tona ned processen, arbetsmetoder och verktyg till att utgöra det stöd som

de från början var avsedda som.
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7.3. Förslag till vidare forskning

Efter vi genomfört fallstudierna och vi satte oss ned för att analysera det

resultat vi nått fram till var vi överens om att om vi skulle göra en liknande

undersökning så skulle vi nästa gång begränsa oss till projekt inom en och

samma organisation. Att studera hur projektarbete fungerar där både ledaren

och samtliga deltagare kommer från en och samma organisation (kultur,

struktur, politik osv) i stället för som här, från olika organisationer. Hur en och

samma organisation påverkar deltagarna och deras sätt att fungera anser vi

intressant och väl värt att göra en studie kring.

En annan sak som tydliggjorts för oss är att under hela vårt arbete med

uppsatsen har det ständigt framkommit hur viktiga deltagarna är för projektet.

Det är en speciell typ av människor som söks till projektarbete och dessa

människor har ofta ett kontaktnät de kan ha användning för i sitt arbete. Hela

projektarbetet genomsyras av de personligheter som projektdeltagarna besitter.

Oftast är det projektledaren som utser de övriga deltagarna men någon utser

även projektledaren. Hur viktigt är detta urval för projektets mål? Är det

slumpen som avgör vem som blir tillfrågad eller ligger det mycket arbete

bakom en utnämning till ledare?

Ett förslag till vidare forskning skulle i vårt fall bli att ta reda på hur stor vikt

det läggs på urvalsprocessen av deltagarna och ledaren/na till projektet. Vi

anser att detta är en intressant frågeställning och svaren skulle föra kunskapen

om projekt och dess effektivitet ytterligare ett steg framåt.
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8. Kritisk granskning

8.1. Kommentar av eget arbete

När vårt val av ämne var bestämt kontaktade vi Planeringsdirektör Lars

Björneld vid Uddevalla Kommun för att genom honom få tillgång till de projekt

som vi skulle använda oss av i vår uppsats. Vid vårt möte med Björneld

diskuterade vi tillsammans med honom hur urvalet av projekt skulle ske. Han

skulle välja ut de projekt som han ansåg vara av vikt för vårt arbete. Utifrån

detta arbetade vi fram de frågor som har legat till grund för vår empiriska

studie. 

Vid intervjutillfällena insåg vi att vi inte hade samma uppfattning som Björneld

vad det gäller projekt. Vår avsikt från början var att studera projekt som fanns

inom organisationen med projektmedlemmar som deltog i projekten under sin

ordinarie arbetstid. De projektmedlemmar som vi intervjuade visade sig var

med i projekt som vida översteg den storlek som vi var förberedda på. 

Detta har gjort att vi vid intervjutillfällena känt att vissa frågor varit mindre

relevanta för sammanhanget än vad som var vår avsikt. Utformningen av vissa

frågor hade sett lite annorlunda ut om vi varit förberedda på projektens art och

storlek.
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