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Sammanfattning 

Rollen som projektledare kräver att denne ska ha flera kompletterande kompetenser inom många 

olika områden för att driva projekt och att hitta rätt person till projektledartjänsten kan därför ses 

som en stor utmaning ur rekryterarens perspektiv. Projektledaren bör ha en kombination av både 

hård och mjuk kompetens, samt förståelse för organisationsmiljön som denne ska vara verksam i. 

Syftet med studien är att beskriva och skapa djupare förståelse kring hur ett fåtal rekryterare 

utvärderar, fastställer befattningskraven och värderar projektledarens kompetens i en 

rekryteringsprocess samt hur urvalet av de mest intressanta ansökande till tjänsten görs.  

Forskarna till studien har valt en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer för att samla 

in resultat från fyra rekryterare. Forskarna har använt fallstudie som undersökningsdesign för att få 

djupare förståelse kring rekryterares perspektiv och hur de arbetar i de olika stegen i 

rekryteringsprocessen. 

 

De hårda kompetenserna är projektledarens grundförutsättningar för att kunna driva ett projekt och 

kliva in i projektrollen. Resultatet visar att projektledarens hårda kompetens fastställs och utreds 

tidigt i rekryteringsprocessen. Projektledarens mjuka kompetens anses vara svårare att definiera, 

mäta och utvärdera, ur ett subjektivt synsätt och därmed är det bra att använda flera 

bedömningsmetoder för att utvärdera dessa. Oftast sker detta i ett senare skede i 

rekryteringsprocessen, efter granskning av CV och personligt brev. 

 

Rekryterarna anser att det är viktigt att projektledaren har förståelse och insikt i den organisation 

som projektledare ska vara verksam i. Denna kunskap och förståelse ställs inte alltid som ett krav 

utan det ses mer som en fördel om projektledaren besitter viss branscherfarenhet till visa typer av 

projekt. Projektledarens fokus ska ligga på att driva projektet framåt och fungera som en 

samordnare. 

 

 

Nyckelord: Projekt, Projektledare, Kompetens, Mjuk kompetens, Hård kompetens, 

Organisationsmiljö, Rekrytering, Rekryteringsprocess 

 



Abstract 

The role as the project manager requires several complementary skills in many different areas to 

pursue projects and finding the right person for the project management position can therefore be 

seen as a major challenge from the recruiters perspective. The project manager should have a 

combination of both hard and soft skills, and an understanding of organizational environment 

which the person will be working in. The purpose of the study is to describe and create a deeper 

understanding of how a few recruiters evaluate  establish job requirements and evaluate the 

project manager's competence in the recruitment process and how the selection is made for the 

most interesting candidate for the post.   

 

The writers of the study have chosen to use a qualitative method of semi-structured interviews to 

collect results from four recruiters. The writers of the study used a case study research design in 

order to get deeper understanding of recruiters’ general perspective and how they work in the 

various stages of the recruitment process. 

 

The hard skills can be seen as the project manager’s prerequisites to run a project and stepping 

into the project role. The results show that the project manager's hard skills are set and 

investigated early in the recruitment process. The soft skills are considered more difficult to 

define, measure and evaluate, from a subjective approach and therefore it is good to use multiple 

methods to evaluate these. Usually this is done at a later stage in the recruitment process, after 

reviewing the resume and personal letter. 

 

Recruiters believe it is important that the project manager has earned an understanding and 

insight into the organization that the project manager will be working in. This knowledge and 

understanding is not always a requirement, but can be seen more as an advantage if the project is 

set in a specific industry which require a specific knowledge. The project manager's focus will be 

to drive the project forward and act as a coordinator. 

 

 

 

Keywords: Project, Project manager, Competence, Soft skills, Hard skills, Organizational 

environment, Recruitment, Recruitment processes 
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Figurförteckning 

Figur 1. En sammanställd modell av projektledarens kompetens. Inspirerad av Wisén och 

Lindblom (2015, ss.198-200), Frame (2003, ss.9-10), Jansson och Ljung (2004, ss.19-21) 

Robbles (2012) och Hussain, Ahmed, Zulqarnain (2015).  

Figur 2. De olika stegen vid anställning (Granberg 2011, s.413). 

Figur 3. Överlappande och ömsesidigt bekräftande information (Kahlke och Schmidt 2002, 

s.107). 

Figur 4. En egen sammanställning av de fokuserade delarna i rekryteringsprocessen inspirerad av 

Arbetsförmedlingen (2016); Bratton, Gold (2012); Galfvensjö (2006); Granberg (2011); Kahlke 

och Schmidt (2002); Lindelöw Danielsson (2010). 

Figur 5. Egen figur av projektens olika komplexitetsnivåer i förhållande till juniora respektive 

seniora projektledare. 
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1 Inledning 

I denna sektion presenteras uppsatsens ämne och bakgrund. Sektionen kommer redogöra för ämnet 

ur ett bredare perspektiv som sedan leder in till ämnets problemformulering och syfte för denna 

undersökning. Vidare presenteras undersökningens frågeställningar och avgränsningar. 

1.1         Bakgrund 

Att bedriva projekt inom företag, organisationer och branscher har blivit en allt vanligare 

arbetsform och de spelar en allt större och viktigare roll (Söderlund 2005, s.33). Begreppet projekt 

började redan användas för över 50 år sedan, där uppgifter av engångskaraktär benämndes som 

projekt. Dessa engångsuppgifter leddes av en utvald person som benämndes som “projektledaren” 

(Jansson och Ljung 2004, s.9). Det är däremot inte fören på senare tid som projektledning har börjat 

ses som en egen yrkesroll. Tidigare klassade personer sig som professionella projektledare men 

inom sin bransch eller profession (ibid).  

Projekt som arbetsform är som ovan nämnts ingen ny företeelse, men idag är begreppet projekt en 

självklarhet inom de flesta organisationer (Hagman 2002, s.10). Att projekt har blivit allt vanligare 

kan förklaras genom att de har en kortare genomloppstid, vilket i sin tur innebär en lägre risk, lägre 

kostnader och högre styrbarhet, vilket gynnar organisationens flexibilitet. Projekt är även lättare 

att definiera och starta än att bygga upp nya avdelningar i ett företag (Tonnquist 2004, s.5). Detta 

innebär att ett projekt är en temporär form av organisering som under en förutbestämd tidsperiod, 

med förutbestämda målsättningar och resurser ska leda fram till ett levererbart resultat (Christensen 

och Kreiner 1997, s.11). Detta kan vara förklaringen till att projekt som arbetsform har blivit allt 

vanligare inom företag och organisationer (Tonnquist 2004, s.1). 

Projektledning handlar om att kunna kombinera kunskap, kompetens, verktyg och teknik till 

projektets olika aktiviteter för att ett projekt ska lyckas. Detta ställer höga krav och utmaningar för 

projektledarens roll och arbetet de står inför (PMI 2008). I projekt ställs projektledarens egenskaper 

och kunskaper på prov, och därför blir dennes roll mycket betydelsefull inom verksamheten.  

Projektledaren är den som leder och ansvarar för arbetet i den temporära organisationen (Carlson 

och Nilsson 2012, s.23). Vidare har projektledaren det övergripande ansvaret för att se till att 
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projektplanen följs, att projektets resurser fördelas i enlighet med projektplanen, att 

projektgruppens enskilda aktörer levererar på utsatt tid och med förväntad kvalitet (Hagman 2002, 

s.33). För att åstadkomma detta kan det då tolkas som att det krävs att projektledaren har rätt 

kompetens. 

En projektledares kunskap kan delas upp i två kategorier; hårda och mjuka kompetenser. För att 

lyckas i ett projekt krävs det att projektledaren kan hantera båda (Kerzner 2009, s.13). Den hårda 

kompetensen är kopplad till projektledarens tekniska och akademiska kunskaper inom området 

medan den mjuka kompetensen anses vara kopplad till projektledarens förmåga att kommunicera, 

leda, hantera relationer, vilken attityd, beteende och personlighet personen har, samt förstå och 

hantera intressenterna i ett projekt (Frame 2002, ss.9-10: Robles 2012: Hussain, Ahmed, 

Zulkarnain 2015). Projektledarens kompetens kan även omfatta en persons kunskap kring 

organisationens projektmiljö, där det handlar om att projektledaren bör ha en förståelse för 

organisationens arbetssätt, språk och kommunikation där individen ska agera som ledare i  (Jansson 

och Ljung 2004, ss.19-20).  

1.2         Problemdiskussion 

En kompetenslucka hos den anställda kan innebära att företaget eller organisationen missar att ligga 

i framkant i den strategiska utvecklingen, eller som i projektledarens fall att denne inte kan leda 

projektet effektivt (Andersson 2012). Rollen som projektledare kräver att denne ska ha flera 

kompletterande kompetenser inom många olika områden för att driva projekt och att hitta rätt 

person till projektledartjänsten kan därför ses som en stor utmaning ur rekryterarens perspektiv.  

Allt eftersom att allt fler organisationer väljer att styra och utveckla sina verksamheter genom 

projekt, ökar därmed också efterfrågan på allt fler projektledare, detta visar en rapport från 

arbetsförmedlingen (2000). Även Söderlund (2005, s.14) menar att mycket talar för att 

utvecklingen kommer att fortsätta under de kommande åren. Detta kan tänkas ställa högre krav på 

förmågan hos organisationer och rekryteringsbolag att rekrytera och välja projektledare utifrån 

deras kompetens. Processen innan anställning sker, där befattningskraven fastställes för 

projektledaren och dess kompetens, är därför en viktig aktivitet för att hitta rätt projektledare för 

att öka chanserna att styra framgångsrika projekt. Tidigare forskning inom ämnet menar att det 

finns en koppling mellan projektledaren och dess kompetens i förhållande till om projekten är 

framgångsrika eller inte (Ahsan, Ho, Khan, 2013: Crawford 2009: Granberg 2011). Om 
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projektledaren och dess kompetens är en del av projektens framgång, kan därför arbetet med 

rekryteringen av projektledare vara av stor betydelse. 

Det finns flera studier som har försökt fastställa vilka kompetenser som efterfrågas vid tillsättning 

av projektledartjänster genom att utföra kontextanalyser av rekryteringsannonser (Gallavin, Truex 

och Kvasny 2004: Ahsan, Ho, Khan 2013: Blomé 2004). Kontextanalyser används som en metod 

för att se texterna i ett specifikt sammanhang, i en kontext, och varför den har kommit till 

(Hellspong och Ledin 1997, ss.49-64). Utifrån kontextanalyserna har en studie dels kommit fram 

till att de hårda kompetenserna dominerade i de papperstryckta annonseringarna, medans de 

annonser som fanns på nätet var betydligt mer balanserade av både de mjuka och hårda 

kompetenser (Gallavin, Truex och Kvasny 2004). I en annan studie framkom det att det till större 

del i rekryteringsannonserna fokuserades på projektledarens tidigare arbetserfarenhet och 

akademiska utbildning mer än exempelvis projektledarens ledarskapsegenskaper (Blomé 2004). 

Ett omdebatterat ämne inom projektledarens kompetens är just ledarskapsförmågan, och om detta 

är viktiga för projektet och dess framgång eller inte. I en studie av Nixon, Harrington och Parker 

(2012) utfördes en grundlig litterär undersökning för att söka större förståelse för hur 

projektledarens ledarskapsförmåga påverkar projektets resultat. Forskarna i studien menar att 

ledarskapet har en stor påverkan för projektets framgång. Trots detta, visar en tredje studie från 

Nya Zeeland att vid en genomgång av 790 rekryteringsannonser, nämner bara 24.41 procent av 

annonserna att projektledaren ska ha ledarskapsförmåga (Ahsan, Ho, Khan 2013).  

Det som kan konstateras utifrån tidigare forskning och studier är att rekryteringsannonserna till 

viss del fokuserar både på projektledarens hårda och mjuka kompetenser (Gallavin, Truex och 

Kvasny 2004: Ahsan, Ho och Khan 2002). Bland de hårda kompetenserna har det visat sig att 

tidigare projekterfarenheter, tidigare arbetslivserfarenhet och akademisk utbildning nämndes i hög 

grad i annonserna och bland de mjuka nämndes det att projektledarens skulle ha god kommunikativ 

förmåga och vissa personlighetsdrag (ex. ambitiös, målmedveten, resultatinriktad etc.). 

Förvånansvärt nog nämndes projektledarens ledarskapsförmågor näst intill aldrig i annonserna 

(Blomé 2002, Ahsan, Ho och Khan 2013). Trots detta finns det studier som visar att projektledarens 

ledarskapsförmågor påverkar och är kopplade till projektets framgång (Nixon, Harrington, Parker 

2012). 

Att rekrytera den mest kvalificerade projektledaren kan därför ses som en komplex process där det 

är viktigt att ta hänsyn till många kompetenser för att hitta rätt person till tjänsten. Med 
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utgångspunkt i resultaten från tidigare forskning och litteratur är det svårt att fastställa hur 

rekryterare resonerar kring projektledarens kompetens i rekryteringsprocessen när 

befattningskraven utreds. Det vore därför intressant att kartlägga hur de resonerar kring detta ämne 

och vilka kriterier de utgår från vid framtagning av en kravbefattning för projektledartjänsten, samt 

varför dessa kompetenser är relevanta för projektledaren. 

1.3         Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och skapa djupare förståelse kring hur ett fåtal rekryterare 

utvärderar, fastställer och värderar projektledarens kompetens i en rekryteringsprocess. I en del av 

rekryteringsprocessen fastställes befattningskraven, utformas annonsen och görs det ett urval av de 

mest intressanta sökande till tjänsten. Dessa processer undersöks med syfte att ge djupare förståelse 

för projektledarens kompetens i förhållande till projektledarens hårda, respektive mjuka kompetens 

samt kunskapen kring organisationsmiljön.  

1.4         Forskningsfråga 

Utifrån syftet och problemformuleringen har nedanstående forskningsfråga definierats: 

● Hur definieras och utvärderas projektledarens kompetens i en rekryteringsprocess? 

  

För att besvara frågan har underfrågor skapats: 

● Hur fastställs befattningskraven i förhållande till projektledartjänsten? 

● Vilken/vilka av projektledarens kompetenser prioriteras/värderas i rekryteringsprocessen 

och i rekryteringsannonserna? 

● Hur utvärderas projektledarens kompetens i urvalet? 

 

 1.5         Avgränsningar 

Rekryteringsprocessen är en stor process med många intressanta delmoment att undersöka och 

analysera men på grund av tidsbegränsning har forskarna valt att avgränsa till tre delar av 

processen; hur befattningskraven utreds, hur rekryteringsannonserna utformas, samt hur urvalet av 

de mest intressanta sökande sker. Dessa tre delar av processen kan ge en djupare förståelse i hur 

rekryterare resonerar gällande projektledarens hårda respektive mjuka kompetens samt kunskapen 
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kring organisationsmiljön. Studien begränsades till fyra intervjuade rekryterare i 

Stockholmsområdet, Sverige. Valet kring detta diskuteras mer utförligt under rubriken metod.  

Intervjuerna begränsades genom ett subjektivt urval under perioden 2016-03-22 till 2016-04-20. 
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2         Teoretisk referensram 

Detta avsnitt behandlar de begrepp, teorier och tidigare studier som legat till grund för denna 

studie. Den teoretiska referensramen är uppdelad i två block där det ena blocket behandlar och 

utreder forskningsområdet inom projekt, och det andra utreder forskningsområdet kring 

rekryteringsprocessen.  

2.1         Begrepp och tidigare forskning inom projektområdet 

2.1.1        Projekt 

Projekt definieras som en tillfällig organisation som under en förutbestämd tidsperiod, med 

förutbestämda målsättningar och resurser ska leda fram till ett levererbart resultat (Christensen och 

Kreiner 1997, s.11). Fördelarna med projekt som organisationsform är att det gynnar 

organisationen att vara flexibel och dynamisk, samtidigt som den reducerar hot och risker. Detta 

leder till en effektiv verksamhet (Söderlund 2005, ss.50-51).  

2.1.2        Projektledare och ledarskap 

Ordet projektledare syftar på den person som ansvarar och leder den avgränsade engångsuppgiften 

för att ta fram ett specifikt resultat inom ramar av tid och kostnad, och är den personen som har 

ansvaret att styra och leda projektgruppen (Jansson och Ljung 2004, s.28: Tonnquist 2004, s.77). 

Det är projektledarens ansvar och uppgift att delegera befogenheter åt den tillfälliga organisationen 

samt se till att projektet genomförs och skapar det avsedda projektresultatet (Jansson och Ljung 

2004, ss.28-29, 41). Det är alltså inte projektledaren själv som tar fram resultatet, utan snarare är 

den som leder gruppen och dess projektmedlemmar att nå resultatet på ett effektivt sätt (Jansson 

och Ljung 2004, ss.67-68). Ett projekt genomförs oftast endast en gång vilket ställer krav på 

ledaren. Kraven på en projektledare kan variera stort, dels mellan olika organisationer, dels utifrån 

de olika uppgifterna som skall lösas med hjälp av projektet (Blomén 2007, s.33). Kraven på 

projektledaren kan därmed beskrivas som en samling av den kompetens som krävs för uppdraget. 

Crawford (2009) beskriver i en artikel att det finns en stor mängd litteratur som behandlar frågorna 

kring projekt och vad som definierar dess framgång. Utifrån en genomgång av litteratur kring 

området menar Crawford (2009) att det finns en enighet i forskningen om att den kompetens, eller 
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kunskap, färdigheter och egenskaper som projektledaren besitter, blir avgörande för projektets 

förutsättningar. 

2.1.3        Projektledarens kompetens 

Begreppet kompetens kan definieras som en persons samlade lärdomar inom utbildning, kunskaper 

och erfarenheter (Andersson och Hallén, 2011). För att de ska omvandlas till kompetenser behövs 

övning och prövning. Andersson och Hallén (2011) menar att dessa kan tillgodogöras genom 

exempelvis arbetslivserfarenhet. Vidare kan en persons kompetens beskrivas som en uppsättning 

av karaktäristiska drag hos den enskilda individen (Kahlke och Schmidt 2002, s.53). 

Wisén och Lindblom (2015, ss.198-200) utvecklar kompetensbegreppet vidare kring fem 

förmågor. Dessa är sakkompetens, social kompetens, ledarkompetens, metodisk kompetens och 

strategisk kompetens. Wisén och Lindblom (2015, ss.198-200) förklarar att de som arbetar inom 

ett sakområde har någon form av expertiskunnande inom sitt område. Sakkompetensen förvärvas 

genom utbildning i kombination med praktik för att kunna tillämpa kunnandet i arbetsrelaterade 

sammanhang. Den sociala kompetensen omfattar ett brett område av en persons färdigheter, bland 

annat en persons förmåga att kunna skapa, bygga upp och utveckla olika relationer till människor. 

Ledarkompetensen handlar om personens förmåga att kunna leda, inspirera och motivera personer 

i sin omgivning. Inom detta kompetensområde ingår också ledarens förmåga att hantera konflikter, 

förhandlingar och att fatta beslut i olika situationer och frågor. Den metodiska kompetensen 

omfattar en persons insikt och förmåga att se, planera och hantera de olika stegen i olika 

arbetsprocesser. Vidare handlar det om att kunna göra analyser, planeringar, åtgärder, 

genomförande och utvärderingar samt uppföljningar av dessa processer. Kopplat till projektledares 

sammanhang kan det handla om projektledarens färdigheter att använda olika projektmetoder och 

modeller. Den strategiska kompetensen innebär projektledarens insikt om organisationen, hur den 

är verksam och hur den utvecklas. Projektledaren bör även ha insikt om de normer och värderingar 

som finns i organisationen, samt vilka strukturer, tekniker och regler som finns (ibid). 

2.1.4     Projektledarens mjuka- respektive hårda kompetens 

Ovannämnda kompetenser kan alla beskriva projektledarens kompetens, men projektledarens 

färdigheter kan vidareutvecklas och definieras genom att delas in i två kategorier; projektledarens 

mjuka och hårda kompetenser (Frame 2003, ss.9-10). 
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2.1.4.1       Projektledarens hårda kompetens 

Vanligtvis när människor tänker på begreppet kompetens brukar de flesta reflektera kring praktiska 

färdigheter, exempelvis kompetensen att kunna hantera olika tekniska system, eller att kunna utföra 

en uppgift snabbt. Kort sagt handlar det om att människor tenderar att definiera och beskriva den 

hårda kompetensen (Robles 2012). Den hårda kompetensen omfattar däremot ett större område då 

den definierar vilka akademiska kunskaper projektledaren har, vilka tekniska och verktygsmässiga 

modeller inom projektledning som de besitter och deras tidigare arbetserfarenheter inom 

projektledning samt tidigare projekterfarenheter. Till dessa kompetenser faller även 

projektledarens kunskaper inom projektledning in, exempelvis kurser eller certifieringar inom 

projektledning (Hussain, Ahmed, Zulqarnain 2015).  

 

En certifiering är ingen utbildning inom projektledning, utan snarare en validering av redan 

befintlig kunskap (IPMA 2016). Den mest utbredda certifieringen av projektledare är för 

närvarande, i såväl Sverige som internationellt, “Project Management Professional” (PMP) som 

genomförs av Project Management Institute (PMI) (Tonnquist 2008, s.291). Genom en certifiering 

inom projektledning får projektledaren ett kvitto på sin kompetens, som kan ge ett försprång på 

arbetsmarknaden (IPMA 2016). 

2.1.4.2       Projektledarens mjuka kompetenser 

I motsättning till den hårda kompetensen, är den mjuka kompetensen betydligt svårare att definiera 

och mäta, detta menar Hussain, Ahmed, Zulqarnain (2015). Den mjuka kompetensen är mer 

kopplad till projektledarens sociala kompetens än den tekniska. Det handlar om projektledarens 

förmåga att kommunicera, leda, hantera relationer, vilken attityd, beteende och personlighet 

personen har. Mjuk kompetens definierar därmed en projektledares kunskaper i att hantera både 

interna och externa relationer som är insatta och associerade med projektet, alltså projektets 

intressenter (Hussain, Ahmed, Zulqarnain 2015). 

  

Sammanfattat kan de hårda kompetenserna definieras som en persons tekniska expertis och 

kunskap som krävs för ett arbete, medan de mjuka kompetenserna fokuserar på personens sociala 

förmågor och sociala attribut (Robles 2012). För att genomföra framgångsrika projekt behöver 

projektledaren besitta både de hårda och mjuka kompetenserna, detta menar Hussain, Ahmed, 

Zulqarnain (2015) och Robles (2012). 

2.1.5       Organisationens projektmiljö 
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Förutom ovannämnda kunskaper menar Jansson och Ljung (2004, s.19) även att projektledaren bör 

besitta kompetensen att kunna se samband och mönster för att uppnå framgång i just den 

organisation där projektet genomförs i. Projektledaren i organisationen bör förstå och behärska 

organisationens språk, begrepp och hur de arbetar för att kunna kommunicera samt samarbeta 

(ibid). Projektledaren bör även ha en förståelse för organisationens kultur, hur de organiserar sig, 

eftersom det är i den projektmiljön som individen ska agera som ledare (Jansson och Ljung 2004, 

ss.20-21). Det är viktigt att kunna agera väl i den aktuella miljön som finns i organisationen samt 

att förstå det mänskliga beteendet som formar kulturen (ibid). 

2.1.6        En sammanfattning av projektledarens kompetens 

 

 

Figur 1: En sammanställd modell av projektledarens kompetens. Inspirerad av Wisén och Lindblom (2015, ss.198-200), 

Frame (2003, ss.9-10), Jansson och Ljung (2004, ss.19-21), Robles (2012) och Hussain, Ahmed, Zulgarnain (2015). 

Utifrån tidigare studier och litteratur som redovisats har det sammanställts och skapats en egen 

modell som definierar projektledarens kompetens.   

2.2         Tidigare studier kring projektledarens kompetens 

Det finns ett flertal studier som alla strävar efter att söka större förståelse för vilka kompetenser 

som krävs och önskas för en viss tjänst. En metod för att kartlägga dessa har varit genom att utföra 

kontextanalyser av rekryteringsannonser. Det har visat sig vara en effektiv metod för att kartlägga 

vilka kompetenser som efterfrågas. I nedanstående avsnitt redovisas tidigare studier som har 
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använt sig av denna metod för att kartlägga en arbetssökandes kompetens som efterfrågas i 

rekryteringsannonserna. 

2.2.1        Gallavin, Truex och Kvasny (2004) 

Gallavin, Truex och Kvasny (2004) undersöker i deras studie vilka kunskaper som är önskvärda 

för personer inom IT-branschen genom att gå gå igenom rekryteringsannonser i Sydvästra USA. I 

deras genomgång kommer de bland annat fram till att de hårda kompetenserna dominerade i de 

papperstryckta annonseringarna, medan de annonser som fanns på internet var betydligt mer 

balanserade av både mjuka och hårda färdigheter. Förklaringen till detta anses vara att de 

papperstryckta annonseringarna är dyra och att det helt enkelt inte finns tillräckligt med plats för 

att beskriva ytterligare krav. Organisationer och företag tenderar då på att fokusera och beskriva 

de hårda kompetenserna i rekryteringsannonserna, eftersom dessa är lättare att beskriva och belysa, 

snarare än de mjuka som anses vara svåra att definiera och mäta. En annan förklaring varför de 

mjuka kompetenserna inte nämndes i lika hög grad i annonseringarna var att det trodde att 

rekryterarna utvärderade dessa kompetenser i ett senare skede, genom exempelvis djupare 

intervjuer, personlighetstest och referenstagning. Gallavin, Truex och Kvasnys (2004) studie blev 

relevant för forskarna till denna studie då den ger vissa indikationer på att rekryterarnas roll, 

framförallt i rekryteringsprocessens senare skede med intervjuer, är en viktig del för att utvärdera 

projektledarens mjuka kompetens.  

2.2.2        Blomé (2004) 

Anders Blomé (2004) försöker i sin studie skapa större förståelse för vilka egenskaper som är 

önskvärda för en projektledare att ha, i en genomgång av 360 rekryteringsannonser för 

projektledare och linjechefer i Sverige. Han menar att rekryteringsannonserna avspeglar en 

förväntan på tjänsten och vad den arbetssökande bör kunna. Resultatet från studien visar att högst 

upp på listan står projektledarens branscherfarenhet (86 procent), därefter projektledarerfarenhet 

(68 procent) och högskoleutbildning (63 procent). Vidare visar resultatet att projektledaren bör ha 

god samarbetsförmåga (39 procent). Behovet av ledaregenskaper kom långt ner och bara 15 procent 

av annonserna för projektledare efterfrågade “förmåga att leda en grupp” och endast 11 procent 

efterfrågade “visa ledarskap”. 
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Vidare visar studiens resultat att de egenskaper som efterfrågas hos linjechefer även här är 

branscherfarenhet, chefserfarenhet och högskoleutbildning. Linjechefernas ledarskapsförmåga 

efterfrågades däremot i allt högre grad. 34 procent av de undersökta rekryteringsannonserna 

nämnde att linjecheferna bör “visa ledarskap” och 33 procent nämnde att linjechefen ska ha 

“förmågan att leda en grupp”. Bloméns slutledning är att projektledaren generellt ses mer som 

samordnare än ledare.  

 

Bloméns studie är av intresse för denna studie då det vore intressant att få en djupare förklaring, 

sett ur rekryterarnas perspektiv, kring varför vissa av projektledarens kompetenser nämns mer eller 

mindre av i rekryteringsannonserna samt hur dessa kompetenser värderas.  

2.2.3        Ahsan, Ho, Khan (2013) 

En liknande studie utfördes också i Nya Zeeland 2013, där resultatet från studien baserades på totalt 

795 rekryteringsannonser från både Nya Zeeland och Australien (Ahsan, Ho och Khan, 2013). De 

analyserade vilka kompetenser som framkom ur rekryteringsannonserna i relation till modellen och 

verktyget kallat “KSA”. KSA står för “Knowledge”, “Skill” och “Abilities” som användes för att 

beskriva en persons kunskap, färdighet och förmåga i förhållande till den tjänst och position som 

personen ansökte till. Deras genomgång av rekryteringsannonserna visar att de mest önskade 

projektledaregenskaperna är god kommunikation (61.68 procent), tekniska kunskaper (43.57 

procent) och hantering av intressenter i projektet (41.73 procent). Precis som i tidigare redovisade 

studier betonades sällan projektledarens ledarskapsförmåga i rekryteringsannonserna. Någon 

vidare förklaring till varför ledarskapsförmågan inte nämns i högre grad, förklaras eller diskuteras 

inte i studien. 

 

Denna studie gjord av Ahsan, Ho, Khan (2013) är relevant för denna studie då den dels ger ett 

bredare globalt perspektiv av vad som förväntas av projektledare. Den styrker också Bloméns 

resultat om att projektledarens ledarskapsförmåga inte benämns i hög grad i annonserna vilket vore 

intressant att undersöka och skapa djupare förståelse för.  

2.2.4        Hartog, Caley, Dewe (2007) 

I en studie som genomfördes i Storbritannien, 2007, samlade forskarna in data från mer än 4200 

rekryteringannonser för ledarskapspositioner (ex. VD, ordförande, styrelsemedlem etc.) under en 

15 månaders period för att kartlägga vilka ord som efterfrågades för tjänsten. I kontrast till de 
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tidigare studierna (förutom Bloméns studie (2004), som även gjorde en kartläggning av linjechefer) 

visar resultaten från studien att rekryteringsannonserna för ledarskapspositionerna tenderar att 

fokusera på de mjuka kompetenserna i allt högre grad än de hårda. Det ordet som användes flitigast 

i annonserna var “ledarskap” eller “ledarskapsförmåga”. Nästkommande ord som följde var att 

ledaren skulle ha kommunikativ-, influerande-, och social förmåga, och efter det efterfrågades den 

sökandes akademiska kompetens. Med utgång från Hartog, Caley, Dewe (2007) studie vore det 

intressant att undersöka, ur rekryterarnas perspektiv, varför ledarskapsförmågan nämns, eller inte 

nämns i rekryteringsannonserna.  

 

2.2.5 Tidigare studier kring betydelsen av projektledarens ledarskapsförmåga 

Ovan beskrivs studier som identifierat projektledarens kompetens genom kontextanalyser av 

rekryteringsannonser. Av dessa har det framkommit att det läggs lite fokus kring projektledarens 

ledarskapsförmåga, men att den fokuseras på i allt högre grad i andra rekryteringsannonser för 

ex. linjechefer. Hur viktiga är projektledarens ledarskapsförmågor i förhållande till projektets 

framgång? Nedan redovisas studier som försökt fastställa just detta. 

2.2.5.1        Nixon, Harrington och Parker (2012) 

I en studie av Nixon, Harrington och Parker (2012) utfördes en grundlig litterär undersökning för 

att söka större förståelse för hur projektledarens ledarskapsförmåga påverkar projektets resultat. 

Genomgången visar att ledarskap är en viktig faktor för effektiv ledning i projekt. Det är svårt att 

avgöra om det är ledarskapet som har en direkt påverkan för projektets förutsättningar utan att 

undersöka de interna och externa faktorer som påverkar, därför bör varje projekt undersökas 

individuellt för att bedöma ledarskapets påverkan på projektets resultat. Nixon, Harrington och 

Parker (2012) förklarar däremot att ledarskap anses vara ett effektivt verktyg som projektledarna 

att påverka projektets slutresultat. Om ledarskapsförmågan saknas eller inte används rätt har det en 

stor påverkan på projektets slutresultat. Med utgång från deras studie vore det därför intressant att 

söka djupare förståelse för hur viktigt det är att rekryterarna utreder detta i rekryteringsprocessen 

och hur det gör detta.  

2.2.5.2        Turner och Müller (2010) 

Turner och Müllers (2010) artikel förklarar hur projektledarens personlighet, attityd och 

ledarskapskompetens påverkar projektets framgång. Resultatet från studien visade att 
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ledarskapskompetensen har stor påverkan på projektets framgång. Ledarens attityd, speciellt den 

attityden mot kunder och slutanvändaren har även direkt påverkan på projektets slutresultat. Vid 

val av projektledare bör de fokusera på att få en bra balans mellan ledarens personlighet och deras 

tekniska kunskap som behövs för projektet. Som slutledning av studien menar Turner och Müller 

(2010) att projektledarutbildningar bör fokusera på mer social och psykologiskt träning för att 

utveckla deras attityder och emotionella kompetenser och inte bara de traditionella metoder, 

verktyg och tekniker som finns.  

 

2.3         Begrepp inom rekrytering 

2.3.1        Rekryterare 

En rekryterare är en person som arbetar med att tillgodose ett företags behov av personal då ett 

bemanningsbehov uppstår. Detta sker genom rekrytering.  Rekryteraren kan arbeta internt i 

organisationen eller externt hos ett bemanningsföretag där denne sköter hela rekryteringsprocessen 

åt kundföretaget (Granberg 2011, s.411). Rekryterarens uppgifter består bland annat av att utreda 

vilka befattningskrav som behövs för den tilltänkta tjänsten, gå igenom de sökandes meriter och 

sammanställa dessa, utgallring av dessa, göra ett urval bland de mest intressanta sökande och 

upprätta ett anställningsavtal (Granberg 2011, s.413).  

2.3.2        Rekryteringsprocessen 

Armstrong (2009, s.226) ger följande definition av en rekryteringsprocess: 

“Recruitment is the process of finding and engaging the people the organization needs. Selection 

is that part of the recruitment process concerned with deciding which applicants or candidates 

should be appointed to jobs.“ 

  

I en rekryteringsprocess kan arbetet med att anställa en person illustreras enligt figuren nedan.  
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Figur 2: De olika stegen vid anställning (Granberg 2011, s.413) 

Figuren är en principiell beskrivning av rekryterarens arbete och vissa variationer kan förekomma 

i verkligheten (Granberg 2011, s.413). De tre gråmarkerade rutorna i figur två beskriver de 

områden som studien fokuserar på. Den första gråmarkerade rutan beskriver hur rekryteraren 

arbetar med att definiera och utreda projektledarens befattningskrav som kan beskriva 

projektledarens kompetens. Den andra gråmarkerade rutan fokuserar på hur själva utformningen 

av annonsen går till. Genom att fokusera på hur annonsen utformas kan en större förståelse fås för 

hur rekryteraren resonerar vid denna utformning och varför vissa kompetenser prioriteras framför 

andra. Vidare finns en tredje markerad ruta som benämns “Urval bland de mest intressanta”. 

Genom att utreda detta steg i rekryteringsprocessen kan en större förståelse fås gällande hur 

rekryteraren utvärderar projektledarens kompetens, vilka metoder som används och vilken 

kompetens som utvärderas och varför.  

2.3.2.1    Befattningskraven utreds 

När ett beslut har fattats om att en anställning ska ske måste befattningskraven utredas och 

fastställas (Kahlke och Schmidt 2002, s.47). Kahlke och Schmidt (2002, s.47) menar att tydliga 

krav gör det lättare att bedöma och välja ut rätt person till tjänsten. Befattningskraven bör även 

beskriva de krav som ställs inom alla relevanta området för arbetet, och det som skapas är då en 

kravspecifikation (Lindelöw Danielsson 2010, ss.48-49). Generellt sett kan kravspecifikationen 

delas in i sju olika områden vilka är utbildningskrav, erfarenhet, kunskapskrav, färdighetskrav, 
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personlighetskrav och utvecklingspotential samt medicinska och andra krav (ibid). 

Sammanfattningsvis ska dessa krav sedan ligga till grund för vilka kriterier rekryteraren ska 

använda sig av när de väljer ut de mest intressanta kandidaterna till tjänsten (Granberg 2011, 

ss.414-416). Den vanligaste metoden för att kartlägga befattningskraven är frågemetoden. Det 

innebär att personer som har kunskap om den tilltänkta tjänsten intervjuas eller får besvara ett 

frågeformulär där befattningskraven belyses (ibid).  

  

Lindelöw Danielsson (2010, s.50) beskriver att problematiken kring dessa befattningskrav är att 

det oftast skapas en lång önskelista på kompetenser som ställs på den arbetssökande. Hon menar 

att det därför är viktigt att gå igenom vad som verkligen är avgörande, eller bara önskvärt. Ofta 

rangordnas därmed kraven där det som är absolut nödvändigt för tjänsten specificeras. I vissa fall 

kan det handla om utbildningsbakgrund, specifika färdigheter eller andra egenskaper som blir 

avgörande för att hantera och klara av den tilltänkta tjänsten (ibid). 

2.3.2.2       Information om ledig befattning 

För att få lämpliga kandidater till den tilltänkta tjänsten kan de framtagna befattningskraven 

användas som underlag för att utforma annonseringen (Granberg 2011, ss.415-416). Annonsen ska 

utformas för att ge en korrekt bild, samt förklara vilka kvalifikationer som behövs för tjänsten 

(Galfvensjö 2006, s.17). Vidare bör annonsen innehålla information om företaget, tjänstens 

befattning, plats, arbetsuppgifter, kvalifikation samt ytterligare information (ibid). 

2.3.2.3       Urval bland de mest intressanta sökande 

Utifrån befattningskraven används relevanta bedömningsmetoder för att kunna göra ett urval av de 

mest intressanta sökande. Detta kallas för en bedömningsprocess (Kahlke och Schmidt 2002, s.91). 

Det finns ett flertal olika metoder för att utföra en bedömningsprocess, bland annat används 

intervjuer, personlighetstest och referenstagning. Utöver dessa används också CV och personligt 

brev.  

  

Vanligtvis efterfrågas både den arbetssökandes CV och personliga brev i samband med 

rekryteringsprocessen. Den arbetssökandes CV beskriver dennes arbetserfarenhet, utbildning och 

andra erfarenheter. Det personliga brevet är en närmare beskrivning av personen själv och ger den 

arbetssökande personen en chans att beskriva varför de är intresserade av tjänsten och lyfta 

specifika meriter som är relevanta för tjänsten (Arbetsförmedlingen 2016). Dessa dokument kan 

komplettera varandra och kan hjälpa rekryteraren att snabbt få en överblick om den arbetssökande 
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har rätt utbildning, arbetserfarenhet eller andra kompetenser som krävs för tjänsten (Bratton, Gold 

2012, ss. 229-230). 

  

Intervjuerna används i syfte att rekryteraren ska skapa en uppfattning om vem personen som 

ansöker tjänsten är, vilka styrkor och kompetenser som denne har (ST 2016). Genom att ställa 

frågor som är relevanta för den tilltänkta tjänsten får rekryteraren värdefull information om 

informanten som kan hjälpa till att utvärdera den ansökande (ibid). Personlighetstesterna används 

ofta i samband med intervjuer. Testet är en slags självrapportering av den sökandes egen 

uppfattning kring sin personlighet. Resultatet av personlighetstestet ger tillsammans med intervjuer 

en relativt välgrundad bild av de delar av den sökandes personlighet som har betydelse för tjänsten 

(Kahlke och Schmidt 2002, s.105). Referenstagandet bidrar i första hand med exempel på faktiskt 

beteende och dittills visade färdigheter. Referenstagandet fungerar vanligtvis som en kontroll av 

redan inhämtade upplysningar (ibid). 

  

Valet av metod i bedömningsprocessen bör vara sådana som mäter det som är relevant och nära i 

samband med det som personen ska prestera i arbetet. Olika metoder och instrument har olika hög 

prognostiskt validitet och det finns ingen metod som uppnår helt perfekt validitet (Kahlke och 

Schmidt 2002, s.97-99). En god idé kan därför vara att överlappa olika metoder för att kontrollera, 

komplettera och förstärka resultat från enskilda metoder (Kahlke och Schmidt 2002, s.103). En 

vanlig kombination är att överlappa tre metoder; intervjuer, personlighetstest och referenstagning. 

 

 

Figur 3: Överlappande och ömsesidigt bekräftande information (Kahlke och Schmidt 2002, s.107). 
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2.3.3        En sammanställning av de fokuserade delarna i rekryteringsprocessen 

  

Figur 4: En egen sammanställning av de fokuserade delarna i rekryteringsprocessen inspirerad av 

Arbetsförmedlingen (2016); Bratton, Gold (2012); Galfvensjö (2006); Granberg (2011); Kahlke 

och Schmidt (2002); Lindelöw Danielsson (2010). 
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3   Metod 

I detta kapitel diskuteras forskarnas metodval för studien. Först förklaras det vetenskapliga synsätt 

och ansats studien har samt vilken forskningsstrategi, design och urval forskarna har utgått ifrån. 

Därefter beskrivs intervjuerna, utformningen, genomförandet och nackdelar med dessa. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av databearbetning och metodkritik. 

3.1         Vetenskapsteori 

Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla människors upplevelser och handlingar 

(Fejes och Thornberg 2015, s.71). Vidare är det en term inom samhällsvetenskapen som står för 

teori och metod där vikten ligger i att se saker ur andra människors perspektiv (Bryman och Bell 

2003, s.29). Hermeneutik används som synsätt i studien för att skapa en djupare förståelse för hur 

rekryterare resonerar kring projektledarens kompetens i rekryteringsprocessen.  

  

Det finns tre teorier en forskare kan använda som ansats i en undersökning som förklarar hur 

förhållandet mellan teori och forskning ser ut. Forskarna har till en början haft en deduktiv 

forskningsansats för att utgå från en teoretisk referensram för att undersöka problemet och samla 

in data (Bryman och Bell 2003, ss.23-25). Teorin användes för att jämföras med verkligheten när 

empirin analyserades. Det har däremot under redovisning och analys av data framkommit nya 

kategorier till den teoretiska referensramen, vilken kan beskriva en sorts induktiv ansats där det 

empiriska materialet har gett nya slutsatser och teorier (Alvehus 2013, s. 109). Ansatsen för denna 

studie har därför utvecklats till en abduktiv forskningsansats där en växling mellan empiri och 

teoretisk reflektion har skett. Nya insikter i teorin har utvecklats och kan användas på empiriskt 

material igen men på grund av tidsbegränsning har dessa nya insikter inte testats igen. En abduktiv 

ansats kan sammanfattas som en kombination av både deduktiv och induktiv forskningsansats 

(Alvehus 2013, s.109).  

3.2         Forskningstrategi 

Det finns huvudsakligen två forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ forskning som har vissa 

grundläggande skillnader. Kvantitativa studier kan beskrivas som hårda med objektiva mätningar 

och de försöker oftast uppvisa samband mellan variabler eller större trender som finns (Bryman 
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och Bell 2003, ss.322-323). Den kvalitativa forskningsstrategin fokuserar på ordens betydelse och 

förklaring vid insamling och analys av data. Båda metoder kan användas som tillvägagångssätt för 

företagsekonomisk forskning (Bryman och Bell 2003, s.40). Forskarna har använt tidigare studier 

som utgått från kvantitativa forskningsstrategier där kontextanalyser har utförts för att kartlägga 

vilken kompetens som efterfrågas hos projektledaren i rekryteringsannonser. De kvantitativa 

studierna har enbart kunna kartlägga vilka samband och trender det finns mellan annonserna och 

projektledarens kompetens, men det har inte kunnat fastställas varför eller någon djupare 

reflektioner kring varför vissa kompetenser nämns i högre grad än andra. Forskarna har därför valt 

att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi eftersom studiens syfte ämnar till att söka större 

förståelse kring projektledarens kompetens ur rekryterares perspektiv och ge innehållsrik och 

detaljerad information kring den sociala verkligheten. Detta är fördelen med kvalitativa studier 

enligt Bryman och Bell (2003, s.323).  

3.3         Undersökningsdesign 

Utöver den forskningsstrategi som forskarna utgår från används även en undersökningsdesign för 

att skapa ramar, prioriteringar och grunder för insamling och analys av data (Bryman och Bell 

2003, s.46). Forskarna har valt fallstudie som undersökningsdesign eftersom forskarna har valt att 

prioritera vikten av att skapa djupare förståelse i en specifik kontext istället för exempelvis kausala 

samband eller generalisering. Fallstudier är en bra forskningsstrategi som används när ett enskilt 

fall ska beskrivas för att undersöka specifika förutsättningar (Alvehus 2013, s.75). Enligt Alvehus 

(2013, s.76) är även fallstudier en passande metod för att samla in djupgående data berörande en 

process. Detta är en bra design att använda då forskarna till studien fokuserar och fördjupar sig 

specifikt kring ett fåtal rekryterares perspektiv och berör deras reflektioner kring vissa stadier i 

rekryteringsprocessen där projektledarens kompetens utreds.  

3.4         Urval 

Urvalstekniken består av en form av ett icke-sannolikhetsurval där deltagarna inte valts ut 

slumpmässigt och får därmed inte ett representativt urval (Bryman och Bell 2003, s.124). Ett 

subjektivt urval är en form av ett icke-sannolihetsurval där lämpliga kandidater väljs ut baserat på 

deras relevans inom forskningsområdet samt deras kunskap eller erfarenhet inom ämnet som 

studeras (Denscombe 2016, s.74). I och med studiens syfte gjorde forskarna ett subjektiv urval där 

informanter valdes ut baserat på deras yrkesroll, vilket skulle vara rekryterare med erfarenhet av 
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att anställa projektledare, men också att de skulle ha kunskap och erfarenhet inom projekt.  Dessa 

informanter blev kontaktade av forskarna via e-mail. Nedan följer en kort presentation av 

informanterna till studien, gällande deras befattning, arbetsuppgifter och vilken typ av organisation 

och verksamhet de arbetar i. 

3.4.1      Företag inom dagligvaruhandel 

Den första intervjuade personen arbetar inom verksamhetsutveckling och IT på ett företag inom 

dagligvaruhandel. Där är personen chef för en av två projektledargrupper och har även ansvar för 

rekryteringsprocessen av nya projektledare. Den intervjuade personen har rekryterat projektledare 

under de senaste tre åren och innan dess har personen arbetat som projektledare i cirka tio år. Hens 

uppdrag är dels att bemanna projekt när det uppstår ett projektbehov i verksamhetsutvecklingen 

där hen hanterar hela bemanningsplanen men också att rekrytera nya projektledare när behov 

uppstår.  

Den första intervjuade personen kommer fortsättningsvis att benämnas som “Informant 1” i 

studien.  

3.4.2        Företag inom IT-infrastruktur 

Den andra intervjuade personen arbetar på ett IT-infrastrukturbolag där hen har en delad roll som 

konsultchef på 50 procent och som projektledare på 50 procent. I sin roll som konsultchef ingår det 

dels att stötta och stödja projektledarna i sina projekt, men också att rekrytera nya projektledare till 

organisationen. Inom organisationen driver de både interna och externa projekt. Interna projekt 

innebär att de ska leverera en lösning eller tjänst till kund. De externa projekten kallas för 

resursuppdrag och innebär att det är kunderna själva som driver ett projekt där de saknar egna 

projektledare inom IT. De hyr då ut en projektledare till dem som driver hela projektprocessen. 

 

Den andra intervjuade personen kommer fortsättningsvis att benämnas som “Informant 2” i 

studien.  

3.4.3        Företag inom konsulttjänster 

Den tredje personen som intervjuats till studien arbetar som HR-konsult på ett konsultbolag sedan 

fyra år tillbaka och är för tillfället uthyrd till ett finansbolag. Företaget erbjuder konsulttjänster och 



C-uppsats       “Projektledare sökes!”   Filippa Stjärnfeldt 
Företagsekonomi inriktning organisation      Micaela Söderberg 
Södertörns Högskola         2016-05-25 

 

Sida 21 av 69 

 

lösningar inom IT, bank- och finanssektorn i Sverige. I rollen som HR-konsult ingår det bland 

annat att leda och ansvara för rekryteringsprocesser. 

Den tredje intervjuade personen kommer fortsättningsvis att benämnas som “Informant 3” i 

studien.   

3.4.4        Företag inom mjukvaror och datatjänster 

Den fjärde personen som intervjuats till studien arbetar som “Head of project management” för ett 

stort nordiskt IT-bolag. Inom företaget arbetar de med projektledning inom många delar av 

organisationen där den intervjuade är chef för projektledarenheten inom “applications development 

management”.  En del av den intervjuade personens arbetsuppgifter är att driva utvecklingsprojekt 

för system som företaget förvaltar, samt drift för dessa. 

Den fjärde intervjuade personen kommer fortsättningsvis att benämnas som “Informant 4” i 

studien.   

3.5         Intervjuer 

Det finns olika metoder att samla in data till en undersökning. Med hjälp av intervjuer samlas 

personers svar in för att sedan kunna besvara forskarens frågeställning (Denscombe 2014, s.184). 

Intervjuer valdes som metod för insamling av data till studien eftersom det är en bra metod för att 

undersöka och få djupare förståelse för hur personer känner, tänker och hanterar olika situationer 

(Alvehus 2013, s.80).  

 

Den form av vetenskaplig intervju som valdes för insamling av data var semi-strukturerade 

intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer är en kombination mellan strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer, där Denscome (2014, s.186) menar att semi-strukturerade intervjuer ger 

forskaren och den intervjuade personen mer flexibilitet och kan reflektera friare under intervjun 

eftersom frågorna kan variera i form och uttryckas på olika sätt. Semi-strukturerade intervjuer 

ansågs därmed vara en bra metod för denna studie där ett intervjuschema skapades med 

välformulerade frågor över de specifika områden som informanterna behövde svara på. Forskarna 

utförde personliga intervjuer med informanterna vilket innebär att forskare och informant ses 

ansikte mot ansikte och kan där dela mer känslor, åsikter, erfarenheter, komplexa problem och mer 

privat information än en intervju över exempelvis nätet eller telefon (Denscombe 2014, s.186). 
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3.5.1         Intervjufrågor 

För insamling av data utformades ett frågeschema, en intervjuguide, inför intervjuerna Detta 

frågeschema var till för att underlätta och fungera som en minneslista med frågeställningarna under 

genomförande av intervjuerna. Se bilaga 1 för frågeschema. 

 

Under framställning av frågeformuläret följdes ett antal råd som Bryman och Bell (2003, s.369) 

nämner. Det skapades en ordningsföljd av de olika kategorierna som forskarna sökte svar på samt 

frågorna formulerades för att ge svar på forskningsfrågorna utan att hindra informanten i sitt svar. 

Frågeschemat utformades med åtta frågor om informantens bakgrund, befattning och arbetsplats 

för att få en inblick och grundläggande förståelse för informanterna. I efterhand kan det däremot 

ifrågasättas om dessa frågor var relevanta för studien, då detta inte analyseras i förhållande till de 

andra frågorna. Det positiva med bakgrundsfrågorna var att dessa gav en god grund om 

informanterna och dess position på företagen men eftersom två av de fyra informanterna valde att 

vara anonyma i studien kunde denna information inte tas med i beaktning av analysen. I och med 

att hälften av informanterna valde att vara anonyma valde forskarna att göra alla informanter 

anonyma. Valet till detta grundas i att den specifika analys som valts till studien för att svara på 

forskningsfrågorna har varit möjlig att genomföra trots att informanterna har varit anonyma.  

 

Efter bakgrundsfrågorna ställdes två frågor gällande begreppet kompetens och en fråga gällande 

projektledarens kompetens. Dessa frågor var utformade för att ge en inblick i vad begreppet 

kompetens innebär för informanterna och hur de resonerar kring de hårda och mjuka kompetenser 

samt vilken kompetens som är viktig för en projektledare att besitta enligt dem. Det positiva med 

att ställa dessa frågor var att forskarna kunde validera eller förkasta den teoretiska synen på 

kompetens, sett ur rekryterarnas perspektiv. Nackdelen var däremot att frågorna inte kunde förse 

djupare svar eller analys.  

 

Efter det följde sedan frågor som berörde projektledarens hårda, respektive mjuka kompetens. 

Dessa frågor baserades utifrån figur 1, se avsnitt 2.1.6 i studien. Syftet med dessa frågor var att få 

rekryteraren att reflektera och förklara kring de kompetenser som representerar projektledarens 

utifrån de teoretiska modellerna. Fördelen att ställa frågor kring detta var att ge djupare förståelse 

kring dessa områden som täcker projektledarens kompetens som sedan kunde analyseras djupare i 

förhållande till rekryteringsprocessens utvalda steg.  
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Därefter ställdes en fråga kring hur betydelsefullt det är att en projektledare har kunskap om 

organisationen där projektet ska utföras i. Den utformades för se hur informanterna resonerar kring, 

och om det är viktigt att projektledaren förstår och behärskar organisationens språk, begrepp, 

arbetsmetoder och kommunikation. I efterhand kan det tänkas att frågan var något ledande i och 

med det starka uttrycket “Hur betydelsefullt är det att en projektledare har kunskap om 

organisationen […]”. Detta kan ha haft en direkt påverkan på informanterna eftersom frågan 

ställdes på ett sätt som kan ha lett in dem på ett påstående som kanske går emot deras egna 

reflektioner.  

 

Nästa fråga omfattade det första steget i rekryteringsprocessen där utformningen av 

befattningskraven berörs. En rekryterare behöver på något sätt fastställa och utreda vilka krav och 

kompetenser en projektledare bör besitta för den tilltänkta tjänsten, och hur de gör detta är 

intressant för forskningsfrågan. För att få reda på detta ställdes en öppen fråga kring hur detta 

utreds, och om de använde några speciella verktyg för detta. Även om svaren från denna fråga gav 

bra resultat till analysen kan det ändå tänkas att den hade kunnat utformas bättre för informanternas 

skull. Det uppfattades som att informanterna inte riktigt förstod frågan under intervjun och 

intervjuaren var tvungen att förklara frågan mer utförligt under intervjutillfället. För att undvika 

detta hade det varit relevant att exempelvis utföra en pilotstudie av frågorna i syfte att testa om 

frågorna uppfattas och tolkas rätt. 

 

Efter att en rekryterare har fastställt vilka befattningskrav som projektledaren bör besitta blir det 

ofta en lång lista med krav och det är inte alltid alla krav ställs i den tilltänka annonsen. Därför 

skapades en fråga kring hur informanten resonerar och prioriterar projektledarens kompetens vid 

utformningen av en rekryteringsannons. Studien sökte informanternas åsikter kring vilka 

kompetenser som väljs ut och varför just dessa placeras in i annonsen. 

 

Sist i frågeschemat utformades fyra avslutande frågor som berörde frågor kring resultaten av 

tidigare forskning och studier. Några av studierna redovisade bland annat att projektledarens 

ledarskapsförmåga inte nämndes i lika hög grad som andra kompetenser i rekryteringsannonserna 

(Blomé 2004: Ahsan, Ho, Khan 2013). Här ställdes därför frågor som försökte inbringa djupare 

förståelse, sett ur rekryterarnas perspektiv, varför detta fenomen som redovisats ser ut som det gör 

i rekryteringsannonserna. En reflektion kring dessa frågor är att en av dessa frågor kan ha varit 

ledande vilket kan ha påverkat informantens svar. Frågan “Kan det antas att projektledaren redan 
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besitter ledarskapskompetens med grund i yrkesnamnet och av tidigare arbetserfarenheter?”, kan 

antyda att det finns en viss förväntan att detta påstående är sant. 

 

Den sista frågan utformades för att få en förståelse hur informanterna utvärderar de mjuka 

kompetenserna hos en projektledare. En slutledning från en tidigare studie (Gallavin, Truex och 

Kvasni, 2004) var att de mjuka kompetenserna nämns i mindre utsträckning i och med att dessa 

utvärderas i ett senare skede i rekryteringsprocessen. Här ställdes därför underfrågor kring vilka 

metoder/verktyg som används samt om det finns fördelar eller nackdelar med just dessa metoder.  

3.5.2         Forskningsetik och genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna utfördes en grundlig förberedning av dels den teori och de områden som skulle 

undersökas, men också de etiska förhållningsreglerna som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa etiska 

principer handlar om att forskaren bör informera informanterna om undersökningens syfte, att 

deras deltagande är frivilligt samt att deras uppgifter ska hanteras på ett försiktigt sätt och inte till 

andra ändamål än studien (Bryman och Bell 2003, s.557). Eftersom två av informanterna valde att 

vara anonyma i studien var det viktigt att ta hänsyn till deras konfidentialitetskrav och behandla 

deras information med stor försiktighet för att inte röja informanternas identitet eller 

verksamhetsnamn.  

   

Fyra intervjuer genomfördes med fyra olika informanter på den intervjuades arbetsplats och 

intervjuerna spelades in. Denscombe (2014, s.196) och Bryman och Bell (2003, s.370) förklarar att 

det är gynnsamt att spela in intervjuerna för att samla in alla detaljer och uttryck som annars är lätta 

att missa. Intervjuerna inleddes med att förklara att det inte finns några rätt eller fel svar utan att 

det som eftersöktes var endast informantens tankar och reflektioner kring de olika tillfrågade 

områdena. Alvehus (2013, s.83) förklarar att en intervju inte ska handla om att testa respondenten 

eller att ställa dem till svars även om det kan vara bra med ifrågasättanden ibland.  

3.5.3        Nackdelar med intervjuerna 

En nackdel med intervjuer är att deltagarna är medvetna om att situationen är ett formellt moment 

och att deras ord kommer att användas och analyseras i studien. Detta menar Denscombe (2014, 

s.184) kan begränsa informanternas åsikter och uttryck.  Ett annat moment som kan påverka 

informanter är tanken på att bli inspelade. Även om informanterna godkänt att bli inspelade under 
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intervjun är de medvetna om att alla deras tankar och åsikter finns sparade vilket kan påverka eller 

besvära individen (Bryman och Bell 2003, s.375).   

 

Denscombe (2014, ss.189-190) förklarar intervjuareffekt och hur olika element kan påverka 

personen som blir intervjuad. I vilken utsträckning påverkan sker beror på individen som blir 

intervjuad samt vilket forskningsområde som diskuteras. Eftersom frågeschemat inte innehöll 

direkta personliga, pinsamma eller offensiva frågor anses det att intervjuareffekten bör ha minskat. 

En annan sak att ha i åtanke är att det är lätt hänt att forskaren börjar berätta om sina egna åsikter 

vilket kan påverka informanten vilket är fel eftersom det är informanten som ska få ge sin förklaring 

eller åsikt (Denscombe 2014, s.191). Dessa risker beaktades under intervjun, men trots detta anser 

forskarna till studien att ett mer neutralt förhållningssätt hade kunnat tillämpas under intervjuerna. 

I samband med transkriberingarna har det framkommit att intervjuaren i vissa fall har omedvetet 

hållit med den intervjuade personen, vilket i vissa fall ledde till att intervjuaren slutade förklara och 

utveckla svaret. I andra fall när intervjuaren gav bekräftande respons fortsatte informanten att 

förklara saker som kanske inte direkt var kopplade eller relevanta för studien. I dessa fall behövdes 

informanten stoppas för att inte leda intervjun på fel spår och ta upp onödig tid. Det går att spekulera 

kring om detta påverkade innehållet i de intervjuades svar, men detta är inget som kan bekräftas 

eller förkastas.   

3.6         Databearbetning 

Efter intervjuerna transkriberades allt material. Då frågorna och svaren fanns inspelade 

underlättade detta transkribering och bearbetning av datan. Efter transkriberingen påbörjades en 

strukturering och bearbetning av datan i syfte att skapa en förståelse av det insamlade materialet. 

Alvehus (2014, s.110) förklarar att det är viktigt att studera det insamlade materialet flera gånger 

innan det sammanställs för att inte gå miste om viktiga detaljer. Vid bearbetningen av den 

insamlade datan har forskarna valt att först sortera materialet, sen reducera och till sist argumentera. 

Detta är tre grundläggande arbetssätt som diskuteras av Ahrne och Svensson (2015, s.194). Innan 

sortering lästes materialet igenom och diskuterades för att lära känna det och skapa en överblick. 

Det andra steget var att bryta upp och sortera ut materialet i kategorier, även kallat tematisering 

(Alvehus 2013, s.110).  
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Allt material redovisades inte i empirin utan enbart det material som skulle komma att bli relevant 

för att svara på forskningsfrågan. Det nedskrivna materialet systematiserades genom att plocka ut 

väsentliga delar som sedan lades in under övergripande kategorier. Materialet sorterades in i 

kategorier baserat på studiens analysmodell (som förklaras i avsnitt 3.11). Under systematiseringen 

tillkom det även nya kategorier som tidigare inte upptäckts vid utformning av modellen. Det sista 

steget i databearbetning var analysen av materialet. I det avsnittet jämfördes det insamlade 

empiriska materialet med tidigare studier och teorier. Materialet analyserades och kommenterades 

för att få svar på forskningsfrågan.  

3.7     Informationsinsamling 

Den information som studien samlade in var både primär och sekundär data. Den sekundära datan 

består av information som andra forskare samlat in och publicerat, exempelvis tidigare studier, 

litteratur och statistik (Bryman och Bell 2003, ss.230-231). Den teoretiska referensramen är 

uppbyggd på sekundär data med inhämtad teori och forskning från litteratur, rapporter och artiklar. 

Primär data kännetecknas som den data forskare själv samlar in genom olika kvalitativa eller 

kvantitativa metoder specifikt för studiens syfte (Alvehus 2013, s.34). Den primära datan utgjordes 

av insamlad data från kvalitativa semi-strukturerade intervjuer från ett fåtal utvalda informanter. 

Den primära datan redovisas och analyseras i studiens resultat- och analysdel.  

3.7.1 Kritisk granskning av information 

Enligt Eriksson och Hultman (2014, s.14) är ett kritiskt förhållningssätt i en studie viktigt för att 

kunna göra reflektioner, granskningar, analys och dra slutsatser. Eriksson och Hultman (2014, s. 

17) förklarar även att ett kritiskt förhållningssätt kan användas för att skyddas mot från att bli lurad 

eller bedragen. Idag förekommer förfalskad data och information på många platser och detta kan 

medföra konsekvenser för studien och därmed bör en kritisk granskning av källor göras (Eriksson 

och Hultman 2014, s.109-112). Forskarna har haft ett källkritiskt granskningssätt för att se till att 

informationen är relevant och äkta. Den sekundära data som samlats in i form av artiklar och 

tidigare studier från andra forskare har granskas för att avgöra äktheten i materialet. Alla tidigare 

forskningsartiklar av forskare har inhämtats från databaser där det tydligt markerats om dessa är 

vetenskapligt granskade, detta för att få kvalitet i studien. Forskarna har också försökt att enbart 

använda förstahandskällor till den teoretiska referensramen för att minska risken att få andras 

åsikter och slutsatser eller en fel bild av materialet.  



C-uppsats       “Projektledare sökes!”   Filippa Stjärnfeldt 
Företagsekonomi inriktning organisation      Micaela Söderberg 
Södertörns Högskola         2016-05-25 

 

Sida 27 av 69 

 

3.8     Studiens analysmodell 

Empirin som redovisas i studien har utgått utifrån en analysmodell, se bilaga 2. Denna bygger dels 

på teoretiska förklaringar kring projektledarens kompetens, men också utifrån de områden i 

rekryteringsprocessen som studien fokuserar på. Projektledarens kompetens har som tidigare 

redovisats, sammanställts i en egen figur för att få en bättre överblick över projektledarens 

fokuserade kompetensdelar, se avsnitt 2.1.6 i studien. Likaså har en egen figur över de fokuserade 

områdena i rekryteringsprocessen sammanställts, se avsnitt 2.3.3 i studien. Utifrån den insamlade 

empirin har nya insikter och mönster identifierats kring projektledarens kompetens vilka kommer 

att diskuteras och analyseras längre fram i studien.  

3.9 Metodkritik 

För att bedöma och utvärdera den kvalitativa forskningen har två grundläggande kriterier använts; 

trovärdighet och äkthet. Dessa kriterier har sin motsvarighet i den kvantitativa forskningen som 

reliabilitet och validitet (Bryman och Bell 2003, s.306).  

3.9.1 Trovärdighet 

Termen trovärdighet används för att avgöra hur pass bra en kvalitativ studie är (Bryman och Bell 

2003, s.50). Grundkriteriet trovärdighet består av fyra delkriterier (Bryman och Bell 2003, s.306). 

3.9.1.1 Tillförlitlighet och intern validitet 

Tillförlitlighet motsvarar begreppet intern validitet och handlar om hur pass troliga eller hur 

sannolika resultaten är (Bryman och Bell 2003, s.50). Resultaten i forskningen bör beskriva den 

sociala verkligenheten på rätt sätt då det finns olika förklaringar på den. Det blir därför viktigt att 

beskrivningen är trovärdig eftersom det är detta som avgör hur pass acceptabel den är i andras ögon 

(Bryman och Bell 2003, ss.306-307). I kvalitativa studier brukar den interna validiteten vara 

starkare på grund av den djupa närvaro och deltagande som forskaren har (ibid). Studien anses 

därmed ha en relativt hög intern validitet och tillförlitlighet eftersom forskarna har gått på djupet 

för att skapa en större förståelse av informanterna och den sociala verkligheten de befinner sig i. 

Informanterna har fått berätta sina åsikter och resonemang för att skapa en trovärdig bild av 

situationen och deras svar har inte ändrats på något sätt därmed blir resultatet i studien sannolikt.  
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3.9.1.2 Överförbarhet och extern validitet 

Överförbarhet motsvarar extern validitet och det handlar om hur pass bra resultatet kan tillämpas 

på andra kontexter (Bryman och Bell 2003, s.50). Fylliga redogörelser med bra beskrivningar kan 

förse andra forskare med hjälp och kan bedöma hur pass överförbara resultaten är i en annan miljö 

eller situation (Bryman och Bell 2003, ss306-.307). Det är svårt att uppnå en hög extern validitet 

eftersom forskare gärna använder fallstudier eller ett begränsat urval (ibid). Det kan därmed antas 

att studien har låg extern validitet eftersom ett subjektivt urval har applicerats som inte är 

representativt samt att valet av fallstudie som undersökningsdesign begränsar överförbarheten och 

den externa validieten av resultatet. 

3.9.1.3 Pålitlighet och reliabilitet 

Begreppet pålitlighet fungerar som en motsvarighet till termen reliabilitet. Forskare ska anta ett 

granskande synsätt och fastställa att det skapas en total och tydlig redogörelse av alla steg i 

forskningsprocessen (Bryman och Bell 2003, s.50). Pålitligheten i studien avgörs genom en 

bedömning och granskning av kvaliteten i de beslutssteg som gjorts samt i vilken utsträckning 

slutsatsen är berättigad (Bryman och Bell 2003, s.307). Reliabilitet är ett mått som används för att 

avgöra om studiens resultat blir likadant om den skulle göras om på nytt eller påverkas den av 

slumpmässiga eller tillfälliga händelser (Bryman och Bell 2003, s.48). 

 

Studien har en begränsad pålitlighet och reliabilitet eftersom det är svårt att avgöra om studiens 

resultat skulle bli likadant om den skulle göras på nytt. Forskarna har däremot detaljerat redogjort 

val av metod, urval, strategi samt tillvägagångssätt för att öka pålitligheten i studien. Det är däremot 

svårt att återupprepa studien och återskapa den miljön och sociala händelser som skett och därmed 

blir den externa reliabiliteten bristande. Detta kan medföra att det blir svårt för andra forskare att 

göra en liknande undersökning och kunna jämföra resultaten med den ursprungliga undersökningen 

(Bryman och Bell 2003, s.306). 

3.9.1.4 Styrka och bekräfta 

Bekräftelse eller objektivitet i studien beror på hur väl forskaren haft kontroll över sina värderingar 

och inte påverkats teoretiskt (Bryman och Bell 2003, s.50). Det går inte att få fullständig 

objektivitet i en samhällelig forskning, därmed bör forskaren styrka och konfirmera att hen agerat 

i god tro och att ingenting i studien har blivit tolkat på ett avgörande eller skevt sätt (Bryman och 

Bell 2003, ss.307-308). 
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Forskarna anser att studien har en relativt bra objektivitet eftersom det är svårt att få fullständig 

objektivitet i den kvalitativ undersökning där materialet som insamlats har sorterats och reducerats. 

Forskarna har försökt begränsa värderingar och tolkningar i materialet för att få en bättre 

objektivitet i studien. Resultatet går att konfirmera med informanterna för att bekräfta att det 

redovisats på ett korrekt och trovärdigt sätt. 

3.9.2 Äkthet 

Det andra grundkriteriet för bedömning av kvalitet är äkthet. Äkthet innebär att studien ska ge en 

rättvis bild av de människor som deltagit i undersökningen, se till att de framställs rätt med sina 

åsikter och handlingar. För att skapa en rättvis bild ska studien gärna undersöka flera steg eller ha 

variation bland deltagarna (Bryman och Bell 2003, ss.308-309). Forskarna till studien undersöker 

endast rekryterarnas perspektiv. Därmed ger undersökningens resultat endast en rättvis bild av 

deras åsikter och uttryck. För att skapa en bättre rättvis bild kunde forskarna ha undersökt bland 

annat projektledares synsätt. 

 

Ontologisk autenticitet är det delkriterie av äkthet som betyder att deltagarna som medverkar i 

studien kan få en bättre förståelse av sin egen situation och miljö genom undersökningen (Bryman 

och Bell 2003, s.309). Ett antal av de intervjuade rekryterarna och forskaren Anders Blomén har 

förklarat att de gärna tar del av resultatet vid publicering av uppsatsen. Det är svårt att avgöra hur 

pass bra studiens resultat kan hjälpa de intervjuade rekryterarna och Blomén men troligen kommer 

resultatet ge dem nya insikter gällande projektledarens kompetens i rekryteringsprocessen. Studien 

kan troligen bidra till en pedagogisk autenticitet för deltagarna (Bryman och Bell 2003, s.309). 

Genom att studien möjligen kan bidra med att ge en förståelse för hur andra rekryterare arbetar och 

förhåller sig till rekryteringsprocessen och projektledarens kompetens men det är svårt att avgöra 

utan att göra en utvärdering eller uppföljning av studiens bidrag (ibid). 

 

På grund av den bristande generaliserbarheten i studien och att studiens resultat inte kan överföras 

till en annan miljö är det svårt att avgöra äktheten. Resultatet från studien kan troligen ge insikt och 

förståelse för andras synsätt och förhållningssätt men eftersom studien har en begränsad 

överförbarhet och extern validitet blir det svårt att bekräfta äktheten (Bryman och Bell 2003, 

ss.306-309). Möjligen om studien haft högre extern validitet med ett representativt urval kunde 
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studien haft bättre autencitet och andra rekryterare och informanterna hade kunna använt sig av 

resultatet för bättre insikt och förståelse. 
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4           Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas resultat och analys. Detta kommer att presenteras i enighet med den 

framtagna analysmodellen, se bilaga 2. Det har däremot vid insamling av datan framkommit fler 

kategorier som även kommer att redovisas och analyseras i detta kapitel.   

 

Tabell 1: Sammanställning av studiens informanter och deras befattning. 

Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Företag inom 

dagligvaruhandel 

Företag inom IT-

infrastruktur 

Företag inom 

konsulttjänster 

Företag inom 

mjukvaror och 

datatjänster 

Chef för 

projektledargrupp 

Konsultchef/projektledare HR-konsult Head of project 

managament 

4.1         Kompetens och projektledarens kompetens 

Kompetens anses enligt Informant 1, 2 och 3 vara en kombination av teoretisk kunskap, sociala 

färdigheter, förmågor och erfarenheter. Kompetensen är också något som hela tiden kan utvecklas. 

Enligt Informant 3 kan projektledarens kompetens ofta associeras till de hårda färdigheterna vilka 

definierar vilka kunskaper, erfarenheter med flera, som personen har inom ett visst område och 

som kan utvecklas med tiden. Den består däremot av betydligt mer, där även den mjuka 

kompetensen är involverad, detta menar Informant 2. 

“[...] det kan ju handla om sociala färdigheter, hur man hanterar just samspelet med 

andra människor, kundsituationer eller sådana saker så absolut inte bara teoretisk 

kunskap”.             (Informant 2) 

___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående kompetens och projektledarens 

kompetens: 
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Andersson och Hallén (2011) beskriver begreppet kompetens som en persons samlade lärdomar 

inom utbildning, kunskaper och erfarenheter som förvärvats genom övning och prövning. Liknande 

kan detta nämnas ur rekryterarnas perspektiv, men till skillnad från Andersson och Hallén (2011) 

nämner även rekryterarna den sociala kompetensen, som är en del av den mjuka. Den sociala 

kompetensen benämns som en del av projektledarens kompetens enligt Wisën och Lindblom 

(2015). En av rekryterarna nämner även precis som Robles (2012) påstår i sin studie att det lätt 

händer att projektledarens kompetens associeras enbart till den hårda kompetensen.  

4.2         Projektledarens hårda kompetens 

4.2.1        Akademisk utbildning 

Alla av informanterna resonerar liknande kring projektledarens akademiska utbildning. En 

akademisk utbildning inom högskola, universitet eller yrkesutbildning ställs nästan alltid som ett 

krav hos projektledaren vid rekryteringen, men som egentligen inte är ett nödvändigt krav för att 

få själva tjänsten i slutändan. Informant 4 ser däremot gärna att de ansökande även har en 

masterexamen då hen menar att detta säger någonting om drivkraften i personen som har tagit 

igenom en sådan utbildning. 

Den akademiska utbildningen kan ses mer som en meriterande kunskap av informanterna att döma 

då den inte ställs som ett absolut krav. Yrkesnivån på projektledaren för projektet som denne ska 

medverka i verkar spela en större roll i rekryteringsprocessen. Söker rekryterarna efter en senior 

projektledare väger projektledarens tidigare arbetserfarenheter och drivna projekt in tyngre än 

projektledarens akademiska utbildning.  

“[...] vi har framförallt rekryterat lite mer seniora-projektledare och då har den 

akademiska utbildningen i sig inte varit det mest intressanta utan då tittar man mer på 

den yrkeserfarenhet som personen har, men skulle vi rekrytera yngre förmågor och väldigt 

juniora projektledare så skulle säkert den akademiska bakgrunden väga tyngre”. 

                                (Informant 2) 

Även Informant 3 tar upp skillnaden mellan utbildningskrav hos juniorer i förhållande till 

utbildningskravet hos seniorer.  
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“Men det beror på vilken nivå man eftersöker, jag menar vi söker sällan juniora 

projektledare, utan mer seniora, och då går man mer på arbetslivserfarenhet och vad de 

har gjort i sitt jobb”.               (Informant 3) 

___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående projektledarens akademiska 

utbildning: 

Ur resultatet kan det, precis som i Bloméns studie (2004), konstateras att den akademiska 

utbildningen är eftertraktad hos de ansökande. Bloméns (2004) studie visade att 63 procent av de 

analyserade rekryteringsannonserna nämnde projektledarens akademiska bakgrund. Ur 

intervjuerna kan det däremot avläsas en viss motsägelse kring det akademiska kravet som 

specificeras i annonserna. Rekryterarna förklarar att det akademiska kravet nästan alltid nämns i 

annonserna, men att de kan i senare skede snarare ses som en merit då rekryterarna i vissa fall går 

vidare med ansökande som inte alltid har dessa akademiska krav. De förklarar att urvalet för 

tjänsten snarare baseras mot den ansökandes projekterfarenheter och arbetserfarenheter än mot den 

akademiska utbildningen. Från rekryterarnas reflektioner kring projektledarens akademiska 

kompetens kan det utläsas att utbildningskravet är av större betydelse för nyexaminerade 

projektledare med liten, eller ingen, projekterfarenhet till skillnad från de seniora projektledare som 

har arbetserfarenheten att förlita på.  

Forskarna drar som en slutledning att den akademiska utbildningen kan ses som en fördel tidigt i 

rekryteringsprocessen. Fördelen är att rekryterarna snabbt kan validera de ansökningar som 

kommer in och om den ansökande har den akademiska utbildningen som krävs för 

projektledartjänsten. Vilken typ av akademisk utbildning som är relevant för en projektledartjänst 

verkar variera beroende på vilken bransch projektet ska utspelas i, men exakt vilken utbildning som 

är gynnsam framkommer inte i intervjuerna.  

En annan slutledning som forskarna drar är att det senare i rekryteringsprocessen är viktigare med 

den ansökandes tidigare arbetserfarenheter snarare än den akademiska utbildningen. Ur 

intervjuerna framkommer det att dessa är viktiga att utreda för att kunna bedöma om den ansökande 

ska kunna leda och hantera olika projekt. Att projektledarens tidigare arbetserfarenheter är viktiga 

att utreda kan förstärkas med Bloméns (2004) resultat där både branscherfarenheterna och 

projektledarerfarenheterna nämns i högre grad i annonserna än den akademiska utbildningen.  
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4.2.2        Projekterfarenhet 

Både Informant 1 och 2 nämner att det handlar om att projektledaren ska ha relevant 

projekterfarenhet som passar in för kommande uppdrag. Hos Informant 3s företag rekryteras i vissa 

fall juniora projektledare, men då tillsätts inte dessa direkt med ett eget ansvar för projektet, utan 

de får “skugga” eller “gå ryggsäck” på en senior under en period innan de tillsätts att driva egna 

projekt. Hen menar att innan dessa är redo att projektleda är det viktigt att de har en grund av 

tidigare projekterfarenheter att stå på. 

Enligt Informant 1, 2 och 4 är det också viktigt att matcha projektets storlek, uppdrag, bransch och 

nivå mot rätt projektledare så att komplexitetsnivån stämmer överens mot projektledarens tidigare 

erfarenheter. 

“Vi har så mycket olika typer av projekt. Det finns mindre projekt och det finns större 

projekt och vi behöver hitta rätt kompetens för att dra alla typer av projekt så det är bara 

bra att det finns en skillnad där”.           (Informant 4) 

Små projekt bemannas inte med seniora projektledare, och stora projekt bemannas inte med juniora 

projektledare. Informant 1 berättar att detta är viktigt för att inte låta projektledaren tröttna på sitt 

uppdrag. Hen menar att för svåra eller för lätta projekt leder till en bristande motivation hos 

projektledaren, vilket inte är lönsamt för någon part i slutändan.  Det som skiljer en junior mot en 

senior projektledare, enligt Informant 2, är att det ställs högre krav på att en senior projektledare 

ska kunna komma in i organisationen och vara ganska självgående från dag ett. De tidigare 

projekterfarenheterna blir därför väldigt viktiga. 

I vissa fall efterfrågar rekryterarna en projektledare inom ett specifikt område, som liknar de projekt 

som drivs inom den egna verksamheten. I Informant 2s fall hände just detta och då ställdes det som 

krav att projektledaren skulle ha erfarenhet kring ett visst område: 

 “[...] då letar man ju efter någon som har liknande erfarenhet som liknar de projekt vi 

bedriver här. Så där tittade vi mycket på vilken typ av projekt som personen drivit och i 

vilken bransch man har varit inne i och att man verkligen hade jobbat inom IT-

infrastrukturområdet innan”.                    (Informant 2)  



C-uppsats       “Projektledare sökes!”   Filippa Stjärnfeldt 
Företagsekonomi inriktning organisation      Micaela Söderberg 
Södertörns Högskola         2016-05-25 

 

Sida 35 av 69 

 

Hen betonar däremot att det inte främst är projektledarens kunskap kring de olika teknikområdena 

som är viktiga, trots att det finns stora fördelar med det, utan projektledaren är, eller ska vara en 

generalist när det gäller tekniken och branschområdet, men en specialist på att driva projekt. 

___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelse av projektledarens 

projekterfarenheter: 

Ur resultaten kan det konstateras att någon form av projektledarerfarenhet oftast är vitalt för att gå 

vidare i rekryteringsprocessen. I Bloméns studie (2004) nämns de tidigare 

projektledarerfarenheterna som en av de topp tre rankade benämningarna i rekryteringsannonserna. 

Ur detta kan det tolkas som att projektledarens tidigare erfarenheter kan tänkas ge projektledaren 

en fördel i rekryteringsprocessen, men också senare i arbetslivet om tjänsten erbjuds. Andersson 

och Hallén (2011) beskriver att kompetens skapas genom övning och prövning av kunskap, och i 

projektledarens fall kan detta tänkas bli viktigt för att skapa goda förutsättningar att leda projektet. 

Även Crawford (2009) beskriver att projektledarens samlade kompetens blir viktiga för att kunna 

leda framgångsrika projekt. Det kan därmed antas att projektledarens tidigare erfarenheter ger 

personen en fördel i arbetslivet, vilket kan styrkas med rekryterarnas förklaringar. Projektledaren 

ska ha relevant projekterfarenhet som passar in för kommande uppdrag där storleken på projekten 

också spelar en avgörande roll. Det är viktigt att matcha projektledarens komplexitietsnivå mot 

projektets storlek och att komplexitetsnivån stämmer överens mot projektledarens tidigare 

erfarenheter. Rekryterarna menar att ingen skulle ta in en helt nyexaminerad projektledare att 

ansvara för ett projekt själv eftersom det krävs en viss erfarenhet och arbetsgrund att stå på. Istället 

skulle dessa få öva och pröva att driva projekt med hjälp av en senior.  

En reflektion som forskarna gör kring detta är att nyexaminerade eller juniora projektledare kanske 

inte är lika eftertraktade på arbetsmarknaden som de seniora projektledarna. Arbetslivserfarenheten 

och projektledarerfarenheten blir därmed en viktig del av projektledarens kompetens för att gå 

vidare i rekryteringsprocessen.  

4.2.3         Projektledarens olika komplexitetsnivåer 

Vid bemanning eller rekrytering till ett projekt gör, både Informant 1 och 2, en bedömning av 

projektets komplexitet. De beskriver att komplexiteten mäts bland annat utifrån projektets storlek, 
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antal projektmedlemmar, verksamhetsområde, verksamhetspåverkan och budget. För detta finns 

det fem olika nivåer som ska representera vilken erfarenhet som projektledaren behöver ha och hur 

pass komplexa projekt personen har förmågan att utföra. Här värderas, enligt Informant 2, bland 

annat projektledaren kunskaper inom projektmetodik, projektmodeller och projektledarens 

kommunikationsförmåga. 

Informant 1 beskriver djupare vad de olika nivåerna representerar rent konkret. Den första nivån 

representerar nyexaminerade eller nycertifierade projektledare som inte har någon tidigare 

erfarenhet av att driva projekt alls. Den andra nivån kan exempelvis innebära att projektledaren har 

haft ansvar att driva en förstudie till ett projekt, eller varit ansvarig för delprojekt eller drivit egna 

mindre projekt, alternativt att projektledaren har drivit ett projekt själv med stöd från en senior 

projektledare. Nivå tre innebär att projektledaren självständigt ska kunna gå in och driva projektet 

och dess processer där projekten delvis är större och har fler projektmedlemmar. I den fjärde nivån, 

P4, drivs stora och tunga projekt som ofta har en stor verksamhetspåverkan. Här ska projektledaren 

gärna även ha drivit projekt inom flera olika verksamhetsområden. Den femte nivån representerar 

projekt som ofta har en projektstruktur med flera under-/delprojekt under det egna projektet. 

Projektledaren har då det övergripande ansvaret för projektet och dess delprojekt.  

Även Informant 3 och 4 benämner projektledarnas komplexitetsnivåer, men inte i en lika utförlig 

skala som Informant 1 och 2. De benämner enbart projektledarna utifrån en tvåskalig nivå med 

juniora och seniora projektledare.  

 

Figur 5: Egen figur av projektens olika komplexitetsnivåer i förhållande till juniora respektive seniora projektledare. 

Både Informant 1 och 2 förklarar att gränsen mellan junior och senior projektledare ligger på den 

tredje nivån i projektbedömningen. Från nivå tre och uppåt räknas projektledaren som en senior.  
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___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående de olika komplexitetsnivåerna som 

finns för en projektledare: 

Under rekryteringsprocessen använder två av rekryterarna, Informant 1 och 2, olika nivåer för att 

matcha projektledaren till projektets komplexitet. En bedömning av projektets komplexitet görs 

utifrån projektets storlek, antal medlemmar, område, påverkan och budget. I vissa fall använder sig 

rekryterarna av en två skalig nivå med juniora och seniora projektledare och i andra fall används 

en mer komplex skala med fem nivåer som representerar vilken erfarenhet som projektledaren 

behöver ha och hur pass komplexa projekt personen har förmågan att utföra. Ur intervjuerna kan 

det utläsas att projektledare på nivå tre och uppåt är de som eftersöks i högre grad när det ska 

rekryteras inom de intervjuades organisationer. Det är dessa som benämns som de seniora 

projektledarna.  Anledningen till den högre efterfrågan av seniora projektledare kan förklaras av 

deras självständighet och tidigare projekterfarenheter. Genom att anställa eller tillsätta en 

seniorprojektledare behövs ingen träning innan eller under projektets genomloppstid, utan de är 

som tidigare nämnts mer självgående.  

Vidare förklarar rekryterarna att de juniora projektledarna inte har den förmågan och erfarenheten 

som krävs för att bedriva projekt självständigt. Ur rekryterarnas förklaringar ger detta vissa 

indikationer på att projektledare med högre komplexitetsnivå är mer eftertraktade på 

arbetsmarknaden än de med lägre nivå. Eftersom de på nivå tre och uppåt redan är självgående och 

kan driva projekt framåt utan vägledning är det enligt forskarna troligt att det är mer lönsamt att 

anställa seniora projektledare för en effektivare verksamhet. De seniora projektledarna kan troligen 

sätta sig in i verksamheten snabbare och kan nå målen på ett mer effektivt sätt eftersom de kan ha 

arbetat i liknande projekt och förstår därmed hur projekten ska genomföras samt har större kunskap 

av projektverktyg och modeller. De juniora projektledarna kan behöva mer tid att sätta sig in i nya 

system, modeller och verktyg samt att de aldrig har drivit projekt tidigare. De kan då behöva 

upplärning som kostar både tid och pengar. Det är därmed möjligt att det kräver mindre resurser 

vid anställning av seniora projektledare eftersom de juniora behöver mer vägledning och hjälp av 

annan personal eller erfarna projektledare för att genomföra ett projekt. Det kan däremot ses som 

en investering för företagen att anställa juniora projektledare och lära upp dem själva. Genom att 

de juniora projektledarna får upplärning inom organisationen och verksamheten ökar den interna 
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projektkompetensen. De seniora projektledarna som tränar de juniora kan dela med sig av 

kunskaper och erfarenheter.  

4.2.4        Kurser och Certifieringar 

Enligt Informant 3 anses det vara förtjänstfullt, men absolut inget krav, att ha en utbildning specifikt 

inom projekt och projektledning. Hen menar att projektledare som har en gedigen 

projektledarutbildning, eller som har läst kurser och tagit certifieringar, har som ett 

säkerhetsställande och en kvalitetsstämpel på att de har kunskap kring projektledning och dess 

metodik. För Informant 3 finns det däremot i vissa fall krav från kunden att de ska rekrytera en 

person som har en viss typ av certifiering eller har gått en viss kurs. Informant 3 förklarar att vissa 

kunder värderar detta högt och därför rådgör konsulten i nära samråd med chefen på företaget innan 

rekryteringen börjar. Däremot tror Informant 3 inte att själva certifieringen i praktiken spelar någon 

större roll: 

“[...] men sen tror jag ju kanske att det inte är just den certifiering i praktiken som 

spelar någon större roll, utan det kan lika gärna vara att man har lärt sig massa på en 

annan kurs eller av en kollega eller något sådant där det är det som avgör. Men för 

kundens, och för säljögonblicket så kan det nog spela in.”.     

                 (Informant 3) 

Informant 3 beskriver att det däremot är lätt att stirra sig blind på dessa meriterande certifieringar 

eller kurser och utbildningar som står i CV:t, men att det i slutändan inte spelar någon större roll.  

I vissa fall kan Informant 3 få ett jättebra intryck av projektledaren i ett senare skede av 

rekryteringsprocessen och då går man vidare med den kandidaten för projektledartjänsten. 

Detta är något som både Informant 1, 2 och 4 instämmer i. En certifiering gör nödvändigtvis inte 

någon till en bättre projektledare. Enligt Informant 2 har det däremot på senare tid blivit ett allt 

större krav för vissa typer av externa projekt eller resursuppdrag att projektledarna är certifierade. 

Detta är något som även Informant 4 beskriver. Informant 2 betonar däremot att det inte är 

avgörande om en person är, eller inte är certifierad i rekryteringsprocessen för en certifiering kan 

alltid förvärvas i ett senare skede under anställningen. 

“[...] vi har ju som ambition att alla våra projektledare ska bli certifierade och alla är ju 

inte det idag. [...] Det vill vi inte bara för att vi nödvändigtvis tror att en certfiering gör 
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någon till en bättre projektledare, men helt krasst så är det så att vi har sett framförallt i 

offentliga upphandlingar att det börjar bli ett skallkrav att projektledarna är certifierade”. 

                                    (Informant 2) 

 __________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående projektledarens certifieringar och 

projektledarutbildningar: 

Ur resultaten kan det bekräftas, precis som Tonnquist (2008) och Project Management Institute 

(PMI) förklarar, att en certifiering inte är en utbildning inom projektledning, utan snarare en 

validering av redan befintlig kunskap. Rekryterarna förklarar att en certifiering inte är ett krav för 

den ansökande, men ses ofta som en merit som är kopplad till den ökade efterfrågan hos certifierade 

projektledare hos kunderna. Ur detta kan det tolkas att de certifierade projektledarna har, precis 

som IPMA (2016) nämner, ett försprång på marknaden och i rekryteringsprocesserna. Trots att 

rekryterarna nämner att en certifiering kan erhållas i ett senare skede under anställningen, ger deras 

svar ändå vissa indikationer på att certifierade projektledare kan komma att ställas som ett högre 

krav i samband med rekryteringsprocessen i framtiden. Det kan vara bra att ha i åtanke att vissa 

kurser eller certifieringar nödvändigtvis inte gör någon till en bättre projektledare, utan snarare att 

det kan ses som en bekräftelse av projektledarens kunskap.  

 

4.2.5        Projektmodeller och projektmetodik 

Sinsemellan Informanterna verkar det finnas ett samförstånd om vilken typ av projektmodell och 

projektmetodik som projektledaren förskaffat kunskap inom spelar en liten roll i praktiken. 

Informanterna menar att de flesta påminner mycket om varandra, och har projektledaren arbetat 

med en modell så bör denne även kunna arbeta med andra. Det viktiga är att projektledaren har en 

djupgående förståelse för vad de olika delarna i projektmodellen innebär. 

Informant 2 menar däremot att det finns vissa fördelar med att ha arbetat med några specifika 

modeller. Hos Informant 2s företags fall, som leder en del resursuppdrag, kan det vara en fördel 

för projektledaren att vara insatt i vad kunden använder för projektmetodik. 

“Men sen har vi också då rena resursuppdrag, där vi har kunder som själva ska driva något 

projekt internt som är IT-relaterat där de saknar egna projektledare och då hyr vi ju ut en 
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projektledare till dem, men då är det de som har ansvaret för projektet. Då måste man som 

projektledare använda den modellen som kunden använder”.                          (Informant 2) 

Informant 3 nämner även att de flesta bolag använder olika modeller. Vissa använder andra företags 

modeller, andra sina egna och så vidare. Hen betonar att det skiljer sig helt enkelt för företagen hur 

de arbetar med projekt och vilka metoder man använder. Även Informant 3 nämner detta och 

förklarar att varför de arbetar så är för att de är konsulter och bör därför anpassa sitt arbetssätt efter 

kunden.  

Det däremot alla Informanter betonar är att vid rekryteringen läggs inget större fokus på just vilken 

projektmetodik eller projektmodell som projektledaren kan i rekryteringsprocessen.  

___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelsen av projektledarens 

kunskap inom projektmodeller och projektmetodik:  

Wisén och Lindblom (2015) förklarar att projektledarens metodiska kompetens dels omfattar en 

persons insikt och förmåga att kunna se, planera och hantera de olika stegen i olika arbetsprocesser. 

Rekryterarna benämner, precis som Wisén och Lindblom (2015), detta som en viktig kompetens 

för att kunna verka effektivt i olika projekt och miljöer. Vilken typ av projektmodell eller 

projektmetodik som projektledaren använder eller har kunskap inom anses däremot vara mindre 

relevant, utan rekryterarna menar att de flesta påminner mycket om varandra. Projektledaren bör 

däremot ha förmågan att kunna anpassa sitt val av projektmetod och modell efter vad kunden 

efterfrågar. Även om projektledarens projektmetodik eller projektmodell inte utreds i 

rekryteringsprocessen, anses den ändå vara en viktig komponent i en del av projektledarens 

samlade kompetens. Där av konstaterades det ur rekryteringsprocessen att beroende på vilken 

projektmodell eller projektmetodik den ansökande använder eller har kunskap i varken gynnas eller 

förbises i processen. 

4.2.6        Projektverktyg 

Enligt Informant 2 anser att projektledaren ska ha kunskap och erfarenhet kring estimering och 

kalkylering för att budgetera och räkna fram kostnader för projektets olika processer. Detta kan 

benämnas som den finansiella styrningen. Även Informant 4 förklarar att verktygen för den 

finansiella styrningen är viktiga för projektledaren att kunna. Dessa kan exempelvis vara 
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budgeterings- och planeringsverktyg. Hen menar att dessa är viktiga för projektledaren eftersom 

det är utifrån dessa som projektledaren arbetar med för att hålla tidsplan, budget och leverans till 

kund. Inom dessa verktyg handlar det även om hur projektledaren ska hantera de förändringar som 

uppstår under projektets gång, exempelvis nya krav från kunden. I övrigt förklarar hen att 

projektledarna har en ganska stor frihet att välja vilka verktyg de vill använda under projektets 

gång. I vissa fall är det meriterande att ha kunskap kring vissa verktyg som många av deras kunder 

använder.  

Informant 2 berättar även att det handlar om att inte bara anta att projektledaren, baserat på sin 

tidigare utbildning eller projekterfarenheter, har kunskap kring dessa verktyg, utan det är viktigt att 

validera och utreda att de faktiskt kan och har arbetat med vissa av verktygen under 

rekryteringsprocessen. 

“[...]det beror väldigt mycket på var man har jobbat som projektledare någonstans. Det 

finns ju sådana som är jätteseniora projektledare men som kanske har jobbat i väldigt 

stora bolag [...] som projektledare har man ofta andra personer som liksom har som 

uppgift att hantera frågor kring budget och sådana saker så där är det inte säkert att 

man som projektledare har gjort alla de där sakerna själv”.          (Informant 2) 

I kontrast till Informant 2 antar Informant 1 att den tilltänkta projektledaren har arbetat med 

relevanta projektverktyg vid tidigare projekt och därmed utvärderas inte dessa under 

rekryteringsprocessen. Detta är något som Informant 1 däremot tycker att de bör göra, men inte gör 

i dagsläget. 

Även Informant 3 ställer inga krav på att projektledaren ska ha kunskap kring, eller ha arbetat med 

vissa typer av projektverktyg, däremot utvärderas projektledarens olika arbetsmetoder under 

rekryteringsprocessen. Exempelvis hur projektledaren gick tillväga, och hur denne gjorde för att 

utföra vissa processer. 

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelsen av projektledarens 

projektverktyg: 

Ur intervjuerna framkommer det att projektledarens olika projektverktyg är viktiga för den 

finansiella styrningen och att driva projektet och dess processer framåt. Jansson och Ljung (2004) 
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beskriver att projektledarens ansvar är att ta fram ett specifikt resultat inom ramar av tid och 

kostnad. Kopplat till projektledarens sammanhang kan detta associeras till projektledarens förmåga 

att kunna styra projektet effektivt i termer av estimering och kalkylering för att driva projektet i 

mål. Wisén och Lindblom (2015, ss.198-200) beskriver att den metodiska kompetensen handlar 

om personens förmåga att kunna göra analyser, planeringar, åtgärder, genomförande och 

utvärderingar samt uppföljningar av dessa processer vilka kan kopplas till projektledarens verktyg. 

En reflektion kring detta är att verktygen används som ett hjälpmedel eftersom det är genom dessa 

verktyg som projektledaren arbetar med för att hålla tidsplan, budget och leverans till kund. Utifrån 

rekryterarnas svar kan det därför tolkas som att projektvertygen är viktiga för den finansiella 

styrningen och bör därför utredas i rekryteringsprocessen i syfte att säkerhetsställa att 

projektledaren har denna förmåga. 

 

I resultatet går det att utläsa att rekryterarna lägger olika mycket vikt på att utvärdera 

projektledarens tidigare erfarenheter av projektvektyg under rekryteringsprocessen.  I några fall 

antar rekryteraren att projektledaren kan specifika projektverktyg eftersom de har arbetat som 

projektledare tidigare, men vissa av rekryterarna förklarar att det är viktigt att validera kompetensen 

och utvärdera hur projektledaren arbetat tidigare och inte bara anta att de besitter rätt kunskap 

eftersom arbetssättet skiljer från organisationer och verksamheter. 

4.3         Projektledarens mjuka kompetens   

4.3.1        Kommunikativa förmågor 

Enligt både Informant 1 och 3 anses den kommunikativa förmågan vara en av den viktigaste 

förmågan gällande den mjuka kompetensen. Informant 1 beskriver detta som projektledarens 

förmåga att kunna sätta sig in mottagarens behov och kunna kommunicera på ett sätt så att alla i 

projektet och dess intressenter förstår.  Hen menar att det handlar om projektledarens förmåga att 

säkerhetsställa att mottagaren förstår det budskap som projektledaren förmedlar. Informant 2 

beskriver den kommunikativa förmågan liknande, men betonar att projektledaren bör kunna göra 

sig förstådd såväl i tal som i skrift. Vidare beskriver Informant 2 att projektledaren bör kunna 

anpassa sitt sätt att kommunicera beroende på vem i projektet denne talar med. Det kan vara en 

stor skillnad på hur kommunikationen ser ut beroende på vem projektledaren talar till. 
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Även Informant 3 beskriver att personer är olika och att kommunikationen därför blir en viktig del 

för att nå fram och ta emot information på, men Informant 3 betonar detta ur en annan synvinkel. 

Informant 3 menar att projektledaren bör ha en förståelse för att alla kommunicerar bäst på olika 

sätt. Vissa föredrar att föra samtal ansikte mot ansikte, medan andra trivs bättre med 

mailkonversationer eller telefonsamtal. Hen förklarar att projektledaren ska ha en förståelse för att 

information bearbetas och tolkas bäst på olika sätt.  

Både Informant 1 och 3 beskriver även engagemanget som en viktig del av kommunikationen Att 

kommunicera via engagemang är viktigt för att säkerhetsställa att projektet förs framåt och att alla 

förstår vad som ska göras och hur. Informant 1 berättar att det handlar om att kunna förmedla ett 

engagemang gentemot och till sin medarbetare, trots att det alla gånger inte är projekt som 

projektledaren alltid tycker är roligt att leda. 

Inom den kommunikativa förmågan förklarar Informant 2 även att det är otroligt viktigt att 

projektledaren är tydlig för projektteamet om vilka förväntningar som finns inför och under 

projektet. Även Informant 4 betonar att tydlighet är en viktig kommunikativ förmåga hos 

projektledaren, men beskriver detta ur ett annat perspektiv nämligen i kundmötet. Hen förklarar att 

det är viktigt att vara tydlig med kunden från början och att vara ärlig mot dem för att inte skapa 

falska förhoppningar. Genom att göra detta och samla in alla åsikter och synpunkter menar 

Informant 4 att det är lättare att göra alla nöjda med det levererade resultatet vid projektets slut.   

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelsen av projektledarens 

kommunikativa förmåga: 

Ur det redovisade resultatet framkommer det att den kommunikativa förmågan anses vara en av de 

viktigaste förmågorna gällande projektledarens kompetens. Ahsan, Ho och Khans (2013) 

genomgång av totalt 795 rekryteringsannonser visade även detta där hela 61.68 procent nämnde 

någon form av kommunikationsförmåga. Att en så hög grad nämner den kommunikativa förmågan 

i rekryteringsannonserna kan kanske förklaras med grund ur rekryterarnas svar i att projektledarna 

använder kommunikationen som ett slags verktyg för att säkerhetsställa att projektet och dess 

intressenter förstår vad som ska göras och att de för projektet framåt och i samma riktning. Detta 

är även något som Hussain, Ahmed, Zulqarnain (2015) beskriver i sin studie där den 

kommunikativa förmågan definierar projektledarens förmåga att hantera både interna och externa 
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relationer som är insatta och associerade med projektet. Rekryterarna förklarar även att en 

projektledare bör kunna kommunicera i både tal och skrift samt ha en förståelse för att människor 

kommunicerar bäst på olika sätt. En slutledning av detta är att den kommunikativa förmågan kan 

ses som en grund att stå på för att skapa goda förutsättningar för projektet och de involverade att 

nå samma mål.  

4.3.2        Relationsskapande förmågor 

Den relationsskapande förmågan handlar enligt Informant 2 om att projektledaren ska ha ett 

genuint intresse för att aktivt bygga, behandla och skapa relationer. Att bygga upp starka relationer 

har många fördelar enligt henne. Bland annat när det uppstår situationer där konflikter skapas. 

“[...] ofta är det så att förr eller senare i ett projekt så hamnar man i lägen där det kanske 

blir konflikter eller att det uppstår en jobbig situation. Har man då arbetat med att bygga 

upp den här relationen då, alltså fått en personlig relation, då brukar man kunna hantera 

de situationerna på ett mycket bättre sätt.”             (Informant 2)  

Enligt Informant 2 ses därför relationshanteringen som en viktig del i projektledarens arbete med 

att hantera konflikter inom projektet. Precis som det är viktigt att hantera konflikter i projekten, är 

det även viktigt för projektledaren att kunna skapa en god sammanhållning inom projektteamet, 

detta menar både Informant 3 och 4. Det är genom sammanhållningen som projektledaren kan 

skapa ett gemensamt driv och ansvar för projektet och dess framgång.  

Informant 1 beskriver att en god sammanhållning skapas genom att bygga upp långsiktiga 

relationer. Projektledare som inte är intresserade av att skapa relationer tappar ofta bort mottagaren 

på vägen, vilket inte är gynnsamt i längden. Däremot ser gärna Informant 1 att projektledaren är en 

person som är genuint intresserad av människor då detta är förmånligt för de långsiktiga 

relationerna. 

Informant 4 beskriver även att den relationsskapade förmågan är viktig i det sammanhanget när det 

handlar om att se och förstå ur andra parters synvinklar. Hen förklarar att det är viktigt att kunna 

läsa av, förstå, sammanfatta och sedan kunna skapa en gemensam målbild med projektets 

intressenter.  
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___________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelse av projektledarens 

relationsskapande förmåga: 

Ur intervjuerna framkommer det att relationshanteringen blir viktig för projektledaren för att aktivt 

bygga och skapa interna och externa relationer. Wisén och Lindblom (2015) beskriver detta som 

en del av projektledarens sociala kompetens där en del av den är att aktivt skapa och bygga interna 

och externa relationer. Utifrån rekryterarnas perspektiv anses detta vara viktigt därför att goda 

relationer skapar bra förutsättningar till att dels kunna lösa konflikter och att skapa en god 

sammanhållning inom projektgruppen, men också inför framtida relationer med kund och 

medarbetare.  

I Bloméns studie (2004) visade resultaten från rekryteringsannonserna att det i hög grad 

efterfrågades projektledare med en god samarbetsförmåga. Att detta nämns i hög grad i annonserna 

kan kopplas till rekryterarnas reflektioner kring projektledarens relationshantering. Genom att 

bygga upp starka relationer och en god sammanhållning så skapas bra förutsättningar för att kunna 

samarbeta med andra och skapa ett gemensamt driv samt ansvar för projektet och dess framgång. 

Detta kan också grundas i att projektledaren har förmågan att sätta sig in i och förstå ur andra 

parters synvinklar och sedan kunna skapa en gemensam målbild till de involverade i projektet.  

 

4.3.3        Ledarskapsförmågor 

Enligt Informant 1 handlar projektledarens ledarskapsförmågor om att personen ska kunna 

balansera tre huvudförmågor; att kunna sätta projektet i strategiskt rätt riktning, ha förmågan att 

leverera resultat samt ha förmågan att skapa och bibehålla relationer. Ledarskapsförmågan hamnar 

mitt emellan dessa och fungerar som ett balansverktyg.  

Informant 1 förklarar att sätta en strategisk riktning handlar om projektledarens förmåga att måla 

upp, förstå och analysera målet och problemen som uppstår på vägen. Hen förklarar att det är viktigt 

att projektledaren har denna förmåga och att denne höjer blicken och ser att projektet, och att alla 

som är involverade i det, är på rätt väg tillsammans. Vidare förklarar Informant 1 att förmågan att 

leverera ett resultat kan ses som projektledarens ledarskapsförmåga att få saker och ting att hända 

i projektet. Här ingår det bland annat hantera problem som uppstår på vägen och när dessa 

undanröjs kan projektet levereras i mål. Den tredje förmågan handlar om att skapa och bibehålla 
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relationer som innebär i detta fall att få med sig människorna i och runt omkring projektet. Hen 

förklarar att projektledaren ska skapa engagemang och samsyn och genom att göra detta skapas det 

ett effektivt team.  

Informant 3 beskriver projektledarens ledarskapsförmågor som knepiga och förklarar att det dels 

handlar om att projektledaren ska coacha och driva medarbetare i projektet, men som de inte har 

personalansvar för. Å ena sidan ska projektledare leda och driva projektet framåt, vilket i vissa fall 

kan innebära att projektledaren måste dirigera och styra med en hård hand, men å andra sidan är 

inte projektledaren deras chef. Informant 3 menar att här involveras även den kommunikativa 

förmågan - att kunna hantera sådana situationer för att kunna fortsätta att leda projektet effektivt.  

Informant 4 beskriver ledarskapet som en viktig del där det handlar om att se alla enskilda individer 

utifrån deras egen potential och kunskaper. Projektledaren måste även skapa sig en förståelse för 

vad som motiverar dem och vad som får dem att prestera och använda projektmedlemmarna på rätt 

sätt, tillsammans i projektgruppen.  

“[...] och en stor del av ledarskapsförmågan är att kunna skapa de bästa teamen (sv. 

lagen), där det finns diversifiering där personer inte är lika, utan olika personer med 

olika synvinklar, olika bakgrunder, olika kunskaper och att på nått sätt kunna orkestrera 

det där och se till att de kommer till sin fulla potential. Den egenskapen är jätteviktig”.  

(Informant 4) 

 

Informant 2 beskriver projektledarens ledarskapsförmågor som en viktig del för att projektet ska 

drivas framåt, och för att projektledaren inte ska ta på sig för mycket ansvar själv under projektets 

gång.  

“Projektledaren ska ju på något vis säkerställa att projektet drivs framåt och det innebär 

ju inte att projektledaren ska göra allt arbete själv utan det handlar ju om att de har 

förmågan att delegera, att liksom lita på sina projektmedarbetare. Det handlar ju också 

om att kunna coacha sina projektmedlemmar”.            (Informant 2) 

Som en sidoeffekt av ledarskapet kan detta däremot innebära att projektledaren tvingas leda med 

en mer fast hand, men Informant 2 betonar även att det handlar om att kunna situationsanpassa sitt 

ledarskap lite efter vilka personer som finns i projektteamet. Hen förklarar att, precis som i den 

kommunikativa förmågan, blir ledarskapet viktigt för att kunna hantera konflikter och relationer. 
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Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelsen av projektledarens 

ledarskapsförmåga: 

Både Nixon, Harrington, Parker (2012) och Turner, Müller (2010) förklarar att ledarskapet anses 

vara ett effektivt verktyg som projektledarna kan använda för att påverka projektets framgång. En 

förklaring till detta utifrån rekryterarnas reflektioner kan vara att ledarskapsförmågan ses som ett 

balansverktyg för att hålla projektet i rätt strategisk riktning, leverera ett resultat samt skapa och 

bibehålla relationer.  

 

Wisén och Lindblom (2015) beskriver ledarskapskompetensen som att kunna leda, inspirera och 

motivera individer. Rekryterarna diskuterar även en projektledares ledarskap som en förmåga att 

hantera relationer genom att skapa engagemang och ett effektivt team. Projektledaren ska kunna 

coacha och driva medarbetarna för att leda projektet framåt samt se till att alla medlemmar blir 

hörda och får uppskattning. Vidare bör projektledaren använda ledarskapsförmågan för att delegera 

uppgifter inom projektet, detta för att projektledaren inte tar på sig alt arbete själv, utan vågar lita 

på sina projektmedlemmar. Ledarskapsförmågorna anses även vara viktiga för att kunna hantera 

situationer och fatta svåra beslut för att kunna leda projektet effektivt. 

I ledarskapskompetensen ingår även projektledarens förmåga att hantera konflikter, förhandlingar 

och fatta beslut i olika situationer förklarar Wisén och Lindblom (2015). Resultatet indikerar att 

rekryterarna resonerar på ett liknande sätt där projektledaren bör kunna situationsanpassa sitt 

ledarskap efter medlemmarna i projektet samt kunna hantera konflikter och relationer. 

4.3.4        Personlighetsdrag 

Det finns många preferenser över vilka personlighetsdrag som är önskvärda hos en projektledare, 

men gemensamt för alla Informanter är att projektledaren bör ha ett starkt driv för att driva 

förändringsprocesser. Informant 4 betonar vikten av att projektledaren ska ha en drivande 

personlighet. Hen förklarar att det är projektledaren som bär det yttersta ansvaret att leverera 

projekten i mål och att det är dennes ansvar att dels få andra människor att samarbeta och nå de 

gemensamma målen, men också att kunna kommunicera tydligt och med rätt personer. Detta är 

viktigt för att leda projektet framåt.  Informant 2 anser att ett annat viktigt personlighetsdrag för 

projektledaren är att ha uthållighet. En uthållig projektledare driver projektet och dess processer 

framåt och hela vägen i mål. Projektledaren bör även vara en person med ett genuint intresse för 
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människor. Detta menar både Informant 1 och 2, där de gärna ser att projektledaren är intresserad 

och nyfiken på att förstå andra människor och vad som driver dem att prestera väl i sitt arbete.  

Informant 3 ser gärna att projektledaren har en prestigelös attityd och personlighet. 

“[...] du har inga höga hästar, utan du sitter inte på din egen kompetens och håller den 

fast till dig själv, utan du vill lära ut till andra. Den tror jag är otroligt viktig som 

projektledare. Att du bidrar med din erfarenhet och hur projektet har gått tidigare och 

försöker få ner den kunskapen till alla i projektet oavsett om du är senior eller junior som 

du har med dig i ditt uppdrag så finns det alltid saker att lära från varandra“.  

            (Informant 3) 

Informant 3 förklarar även att projektledaren bör vara en person som är lite hård och tuff. Det är 

sällan ett projekt löper på utan att stöta på problem och därför är det viktigt att projektledaren vågar 

sätta ned foten. 

Alla Informanter betonar att de sociala färdigheterna är en stor del av projektledarens personlighet. 

Inom de sociala färdigheterna ingår bland annat samspelet mellan olika människor, att kunna 

hantera olika situationer, ha engagemang och att ha ett driv att vilja utvecklas.  

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelse av projektledarens 

personlighetsdrag: 

Projektledarens personlighet och attityd har kopplingar till projektet och dess framgång, detta 

menar Turner och Müller (2010). Även utifrån intervjuerna kan det tolkas som att 

personlighetsdragen blir viktiga för att kunna påverka projektets framgång.  En stark drivkraft, vilja 

och intresse för att leda förändringsprocesser är personlighetsdrag som efterfrågas i 

rekryteringsprocessen och som kan påverka projektets resultat. Vidare beskrivs andra viktiga drag 

för projektledaren så som uthållighet för att driva projektet och dess processer framåt, samt ett 

genuint intresse för människor. Intresset för människor anses vara viktiga för projektledaren för att 

få andra människor att samarbeta och nå de gemensamma målen. En reflektion kring detta kan 

kopplas till ett annat personlighetsdrag som anses vara önskvärda hos projektledaren, nämligen 

prestigelöshet. Genom en prestigelös attityd delas information och lärdomar inom projektgruppen 
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vilket kan leda till och ge goda förutsättningar att leda projektet framåt och mot ett gemensamt 

resultat.  

Vidare beskriver Turner och Müller (2010) att ledarens attityd, speciellt den attityden mot kunderna 

och slutanvändaren även kan ha en påverkan på projektets slutresultat. Ur intervjuerna kan detta 

förklaras genom att det är projektledaren som bär det yttersta ansvaret att leverera projekten i mål 

och att det är dennes ansvar hantera de problem som uppstår under projektets gång. Rekryterarna 

förklarar att projektledaren bör kunna kommunicera tydligt och med rätt personer som har en 

betydelse för projektet. 

4.4         Kombinationen av både mjuk och hård kompetens 

En kombination av både mjuk och hård kompetens är en självklarhet för de tillfrågade rekryterarna. 

Informant 3 menar att det inte går att bedöma eller utvärdera projektledarens kompetens genom att 

enbart titta på den ena eller den andra utan det måste vara en balans. Genom att kombinera både 

den hårda och mjuka kompetensen ges en helhetsbild av projektledaren och det är utifrån 

kombinationen av kompetenser som särskiljer projektledarna från varandra menar Informant 1. 

Vidare beskriver hen att dessa kan senare utvärderas och ställas mot varandra i ett senare skede i 

rekryteringsprocessen för att se att om projektledarens profil kommer att passa för det kommande 

uppdraget/projektet. 

Informant 4 beskriver att de hårda kompetenserna är grundförutsättningen för att projektledaren 

ska kunna ta klivet in i projektrollen och ser gärna att personen har en bakgrund av projektledning 

men att det är de personliga egenskaperna som sedan är avgörande.  

“[...] sen går jag helt och hållet på personliga egenskaper och hur jag ser att personen 

kan utföra jobbet som projektledare och hur jag ser att den kan motivera andra att nå 

mål”.                 (Informant 4)  

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelsen av projektledarens 

förmåga att kombinera både mjuk och hård kompetens: 

Turner och Müller (2010) anser att vid ett val av projektledare bör rekryterare fokusera på att få en 

bra balans mellan ledarens personlighet och deras tekniska kunskap som behövs för projektet. Detta 
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menar även forskarna Hussain, Ahmed, Zulqarnain (2015) som menar att projektledare bör besitta 

både hård och mjuk kompetens. Ur resultatet går det att avläsa att rekryterarna resonerar på ett 

liknande sätt. De anser att projektledaren bör besitta en kombination av både hård och mjuk 

kompetens. De förklarar att projektledaren behöver ha en balans mellan båda för att rekryterarna 

ska kunna utvärdera eller bedöma och få en helhetsuppfattning om de ansökandes kompetens under 

rekryteringsprocessen. En reflektion kring svaren från rekryterarna är att den hårda kompetensen 

kan ses som grundförutsättningen för att projektledaren kan kliva in i projektrollen och de 

personliga egenskaperna, eller de mjuka kompetenserna, är sedan det som särskiljer rekryterarna 

från andra kandidater i rekryteringsprocessen.  

4.5        Projektledarens kunskap kring organisationsmiljön 

Att förstå och verka i organisationsmiljön blir viktigt för projektledaren för att vara effektiv i sin 

roll, detta menar Informant 2. Hen beskriver att projektledaren kan hamna i projekt där 

organisationen är väldigt stor och då är det viktigt att denne lär och förstår hur organisationen är 

uppbyggd och vem personen ska vända sig till och när. Detta är relevant både när det kommer till 

externa eller interna projekt: 

“Det är svårt att veta vem som gör vad, och vem som har vilket ansvar, och det är lätt då 

som projektledare att gå bort sig”.      (Informant 2) 

Vidare berättar Informant 2 att detta blir extra viktigt vid externa uppdrag och då handlar det om 

att sätta sig in i kundens rutiner, processer och organisationsstruktur. Som projektledare kräver 

detta en förmåga att vara flexibel och att kunna anpassa sig efter olika situationer. I Informant 2:s 

fall kan vissa externa uppdrag innebära att hantera säkerhetsklassade uppdrag åt offentliga 

verksamheter. 

Även Informant 1 betonar att det är viktigt för projektledaren att förstå och sätta sig in i 

organisationens miljö och dess arbetsmetoder. Hen nämner bland annat att det fackliga språket är 

en del av det. Att förstå fackspråket i projekten har visserligen sina fördelar men Informant 1 menar 

att det är viktigare att projektledaren fokuserar på projektledningen. Informant 1 beskriver att det 

handlar om projektledarens förmåga att facilitera projektet och dess konkreta resultat. Det kan 

handla allt från vilka mål projektet ska uppnå, vad som ska göras och i vilka processer, vilka 

problem som kan uppstå och vilka risker som finns. 
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“Den förmågan, att kunna facilitera ur andra deras kunskap och vara den som 

strukturerar upp andras kunskap och gör det till ett sammanhang för att kunna använda 

i ett projekt, den förmågan är mycket viktigare än ämneskunskapen”.          (Informant 1) 

Vidare beskriver hen att det finns inget större krav på att projektledaren ska kunna området och 

dess språk, men det ska finnas en vilja att sätta sig in i det. Informant 1 förklarar däremot att tidigare 

erfarenheter kring en viss bransch kan vara till fördel för projektledaren. Den akademiska examen, 

eller projektledarutbildningen och tidigare erfarenheter är en grund att stå på men projektledaren 

kan även ha olika branscherfarenheter som är fördelaktiga för vissa projekt. Informant 1 berättar 

att om projektet ska ske inom ett exempelvis väldigt IT-tungt område krävs det att projektledaren 

ska ha en viss erfarenhet och förståelse för området. Hen förklarar att områdes- eller 

branschkompetensen matchas som ett sista “lager” för det tilltänkta projektet. 

 

 

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelsen för projektledaren att ha 

kunskap kring organisationsmiljön: 

Att ha en förståelse och insikt om den organisationen som projektledaren ska vara verksam i anses 

vara en viktig kompetens sett ur rekryterarnas perspektiv. Wisén och Lindblom (2015) förklarar att 

en projektledare bör ha insikt om organisationen, hur den är verksam och kan utvecklas samt att 

projektledaren bör ha en förståelse för de strukturer, tekniker och regler som finns. Varför detta är 

en viktig kompetens för projektledaren kan förklaras i termer av effektivitet. Har projektledaren 

kunskap och förståelse för organisationsmiljön, dess språk och arbetssätt och de metoder som 

används kan projektledaren vara mer effektiv i sin roll. Även Jansson och Ljung (2004) diskuterar 

vikten av att projektledaren ska ha förståelse för detta, där de menar att det finns fördelar om 

projektledaren har kunskap kring dessa områden. Trots detta kan det tolkas utifrån resultaten att 

detta inte alltid ställs som ett krav i rekryteringsprocessen. Detta kan förklaras genom att 

projektledarens fokus ska ligga på att driva projektet framåt, att facilitera resurser och samordna 

aktiviteter snarare än att vara en expert inom ett visst område. Detta är även något som Blomén 

(2004) beskriver i sin studie, där projektledaren kan ses som en samordnare. Det kan däremot tolkas 
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som en fördel för projektledaren om projektledaren har en vilja att lära och skapa en förståelse och 

kunskap kring organisationsmiljön då detta kan hjälpa till att driva projektet mer effektivt.  

Jansson och Ljung (2004) menar att projektledaren behöver kunna förstå och se mönster för att nå 

framgång i den organisationen där projektet genomförs. Rekryterarna ser det som en fördel om 

projektledaren har en viss branscherfarenhet och är flexibel och kan sätta sig in i kundens rutiner 

och organisationsstruktur. 

4.6         Projektledarens projektkompetens 

Både Informant 1 och 2 beskriver under sina intervjuer hur viktigt det är att rekrytera och bemanna 

projektledare med rätt kompetens för framtiden. Informant 1 beskriver bland annat att en viktig del 

av arbetet är att arbeta med projektledarnas projektkompetens och utveckling.   

Informant 1 berättar hur de aktivt arbetar med att öka förmågan, eller projektledarkompetensen, för 

att driva deras verksamhetsutveckling framåt. Hen förklarar att de arbetar med 

projektledarkompetensen redan nu mot hur projektledningen behöver se ut på företaget om några 

år. För att göra detta förklarar Informant 1 att det är viktigt att dels utvärdera drivna projekt och att 

skapa en förståelse för hur projektuppdraget har utspelats. Informant 1 förklarar att det är viktigt 

att göra detta för att sedan kunna nyttja detta i framtida projekt. En del av utvärderingen handlar 

om att definiera vad som har gått bra, mindre bra och lära av sina misstag. Vidare förklarar hen att 

det även är viktigt att våga blotta sina misstag och dela med detta till de andra, som då kan lära av 

samma misstag. Även Informant 3 beskriver projektkompetensen som en viktig del av 

projektprocessen. Även Informant 3 beskriver att det är viktigt att utvärdera vad som har gått bra, 

mindre bra och att projektledaren sedan kan ta med sig någonting från projektets gång som kan 

hjälpa denne i nästa projekt.  

 

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående betydelsen för projektledarens 

projektkompetens:  

Tre av fyra rekryterare diskuterar vikten av att arbeta aktivt med projektledarens projektkompetens. 

Projektkompetensen kan benämnas som projektledarens förmåga att utvärdera drivna projekt i 

syfte att kartlägga och analysera det som har gått bra, respektive mindre bra under projektets gång. 

Projektledaren, tillsammans med rekryterarna, måste ständigt arbeta med projektkompetensen för 
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att analysera vilken utveckling som behöver göras för framtida projekt och för att kartlägga vart 

det exempelvis finns kompetensluckor. Detta kan även ses som en viktig del för 

verksamhetsutvecklingen. Ur resultaten framkommer det även att projektkompetensen blir viktig 

för att driva projektledarens personliga utveckling framåt vilket kan tolkas som att 

projektkompetensen skapar och förbättrar projektledarens förmåga att driva framgångsrika projekt.   

4.7     Befattningskraven utreds 

Informant 2 beskriver att det första steget vid utformning av befattningskraven är att reda ut vad 

som är själva syftet med rekryteringen och sedan skapa en kravprofil för den tilltänkta 

projektledartjänsten. Precis som tidigare nämnts rekryterar ingen av Informanterna för ett specifikt 

projekt och anledningen till detta är att projektledaren ska kunna fungera i många olika typer av 

projekt eller uppdrag, och inte just för ett specifikt projekt eller uppdrag. Detta är något som 

Informant 3 förklarar under sin intervju. Det är viktigt att projektledaren ska kunna fungera i olika 

konstellationer och projekt som kan fungera i flera olika verksamheter.  

 

“[...] sen så måste vi se att den personens kompetens även funkar utanför, så att det inte 

är för nischat”.                (Informant 3)  

 

För att utvärdera befattningskraven har Informant 1 en dialog med projektägarna för att definiera 

vilken typ av kompetens som krävs för det tilltänkta projektet. Här frågar Informant 3 frågor som 

är relaterade till hur pass komplext projektet är och vilken nivå projektledaren bör ha 

(projektledarskalan). Utifrån denna analys och utvärdering skapas sedan en typ av kravprofil som 

sammanställer projektledarens kompetens för det specifika projektet.  

 

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående hur rekryterarna utreder 

befattningskraven: 

Ur intervjuerna framkommer det att rekryteringsprocessen är utformad på ett sätt som kan liknas 

vid Granbergs (2011, s.413) definition av en rekryteringsprocess där ett första steg i processen är 

att utreda själva syftet med rekryteringen. Kahlke och Schmidt (2002) menar att tydliga krav för 

tjänsten gör det lättare att bedöma och välja ut rätt person, där befattningskraven kan beskriva de 

krav som är relevanta för tjänsten. Vid utformning av befattningskraven kan det uppstå en 
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problematik genom att de blir en lång önskelista på kompetenser som ställs som krav på den 

arbetssökande enligt Lindelöw Danielsson (2010, s.50). Hon menar att det är viktigt gå igenom 

kraven och lyfta fram det som är nödvändigast för tjänsten. Rekryterarna förklarar i sina intervjuer 

däremot att ingen av dem rekryterar specifikt till en viss typ av projektledartjänst, utan 

projektledaren ska kunna samverka i flera olika projekt. Ur detta kan det därför tolkas som att 

befattningskraven kan vara svårare för dem att fastställa. Detta kan tänkas ge både fördelar och 

nackdelar. Genom att vara mer konkreta och tydliga vid utformningen av befattningskraven kan 

detta tänkas ge upphov till en tydligare annons, med mer specifika krav, vilket kan generera färre 

ansökningar. I kontrast till detta kan det tänkas ge fler ansökningar till tjänsten om kraven inte 

specificeras lika tydligt.  En fördel med att tydligt specificera kraven, enligt Granberg (2011, 

ss.414-416) kan vara att kriterierna sedan kan ligga till grund för urvalet av ansökningarna.  Har 

rekryterarna svårt att fastställa kraven kan detta leda till att det blir svårt att utvärdera kandidaterna 

(ibid).  

4.8     Information om ledig befattning/utformning av annons 

Alla Informanter har liknande upplägg och motiveringar kring hur annonserna ska utformas och 

varför vissa kompetenser beskrivs mer utförligt än andra. De berättar att annonserna börjar med att 

kort beskriva företaget, vad det är för bolag och vilken företagskultur som finns. Sedan beskrivs 

själva projektledarprofilen mer utförligt som specificerar själva rollen och vilka krav som ställs på 

den sökande. Informant 2 förklarar att tydligheten i annonsen är viktig. Hen menar att det är viktigt 

att vara tydlig och att specificera de skallkrav som behövs för tjänsten för att få bort irrelevanta 

ansökningar som inte passar in på den profilen som de söker. I motsats till Informant 2 utformar 

Informant 4 gärna mer generella annonser i syfte att få in fler ansökningar och olika typer av 

personer. 

 

Informant 3 berättar att det lätt händer att annonserna tenderar att fokusera på de hårda 

färdigheterna. Hen förklarar att anledningen till detta är att de hårda kompetenserna behöver gås 

igenom mer grundligt, för att säkerhetsställa att projektledaren faktiskt har exempelvis den rätta 

utbildningen, erfarenheten eller andra kompetenser som krävs för att faktiskt kunna utföra arbetet. 

Vidare förklarar Informant 3 att de mjuka kompetenserna utvärderas mer grundligt i ett senare 

skede i rekryteringsprocessen.    
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“Jag tror att det pratas mer kring detta på intervjuerna, alltså att skriva att det är viktigt 

med ledarskap i en projektledarroll är liksom att “overdo-it”, det är ju sen i själva 

samtalet som det framkommer om projektledaren är en ledare”.                   (Informant 3) 

 

Informant 2 nämner däremot i sin intervju att de har försökt att balansera dem, men att det finns 

vissa svårigheter med att definiera de mjuka kompetenserna i motsats till de hårda. 

 

“[...]vi har försökt att balansera det så att det har blivit ungefär lika mycket fokus på de 

mjuka och de hårda, men det är nog svårare att definiera och mäta dem. [...] kanske är 

det för att de hårda sakerna är lättare att verifiera på något viss. Antingen så har man det 

eller så har man det inte och det mjuka är ju mer subjektivt. Någon kan ju uppfatta sig 

som det ena eller det andra. Det kanske är så att vi tänker att det är sådant som man tar 

mer när man träffar en person”.                    (Informant 2) 

 

Även Informant 1 reflekterar kring detta där hen menar att det inte riktigt går att kandidaten kan 

skriva sig fram till att den är en duktig ledare. Informant 1 menar att detta går att utvärdera först 

när de träffar personen. Vidare menar hen att den mjuka kompetensen är svårare att utvärdera och 

att de inte går att mäta.  

 

Informant 2 beskriver att i deras annonser är de noggranna med att skriva vad för slags kompetens 

som behövs för att lyckas i rollen. Förutom akademisk bakgrund, erfarenhet, kunskap kring olika 

projektmetodiker menar Informant 2 även att det är viktigt att försöka skriva ned mer mjuka 

kompetenser som exempelvis erfarenhet av att hantera kundrelationer, motivera och leda andra 

samt att den ansökande är en person som gillar ordning och reda. Vidare specificerar de andra 

meriterande saker som kan hjälpa den ansökande i den tilltänkta rollen som projektledare som 

kännedom och kunskap kring exempelvis den bransch eller området som projektet kommer att 

utspelas i. 

 

Informant 4 förklarar att vad som blir innehållet i annonsen lite beror på vad för slags 

projektledartjänst de ska fylla. De försöker, precis som för Informant 1 och 2, matcha med en 

projektledare som kan täcka de utmaningar och behov som finns inom organisationen. I vissa fall 

kan detta betyda att de vill rekrytera en projektledare med exempelvis en teknisk bakgrund eller 

exempelvis att projektledaren har kunskap kring ett visst IT-system och då ställs mer specifika och 
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hårda kompetenser som krav för tjänsten. Samtidigt betonar Informant 4 att det är viktigt att 

projektledaren ska ses som en generalist och att denne sedan ska kunna arbeta inom andra områden 

eller industrier. I sådana fall ställs det väldigt få krav vid utformningen av annonsen utan då handlar 

det mer om generella krav.  

 

“[...] vi är inte jättetydliga på de tekniska eller hårda kraven utan det handlar mer 

om att de har det här grundläggande projektledar[...] att man arbetat på IT-bolag 

eller telecom bolag och att man har bevis på att man har genomfört projekt, lyckats 

tillslut enligt mål och att man har hållit budget. Det är mycket mer generella krav”.  

                       (Informant 4) 

 

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående hur utformningen av annonsen sker: 

Från intervjuerna framkommer det att rekryterarna har ett liknande upplägg av hur 

rekryteringsannonserna ska utformas. Vad som specificeras i annonsen beror lite på vad för typ av 

projektledartjänst som ska tillsättas och vad denne behöver för kompetenser för att lyckas i rollen. 

I vissa falla krävs det att projektledaren måste ha vissa specifika kompetenser, vilka då specificeras 

upp mer tydligt. Ur resultatet går det att tolka det som att rekryterarna försöker balansera 

projektledarens mjuka och hårda kompetenser, men de menar att det ibland tenderar att bli större 

fokus kring de hårda kompetenserna än de mjuka. Detta kan förklaras genom att de hårda 

kompetenserna kan vara lättare att verifiera under rekryteringsprocessens första stadie. Antingen 

uppnår projektledaren de ställda kraven som specificeras, eller inte. Denna slutledning kan kopplas 

till Gallavin, Truex och Kvasnys (2004) studie som beskriver hur de hårda kompetenserna är lättare 

att definiera och belysa i annonserna, snarare än de mjuka som anses vara svårare att definiera och 

mäta. Vidare kom deras studie fram till att förklaringen till att den mjuka kompetensen nämndes i 

mindre grad i annonserna kunde bero på att de mjuka kompetenserna utreds i ett senare skede i 

rekryteringsprocessen. Detta är någonting som denna studie även kan bekräfta. Även om 

rekryterarna förklarar att de försöker att balansera annonsen med både projektledarens hårda och 

mjuka kompetens förklarar de, precis som Gallavin, Truex och Kvasny (2004), att dessa utreds 

med hjälp av intervjuer i ett senare skede i rekryteringsprocessen, då dessa anses vara svårare att 

definiera, mäta och utvärdera. Inom de mjuka kompetenserna ingår projektledarens 

ledarskapsförmåga. Som tidigare studier nämnt (Ahsan, Ho och Khan 2013: Blomé 2004) 
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betonades sällan projektledarens ledarskapsförmåga i rekryteringsannonserna. En djupare 

förklaring till detta kan precis som ovan nämnts förklaras genom att denna kompetens dels är svår 

att specificera i annonsen, men också att de specificerade kompetenserna kan upplevas subjektivt. 

Till exempel att rekryteraren och den ansökande har olika definitioner av vad som är bra ledarskap. 

Detta kan då utredas i ett senare skede i rerkryteringsprocessen. 

4.9     Urval av de ansökande 

CV och personligt brev används som ett kraftigt sållningsverktyg vid urvalet, enligt Informant 1. I 

CV:t tittar hen bland annat på projektledarföljet, vilket innebär att de letar efter personer som har 

levt och verkat i projektvärlden och som faktiskt har ett genuint intresse för att vara projektledare. 

Vidare ser Informant 1 gärna att projektledaren har varit konsult. De tittar även efter de meriterande 

kraven som finns, som exempelvis en formell projektledarutbildning.  

 

Informanterna berättar att i urvalsprocessen används, förutom CV och personligt brev, även 

intervjuer, referenser och personlighetstester. Alla Informanter börjar med antingen en eller två 

intervjuer och utifrån dem görs ytterligare ett urval av de ansökande. Informant 4 beskriver att de 

ofta har flera intervjuer, där flera personer inom företaget är med och är aktiva vid utvärderingen 

av kompetenserna: 

 

“[...] jag tror väldigt mycket på personliga möten och att man får träffa flera 

personer så att det inte blir endast en enkelsidig bild för man bedömer olika saker 

och olika kompetenser [...] Så att man har personer i processen som kan ta de olika 

delarna”.                (Informant 4)  

 

Informant 2 beskriver att nackdelen med intervjuerna är att de är begränsade genom att det inte går 

att få fram en helt klar bild av någon med enbart en intervju. Hen menar att det är att föredra att 

komplettera med både personlighetstester och referenser. Detta är något som även Informant 3 

beskriver. I vissa falla använder både Informant 2 och 3 av personlighetstester redan innan 

intervjuerna. Informant 3 förklarar att personlighetstesterna kan hjälpa till att komma ned på djupet 

i en intervju snabbare. Utifrån testerna kan vissa personlighetsdrag urskiljas som sedan kan 

diskuteras i relation till den tilltänkta tjänsten under intervjutillfället.  
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Även Informant 4 nämner att personlighetstesterna är ett bra komplement för att utvärdera, och 

komma djupare in i den sökandes personlighet. I personlighetstesterna framkommer det bland 

annat hur personen reagerar vid stress, vilket personligt driv personen har samt vilka förväntningar 

och förutsättningar personen förväntar sig.  

 

Sedan används referenser. Referenserna används enligt Informant 1 till att skaffa sig en enhetlig 

bild, och som Informant 3 beskriver, att se om den ansökande matchar det som sagts i intervjun. 

Informant 4 använder referenserna som ett sista steg i rekryteringsprocessen innan 

anställningsavtal tecknas. 

 

Nackdelarna gällande referenstagningen enligt Informant 2 är att det i vissa fall kan vara svårt för 

referensen att beskriva den ansökande projektledaren på ett korrekt sätt. Hen menar att då kan det 

vara nödvändigt att bygga på med fler referenser och ställa dem mot varandra. Informant 3 nämner 

även en annan nackdel gällande referenstagningen där hen berättar att det alltid finns en risk för att 

referensen utger sig att vara någon som de inte är. Detta är inget som verifieras. 

 

 

Nedan presenteras en analys av rekryterarnas svar angående hur rekryterarna hanterar urvalet 

av de ansökande: 

Kahlke och Schmidt (2002, s.91) förklarar att utifrån befattningskraven väljer rekryterarna ut 

relevanta bedömningsmetoder för att kunna göra ett urval av de lämpligaste kandidaterna. 

Rekryterarna använder sig av metoder som utgallringsverktyg vid urvalet, detta nämns även av 

Kahlke och Schmidt (ibid). CV och personligt används som utgallringsmetod för att få en överblick 

om den ansökande har rätt erfarenheter och kompetenser för tjänsten. Detta kan liknas vid Bratton, 

Golds (2012, ss.229-230) förklaring gällande användandet av dessa verktyg vid utgallring av 

ansökningar. Rekryterarna använder även metoderna intervjuer, referenser och tester för ytterligare 

urval av ansökande.  

ST (2016) förklarar att syftet med intervjuerna är att skapa en uppfattning om den sökande, vilka 

styrkor och kompetenser individen har genom att ställa relevanta frågor. Utifrån resultatet kan det 

tolkas som att rekryterarna använder flera intervjuer, och ibland med flera personer från företaget, 

för att säkerhetsställa och utvärdera de ansökandes kompetenser och egenskaper för att skapa en 

enhetlig bild. Detta anses vara viktigt eftersom alla individer bedöms och kan uppfattas olika. 
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Rekryterarna förklarar att nackdelen med intervjuerna är att det är svårt att få en klar bild enbart 

hjälp med av en intervju, för att få en bättre och mer enhetlig bild kan därför referenser och 

personlighetstester underlätta vid urvalet. Detta kan liknas vid Kahlke och Schmidts (2002, s.103) 

metod där de överlappar olika metoder för att kontrollera, komplettera och förstärka resultatet 

från enskilda metoder. Genom att använda en kombination av dessa bedömningsmetoder kan 

rekryterare uppnå en enhetlig bild av de ansökande projektledarna och försäkra att de besitter den 

kunskap och kompetens som efterfrågas.  
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5           Slutsatser 

I det här avsnittet diskuteras forskarnas slutsatser kring studiens forskningsfråga, en diskussion 

och presentation kring förbättringsförslag för studien samt ett stycke med forskarnas bidrag och 

förslag för vidarestudier. 

Studiens forskningsfråga: Hur definieras och utvärderas projektledarens kompetens i en 

rekryteringsprocess? 

5.1 Projektledarens hårda kompetens 

De hårda kompetenserna kan ses som projektledarens grundförutsättningar för att kunna driva ett 

projekt och kliva in i projektrollen. Den akademiska utbildningen ställs nästan alltid som ett krav i 

annonserna, men detta har senare visat sig vara mer av en fördel än ett krav under 

rekryteringsprocessen. Istället har det visats att projektledarens projekterfarenhet och tidigare 

arbetserfarenheter är mer värdefulla för att gå vidare i rekryteringsprocessen. Urvalet för tjänsten 

baseras mer mot den ansökandes projekterfarenheter och arbetserfarenheter i förhållande till 

projektets komplexititesnivå. Detta matchas mot projektledarens projekterfarenheter. Det kan 

utifrån detta dras en slutsats att juniora projektledare är mer beroende av sin akademiska utbildning 

än de seniora, som har arbetslivserfarenheten och projekterfarenheten att förlita sig på. Det finns 

även vissa indikationer på att projektledare med högre komplexitetsnivå är mer eftertraktade på 

arbetsmarknaden än de med lägre nivå eftersom de sällan rekryterar projektledare utan någon 

erfarenhet. 

 

Liknande den akademiska kompetensen anses även certifieringarna vara mer meriterande än ett 

krav under rekryteringsprocessen. En slutsats är att certifieringarna inte nödvändigtvis gör någon 

till en bättre projektledare, men att de som har en certifiering kan få ett försprång på 

arbetsmarknaden eftersom det finns indikationer på att allt fler kunder efterfrågar projektledare 

med en certifiering. 

 

Projektledarens projektverktyg är viktiga för projektledaren för att effektivt kunna arbeta i olika 

projekt och miljöer. En slutsats kring projektledarens projektverktyg är att projektledaren bör ha 
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införskaffat sig kunskap kring någon sorts projektmodell eller metodik tidigare för att kunna 

hantera den finansiella styrningen. Vilken typ av modell eller projektmetodik som projektledaren 

arbetat med eller kan är däremot mindre relevant enligt rekryterarna eftersom de flesta påminner 

om varandra. Därmed utreds inte projektledaren projektverktyg under rekryteringsprocessen, utan 

de försöker snarare kartlägga hur projektledarna arbetar för att styra projektet. Ur detta kan det 

konstateras att under rekryteringsprocessen varken gynnar eller förbiser de en ansökande beroende 

på vilken projektmodell eller projektmetodik denne använder eller har kunskap inom men de ska 

däremot kunna anpassa sig efter kunden eller organisationen. Rekryterarna lägger olika mycket 

vikt på att utvärdera projektledarens tidigare erfarenheter av projektvektyg under 

rekryteringsprocessen 

 

En slutsats kring projektledarens hårda kompetenser är att dessa är relativt enkla att fastställa; 

antingen besitter projektledaren dessa, eller inte. Detta gör de även enkla att verifiera eller falsera 

genom exempelvis en CV granskning där det kan bekräftas om den ansökande har de efterfrågade 

hårda kompetenserna eller inte. Resultatet och analysen indikerar att projektledarens hårda 

kompetens fastställs och utreds tidigt i rekryteringsprocessen. Hur, och vilka kompetenser som 

prioriteras beror på projektets storlek och komplexitet. CV och personligt brev är två 

bedömningsmetoder som används för att göra ett urval av de lämpligaste kandidaterna och dessa 

metoder lämpar sig bättre för utvärdering av hård kompetens. 

5.2 Projektledarens mjuka kompetens 

Den kommunikativa förmågan kan benämnas som den viktigaste mjuka kompetensen då den även 

genomsyrar de andra mjuka kompetenserna som exempelvis relationshantering och ledarskap.  Den 

kommunikativa förmåga kan ses som ett verktyg för att säkerhetsställa att de involverade i projektet 

förstår och strävar mot samma mål under projektets gång. Relationshanteringen anses vara viktigt 

för att aktivt bygga och skapa interna och externa relationer. Detta ger bra förutsättningar för att 

lösa konflikter och för att skapa god sammanhållning och målbild för de involverade i projektet. 

Projektledarens ledarskapsförmåga är viktig för att leda och hantera situationer, samt fatta beslut 

för att leda projektet effektivt. Detta tyder på att projektledaren behöver ha förmågan att 

situationsanpassa ledarskapet efter medlemmarna i projektet samt kunna hantera konflikter och 

relationer.  Projektledaren bör även ha vissa personlighetsdrag och attityder för att kunna påverka 

projektets framgång. Rekryterarna efterfrågar en projektledare med stark drivkraft, vilja och 
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intresse för att leda förändringsprocesser. Projektledaren bör även ha ett genuint intresse för 

människor för att kunna få alla att samarbeta och nå det gemensamma målet. Prestigelöshet är 

också ett önskvärt personlighetsdrag som kan ge goda förutsättningar för projektet. 

Prestigelösheten bidrar till att information och lärdomar delas internt inom organisationen. Därmed 

är det viktigt att aktivt arbeta med projektkompetensen och att driva den personliga utvecklingen 

framåt. Detta är viktigt för verksamhetsutvecklingen.  

 

Det kan konstateras att de mjuka kompetenserna nämns i annonserna, men att de anses både vara 

svårare att definiera, mäta och utvärdera, ur ett subjektivt synsätt. Alla individer utvärderar 

kompetenser olika och därmed är det bra att använda flera bedömningsmetoder för att utvärdera 

dessa. Det kan därmed vara svårt att bedöma enbart efter granskning av ett CV eller personligt 

brev, utan dessa kräver djupare utredningar i form av personliga intervjuer, personlighetstester och 

referenstagningar, som sker i ett senare stadie i rekryteringsprocessen. Det bästa sättet är att 

utvärdera projektledarens mjuka kompetens genom en kombination av bedömningsmetoder för att 

få en korrekt och enhetlig bild av projektledaren. Den mjuka kompetensen anses vara det som 

särskiljer kandidaterna ifrån varandra under rekryteringsprocessen.  

5.3 Projektledarens kunskap kring organisationsmiljön 

Rekryterarna anser att det är viktigt att projektledaren har förståelse och insikt i den organisation 

som projektledare ska vara verksam i. Besitter projektledaren kunskap och förståelse för 

organisationsmiljön, dess språk, arbetssätt och metoder som används kan projektledaren vara mer 

effektiv i sin roll. Denna kunskap och förståelse ställs inte alltid som ett krav utan det ses mer som 

en fördel om projektledaren besitter viss branscherfarenhet till visa typer av projekt. 

Projektledarens fokus ska ligga på att driva projektet framåt och fungera som en samordnare. Men 

det är en fördel om personen är flexibel och kan sätta sig in i kundens och företagets rutiner och 

organisationsstruktur. Hur detta utreds i rekryteringsprocessen framgår inte helt tydligt då detta 

kompetenskrav inte alltid ställs i samband med rekryteringen. Indikationer visar däremot att om 

branscherfarenhet och kunskap kring organisationsmiljön ställs, utvärderas den med hjälp av 

projektledarens tidigare projekt- och branscherfarenheter i ett senare stadie av 

rekryteringsprocessen, exempelvis i intervjuer.  
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5.4 Diskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva och skapa djupare förståelse kring hur ett fåtal rekryterare 

utvärderar, fastställer och värderar projektledarens kompetens i en rekryteringsprocess. Detta har 

möjliggjorts genom att undersöka tre processer i rekryteringsprocessen som har lett till en djupare 

förståelse för projektledarens kompetens i förhållande till projektledarens hårda, respektive mjuka 

kompetens samt kunskapen kring organisationsmiljön. Utifrån det val av metod, insamling och 

analys av data som gjorts i studien har det bidragit till en djupare förståelse kring det beforskade 

ämnet.  

Projektledarens kompetens är viktig att utvärdera vid rekryteringsprocessen då tidigare forskning 

(Crawford 2009: Kerzner 2009) menar att det kan ge utfall på projektets resultat. En 

kompetenslucka hos den nyrekryterade kan innebära att företaget eller organisationen missar att 

ligga i framkant i den strategiska utvecklingen, eller som i projektledarens fall att denne inte kan 

leda projektet effektivt. Det är viktigt att projektledaren dels har en grundläggande förståelse i 

projektmetodik och projektverktyg men också vilka sociala kompetenser som är av fördel för att 

driva projektet framåt och hantera dess intressenter.  

Vilka kompetenser som nämns i rekryteringsannonserna kan ge indikationer på projektledarens roll 

och dess komplexitet. De hårda kompetenserna som nämns är lätta att utvärdera och validera, 

medan de mjuka kräver djupare utvärdering i form av exempelvis överlappande metoder som 

intervjuer, referenstagning och personlighetstester.  

Det är svårt att avgöra validiteten kring studiens slutsatser eftersom forskarna i studien har haft ett 

begränsat urval. Det går däremot utifrån empirin verifiera och ge djupare förståelse kring de 

teoretiska modeller och tidigare studiers resultat som har redovisats tidigare. För att ge ytterligare 

validitet till studien hade det varit givande att undersöka och göra en egen kontextanalys av 

rekryteringsannonser för projektledare. 

Eftersom urvalet var begränsat var det svårt för forskarna att avgöra hur pass bra studiens resultat 

kan hjälpa deltagarna, andra rekryterare eller intresserade att komma till nya insikter eller ge en 

djupare förståelse. För att få ett starkare resultat kunde forskarna ha gjort ett representativt urval 

samt gjort utvärdering eller en uppföljning av bidragen från studien. Det hade även varit givande 

att undersöka projektledarnas synsätt på rekryteringsprocessen samt utvärdera deras egen 

kompetens för att få ett bredare resultat och inblick i forskningsområdet. På grund av 
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tidsbegränsning blev forskningsområdet avgränsat till endast ett fåtal rekryterares åsikter och 

perspektiv därmed ger forskarna förslag till vidare studier som kan utveckla bidragen från denna 

studie.  

5.5 Studiens bidrag 

Forskarnas bidrag är att ge större förståelse för projektledarens kompetenser vid en 

rekryteringsprocess, ur rekryterares perspektiv. Resultatet i studien kan ge insikt och bidrag till hur 

exempelvis framtida projektledarutbildningar bör utforma upplägget av dessa utbildningar för att 

ge de framtida projektledarna en gedigen utbildning som matchar kraven från arbetsmarknaden. 

Utifrån resultatet från studien bör utbildningarna fokusera mer på praktik och certifieringar, sett ur 

projektledarens hårda kompetens. Sett ur projektledarens mjuka kompetens bör även 

projektledarens kommunikations- och ledarskapsförmågor tas i hänsyn. Resultatet i studien avser 

också att bidra till vidare forskning och fördjupning inom ämnesområdet kring projektledarens 

kompetens. 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Forskarna i studien undersöker endast tre steg i rekryteringsprocessen och det hade varit 

intressant att undersöka hela rekryteringsprocessen från början till slut för att få ett mer 

omfattande resultat och förståelse. Det kan vara intressant genomföra en vidare studie genom att 

intervjua projektledare för att få en inblick i deras syn på rekryteringsprocessen och den egna 

kompetensen. Ett ytterligare förslag för vidare studier vore att göra en komparativ studie för att se 

skillnader mellan hur företag värderar, fastställer och utvärderar kompetensen för projektledare 

till skillnad mot chefer. Till sist är ett förslag för vidare studier att testa den modellen som 

framställts i studien. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor (För att få reda på rekryterarens bakgrund, utbildning osv) 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad för typ av företag arbetar du på? 

4. Vad har du för befattning? 

5. Hur länge har du arbetat inom rekrytering? 

6. Har du någon akademisk utbildning inom rekrytering? 

a)    Om ja, vilken? 

b)   Om nej, har du någon annan utbildning? Vilken? 

7. Har du själv arbetat som projektledare? 

8. Har du själv någon utbildning inom projektledning (av arbetsmetoder, verktyg etc.)? 

 

Frågor kring kompetens 

Här ställer vi allmänna frågor gällande begreppet kompetens… 

  

9. Vad innebär begreppet kompetens för dig? 

 

10. Vilken kompetens tycker du är viktig för en projektledare att ha? 

                                  Kan du utveckla varför just dessa? 

  

Frågor kring projektledarens kompetens 

Här berättar vi och ger en förklaring kring projektledarens kompetens och dess områden som 

vi utgår från. Vi förklarar vad hårda- respektive mjuka färdigheter är för någonting. 

 

11. Hur resonerar du kring dessa hårda och mjuka färdigheter? Är de viktigt för en projektledare 

att besitta båda? 

● Varför? 

 

Projektledarens hårda kompetens: 

12. Vilken akademisk utbildning ser ni gärna att projektledaren har? 
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13. Ställer ni krav på att projektledaren har utbildat sig inom projektledning? 

  

14. Hur resonerar ni kring projektledarens tidigare arbetserfarenheter? 

● Vilka tidigare arbetserfarenheter ser ni gärna att projektledaren har? 

● Varför dessa? 

  

15. Hur resonerar ni kring projektledarens tidigare projekterfarenheter? 

● När blir det viktigt att projektledaren har erfarenhet inom projekt? 

● Avgörande om det är stora eller små projekt? 

  

16. Är det viktigt att projektledaren har varit projektledare tidigare? 

● Varför? 

  

17. Hur ser ni på certifierade projektledare? 

● Är de mer eftertraktade kandidater? 

● Vilken typ av certifiering är önskvärd? Varför? 

  

18. Är det någon specifik projektmodell (hur man genomför projektet, dess processer och olika 

steg) som projektledaren bör ha kunskap och förståelse för? 

● Om ja, varför denna? 

  

19. Vilka projektverktyg ser ni gärna att projektledaren har kunskap och förståelse för? 

(Projektvertyg= hjälpmedel i processen t.ex. nätverk, budget och planeringsverktyg etc.) 

● Varför just dessa? 

● Om ja, varför? 

  

20. Är det något annan färdighet som är meriterande hos en projektledare? 

● Om ja, varför? 

 

Projektledarens mjuka kompetens: 

21. Vilka kommunikativa förmågor (hur projektledaren samtalar, resonerar och diskutera med 

andra) är viktiga för en projektledare att ha? 
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22. Vilka relationsmässiga förmågor (hur projektledaren hanterar relationer och konflikter med 

medarbetare, kunder och övriga intressenter för projektet) är viktiga för en projektledare att 

ha? 

  

23. Vilka ledarskapsförmågor (hur projektledaren leder, inspirerar och motiverar 

projektmedlemmarna) ser ni gärna att en projektledare har? 

  

24. Vilka personlighetsdrag (attityd, beteende, ambition, personlighet, engagemang etc.) söker 

ni hos en projektledare? 

   

Kunskap kring organisationsmiljön: 

Projektledaren i organisationen bör förstå och behärska organisationens språk, begrepp och 

hur de arbetar i den tilltänkta projektmiljön. 

  

25. Hur betydelsefullt är det att en projektledare har kunskap om organisationen där projektet 

ska utföras i? Gällande organisationens: 

● Arbetsmetoder 

● Fackspråk (begrepp) 

● Hur de kommunicerar och samarbetar 

  

Frågor kring utformning av befattningskraven 

När ett beslut har fattats om att en anställning ska ske måste befattningskraven utredas och 

fastställas. Här ställer vi frågor som rör hur rekryteraren arbetar med att ta fram dessa. 

  

26. Använder ni något verktyg för att fastställa vilka kompetenser (krav) projektledaren måste 

ha för den tilltänkta tjänsten (t.ex. intervjuer med någon som har kunskap av det tilltänkta 

projektet) som används vid utformning av befattningskraven? 

                                  a) Om ja, vilket och hur går dessa till? (Be att utveckla) 

  

Frågor kring utformning av arbetsannonsen/den lediga befattningen 

När befattningskraven/kravspecifikationen är fastställd är nästa steg i rekryteringsprocessen 

att utforma en annons för den lediga befattningen. Oftast har det utformats en lång lista 
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med krav som ställs på projektledaren. I detta avsnitt vill vi veta hur rekryteraren resonerar 

och prioriterar projektledarens kompetens vid utformning av rekryteringsannonsen. 

  

27. När ni ska utforma rekryteringsannonserna, vilka kompetenser prioriteras? 

● Varför just dessa? 

  

 Avslutande frågor: 

Nu har vi gått igenom en projektledares kompetenser och du har fått berätta hur du resonerar 

kring dessa och hur en projektledares befattningskrav arbetas fram. 

  

Det vi har sett utifrån tidigare forskning, studier och litteratur är att rekryteringsannonserna 

visserligen fokuserar både på projektledarens hårda och mjuka kompetenser. Bland de 

hårda kompetenserna har det visat sig att tidigare projekterfarenheter, tidigare 

arbetslivserfarenhet och akademisk utbildning nämndes i hög grad i annonserna och bland 

de mjuka nämndes det att projektledarens skulle ha god kommunikativ förmåga och ha 

vissa personlighetsdrag (ex. ambitiös, målmedveten, resultatinriktad etc.). Projektledarens 

ledarskapsförmågor nämndes näst intill aldrig i annonserna. Trots detta finns det studier 

som visar att projektledarens ledarskapsförmågor påverkar och är kopplade till projektets 

framgång. 

  

28. Varför tror du att projektledarens ledarskapsförmågor inte nämns i lika hög grad i 

annonserna? 

  

29. Kan det antas att projektledaren redan besitter ledarskapskompetens med grund i 

yrkesnamnet och av tidigare arbetserfarenheter? 

  

30. Varför tror du att man fokuserar på projektledarens utbildning, projekterfarenheter och 

arbetserfarenheter i högre grad än projektledarens mjuka ledarskapsförmågor? 

  

31. Hur utvärderar ni de mjuka kompetenserna? 

● Vilka metoder/verktyg används? (Intervjuer, personlighetstester) 

● Finns det några fördelar/nackdelar med att använda just dessa? 
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Bilaga 2. Studiens analysmodell 

 

 


