
UPPSALA UNIVERSITET Examensarbete C 
Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi Vt. 2005 
 
 
Ali Amin-Javahery 
ali.aminjavahery.6241@student.uu.se 
  
Oskar Roberto 
oskar.roberto.3671@student.uu.se 

 

 

 

 

Projektledning och förändringsarbete 
En studie av en projektledarutbildning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 Handledare: Nils Kinch 

 Institutionen för företagsekonomi 
 



Sammandrag 
The Standish Groups forskning (The Chaos Report) från 1995 visar att endast 16.2 % av 

amerikanska IT-projekt avslutas i tid och i enlighet med budget. Ett av syftena med projekt 

som arbetsform är att genomföra förändringar. Detta ledde till att vi blev intresserade av att 

undersöka projektledarens roll i projekt och hur dennes kunskaper är anpassade för att kunna 

genomföra förändringar. Denna aspekt kan undersökas på många olika sätt. Vi har, i och med 

tillväxten av antalet projektledarutbildningar under senare tid, haft som syfte att undersöka i 

vilken utsträckning en projektledarutbildning innehåller element som krävs för att dess elever 

skall kunna åstadkomma förändringar. 

 Undersökningen har genomförts med hjälp av dokumentanalys samt kompletterande 

intervjuer av utbildningsansvariga. Innehållet av utbildningen har sedan analyserats med 

avseende på Kotters förändringsmodell som skiljer Management från Leadership. Han menar 

att dessa är olika handlingssystem och att Leadership är viktigt för att nyttiga förändringar 

skall kunna åstadkommas medan Management innebär hantering av komplexitet.  

 Resultatet av detta arbete visar att en stor del av utbildningsinnehållet, i enlighet med 

utbildningsplanen, består av lärande i Management. Den starka dominansen av lärande i 

Management föranleder således slutsatsen att projektledarutbildningen inte innehåller 

tillräckligt med element som krävs för att dess elever skall kunna åstadkomma förändringar. 

 

Sökord: Projektledning, Förändring, Projektledarutbildning, Ledarskap, Management.  

 



Förord 
Detta är vår kandidatuppsats i företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Vi vill tacka alla som 

hjälpt till och ställt upp under arbetets gång.  

 

Uppsala den 25 maj 2005 

Ali Amin-Javahery och Oskar Roberto 



Innehållsförteckning 

1 INLEDNING................................................................................................................................................ 1 
1.1 SYFTE ................................................................................................................................................... 2 

2 KOTTERS FÖRÄNDRINGSMODELL.................................................................................................... 3 
2.1 UTVECKLING AV RIKTLINJE .................................................................................................................. 6 
2.2 FÖRANKRING AV RIKTLINJE .................................................................................................................. 7 
2.3 MOTIVERA & INSPIRERA ....................................................................................................................... 8 
2.4 DISKUSSION KRING MODELLEN ............................................................................................................. 9 

3 METOD...................................................................................................................................................... 11 
3.1 VAL AV UTBILDNING........................................................................................................................... 11 
3.2 DOKUMENT OCH INTERVJUER ............................................................................................................. 11 

3.2.1 Förberedelse och utförande av intervjuerna ................................................................................. 13 
3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ANALYSARBETET...................................................................................... 14 

3.3.1 Kategorisering............................................................................................................................... 14 
3.3.2 Fördelning av utbildningsinnehåll med hjälp av KY-poäng.......................................................... 16 

4 SAMMANSTÄLLNING AV UTBILDNINGSINNEHÅLLET ............................................................. 18 
4.1 ÖVERSIKT ........................................................................................................................................... 18 
4.2 LEDARSKAP ........................................................................................................................................ 18 

4.2.1 Arbetsgruppens psykologi ............................................................................................................. 19 
4.2.2 Situationsanpassat ledarskap ........................................................................................................ 19 
4.2.3 Framförandeteknik ........................................................................................................................ 20 
4.2.4 Kommunikation ............................................................................................................................. 21 
4.2.5 Mentorskap.................................................................................................................................... 22 
4.2.6 Mötesteknik ................................................................................................................................... 22 
4.2.7 Stresshantering.............................................................................................................................. 23 
4.2.8 Teambuilding................................................................................................................................. 23 

4.3 PROJEKTKUNSKAP .............................................................................................................................. 24 
4.3.1 Idéutveckling och förstudie ........................................................................................................... 24 
4.3.2 Grundläggande projektkunskap .................................................................................................... 24 
4.3.3 Projektplanering............................................................................................................................ 25 
4.3.4 Projektorganisation....................................................................................................................... 26 
4.3.5 Projektstyrning .............................................................................................................................. 26 
4.3.6 Kvalitetsstyrning............................................................................................................................ 27 
4.3.7 Dokumentation och utvärdering.................................................................................................... 28 

4.4 PROJEKTVERKTYG .............................................................................................................................. 28 
4.5 PROJEKTEKONOMI .............................................................................................................................. 28 

4.5.1 Anställning och företagsformer..................................................................................................... 29 
4.5.2 Avtalsrätt ....................................................................................................................................... 29 
4.5.3 Budget och kalkyl, Extern redovisning och Finansiering och sponsring ...................................... 29 
4.5.4 Förhandlingsteknik........................................................................................................................ 30 
4.5.5 Grundläggande marknadsföring och Media och journalistik ....................................................... 30 
4.5.6 Organisationsteori ........................................................................................................................ 30 

4.6 VALFRI FÖRDJUPNING ......................................................................................................................... 30 
4.7 OMVÄRLD FÖRR OCH NU..................................................................................................................... 31 

5 ANALYS..................................................................................................................................................... 32 
5.1 LEDARSKAP ........................................................................................................................................ 32 

5.1.1 Arbetsgruppens psykologi ............................................................................................................. 32 
5.1.2 Situationsanpassat ledarskap ........................................................................................................ 33 
5.1.3 Framförandeteknik ........................................................................................................................ 33 
5.1.4 Kommunikation ............................................................................................................................. 33 
5.1.5 Mentorskap.................................................................................................................................... 34 
5.1.6 Mötesteknik ................................................................................................................................... 34 
5.1.7 Stresshantering.............................................................................................................................. 34 
5.1.8 Teambuilding................................................................................................................................. 34 



5.2 PROJEKTKUNSKAP .............................................................................................................................. 34 
5.2.1 Idéutveckling och förstudie ........................................................................................................... 34 
5.2.2 Grundläggande projektkunskap .................................................................................................... 35 
5.2.3 Projektplanering............................................................................................................................ 35 
5.2.4 Projektorganisation....................................................................................................................... 36 
5.2.5 Projektstyrning .............................................................................................................................. 36 
5.2.6 Kvalitetsstyrning............................................................................................................................ 36 
5.2.7 Dokumentation och utvärdering.................................................................................................... 36 

5.3 PROJEKTVERKTYG .............................................................................................................................. 37 
5.4 PROJEKTEKONOMI .............................................................................................................................. 37 
5.5 VALFRI FÖRDJUPNING ......................................................................................................................... 37 
5.6 OMVÄRLD FÖRR OCH NU..................................................................................................................... 38 

6 RESULTAT OCH SLUTSATSER........................................................................................................... 39 
7 DISKUSSION ............................................................................................................................................ 40 
8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING.............................................................................................. 41 
9 KÄLLFÖRTECKNING............................................................................................................................ 42 

LITTERATUR...................................................................................................................................................... 42 
ARTIKLAR OCH RAPPORTER .............................................................................................................................. 42 
EXAMENSARBETEN ........................................................................................................................................... 43 
INTERNETKÄLLOR ............................................................................................................................................. 43 

10 BILAGOR .................................................................................................................................................. 44 
10.1 BILAGA 1: KURSBLOCKENS MOMENT OCH DESS KY-POÄNG............................................................... 44 
10.2 BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV FÖRDELADE KY-POÄNG .............................................................. 46 

 



1 

1 Inledning 

Projekt anses idag vara lösningen på en mängd problem förknippade med till exempel 

utveckling av företag och förvaltning, regional förnyelse, nationella handlingsprogram och 

internationellt samarbete. Trots att forskningen visar på att de flesta projekt misslyckas 

(projektet överstiger budgeterade resurser i form av t.ex. pengar och tid, rinner ut i sanden 

etc.) existerar det en stark tilltro till projekt som verktyg för utveckling och förändring. 

(Svensson & von Otter, 2002) 

 Enligt Svensson & von Otter (2002) uppfyller projekt som arbetsform bland annat 

följande syften: 1) att ge status och inflytande för projektarbetarna 2) att lösa organisatoriska 

problem 3) att ge tillgång till information 4) att leda till verklig förnyelse av rutiner, arbetssätt, 

traditioner och förhållningssätt. Det sistnämnda kan sammanfattas som ett sätt att 

åstadkomma förändringar. Vidare hävdar Holmberg & Naessén (1998) att ett projekt i regel 

syftar till förändringar. Vi anser att ett projekts kapacitet att åstadkomma förändringar är en 

intressant och relevant aspekt att ta hänsyn till vid undersökning av problem kring projekt 

som arbetsform. 

 Enligt Jansson & Ljung (2004) har projektledaren huvudansvar för att leda projektet mot 

dess uppsatta mål och spelar en central roll för projektets framgång. Med tanke på 

förändringsaspekten anser vi att det är av intresse att studera projektledarens kapacitet att leda 

projekt i syfte att åstadkomma förändring. För att kunna studera en projektledares kapacitet att 

leda projekt, i syfte att åstadkomma förändring, krävs en vedertagen begreppsapparat för att 

tydliggöra projektledarens olika roller. Kotter (1990) talar om Leadership och Management. 

Han menar att Leadership och Management är två utpräglade och kompletterande 

handlingssystem och att båda systemen är nödvändiga för ledarens framgång. Management 

handlar om att klara av komplexitet. Det kan till exempel innebära att skapa ordning och 

konsistens inom nyckeldimensioner som produkters kvalité och lönsamhet. Leadership 

däremot handlar om att åstadkomma förändringar (Ibid.). 

 I Sverige finns det idag många projektledarutbildningar och Müller (Wallström, 2005) 

hävdar att det under senare år har skett en explosion i antalet certifierade och utbildade 

projektledare. I och med att dessa projektledarutbildningar har fått så stor betydelse för 

praktisk projektaktivitet anser vi (i samband med de ovan beskrivna problem som är 

förknippade med projektarbete) att det skulle vara intressant, med avseende på ledarskap och 

förändring, att undersöka innehållet i en projektledarutbildning. 
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 Att undersöka innehållet i en projektledarutbildning är en stor uppgift med många 

intressanta aspekter. Till exempel skulle man kunna tänka sig att studera det pedagogiska 

upplägget eller göra en uppföljning av examinerade elever. På grund av utbildningens 

omfattning och vårt arbetes snäva tidsram har vi i denna uppsats valt att endast undersöka 

utbildningens syn på vilken kunskap en projektledare bör ha, det vill säga de element 

(kunskapskärnor) som ingår i utbildningens kurser, litteratur, praktiska övningar mm, ur 

Kotters förändringsperspektiv. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning projektledarutbildningen innehåller element 

som krävs för att dess elever skall kunna åstadkomma förändringar. 
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2 Kotters förändringsmodell 

John P. Kotter, professor vid Harvard Business School i USA, är en världsberömd expert 

inom ämnet ledarskap. Han har länge forskat på hur de mest framgångsrika organisationerna 

verkligen går tillväga för att åstadkomma förändringar och han har genom åren publicerat 

böcker och artiklar med betoning på ledarnas betydelse inom förändringsarbete. Vi har i detta 

arbete valt att studera den teori som Kotter presenterar i boken ”A Force for Change – How 

Leadership Differs from Management” (1990). Kotter menar här att det är skillnad mellan 

Management och Leadership1. Han menar att Management och Leadership är två utpräglade 

och kompletterande handlingssystem och att båda systemen är nödvändiga för framgång i en 

allt mer komplex och instabil företagsmiljö. 

 Enligt Kotter så handlar Management om att klara av komplexitet. Utan lämpligt 

Management skulle affärsverksamheter bli kaotiska och det skulle hota deras existens. 

Lämpligt Management medför ordning och reda inom nyckeldimensioner som produkters 

kvalité och lönsamhet. Leadership däremot handlar om att klara av förändringar. Varför 

Leadership är så viktigt beror på att affärsvärlden har blivit mer tävlingslysten och instabil. 

För överlevnad i dagens företagsmiljö är stora förändringar allt mer nödvändiga och mera 

förändringar kräver alltid mera ledarskap. 

 I det senaste århundradet har tusentals managers, konsulter och management-utbildare 

utvecklat och förädlat processen som utgör kärnan av modernt Management. Dessa processer, 

summerade i korthet, involverar (Ibid. s. 4): 

 
1. Planering & budgetering (”Planning & Budgeting”) – målformulering inför närmaste 

framtid och etablering av detaljerade steg för att målen skall kunna uppnås. Dessa 

steg kan inkludera tidsplaner och kortsiktiga riktlinjer. Sedan allokeras resurser för 

att planerna skall kunna genomföras. 

2. Organisering & bemanning (”Organizing & Staffing”) – etablering av en 

organisationsstruktur och bemanning av arbetstillfällen med kvalificerade individer 

för att planen skall kunna genomföras. Kommunikation av planen till individerna, 

delegering av ansvar för genomförande av plan och etablering av system för kontroll 

av implementering. 

                                                 
1 Här har vi valt att behålla de engelska uttrycken för att enklare kunna skilja Kotters två olika handlingssystem 
med svenskans ledarskap, då detta uttryck används för andra ändamål i uppsatsen (t.ex. Projektledare, 
projektledning, projektledarskap osv.). Fortsättningsvis kommer begreppen, för tydlighetens skull, att kursiveras.  
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3. Övervakning & problemlösning (”Controlling & Problem solving”) – övervakning av 

resultat kontra plan i detalj, både formellt och informellt, genom rapporter, möten, 

etc. Identifiering av avvikelser som oftast kallas ”problem” och sedan planering och 

organisering för att lösa problemen. 

 
Processerna ovan producerar en grad av ordning. Leadership däremot producerar rörelse. 

Leadership i en komplex organisation uppnår rörelsefunktionen genom tre delprocesser vilka i 

korthet kan beskrivas som följande (Ibid. s. 5): 

 
1. Utveckling av riktlinje (”Establishing Direction”) – utveckling av en vision och 

därefter utveckling av strategier som kan producera nödvändiga förändringar för att 

visionen skall kunna uppfyllas. 

2. Förankring av riktlinje (”Aligning People”) – kommunikation av riktlinjens 

innebörd till dem vars samarbete kan vara nödvändigt för att bilda koalitioner som 

förstår visionen och som är förpliktade till dess verkställande. 

3. Motivera & inspirera (”Motivating & Inspiring”) – få människor att röra sig längs 

rätt riktlinje (dvs. få människor att röra sig mot visionen) trots stora politiska, 

byråkratiska och ekonomiska barriärer som hämmar förändring. Detta utförs genom 

lockelse till väldigt enkla men ofta outnyttjade mänskliga behov, värden och känslor. 

 
Tabell 2.1 jämför dessa sammanfattningar av både Management och Leadership: 

 
 Management Leadership 

 

Creating an 
agenda 

Planning and Budgeting – establishing 
detailed steps and timetables for achieving 
needed results, and then allocating the 
resources necessary to make that happen 
 

Establishing Direction – developing a vision 
of the future, often the distant future, and 
strategies for producing the changes needed 
to achieve that vision 

Developing a 
human network 
for achieving the 
agenda 

Organizing and Staffing – establishing some 
structure for accomplishing plan 
requirements, staffing that structure with 
individuals, delegating responsibility and 
authority for carrying out the plan, 
providing policies and procedures to help 
guide people, and creating methods or 
systems to monitor implementation 
 

Aligning people – communicating the 
direction by words and deeds to all those 
whose cooperation may be needed so as to 
influence the creation of teams and 
coalitions that understand the vision and 
strategies, and accept their validity 

Execution 

Controlling and Problem solving – 
monitoring results vs. plan in some detail, 
identifying deviations, and then planning 
and organizing to solve these problems 

Motivating and Inspiring – energizing 
people to overcome major political, 
bureaucratic, and resource barriers to 
change by satisfying very basic, but often 
unfulfilled, human needs 
  

Outcomes 

Produces a degree of predictability and 
order, and has the potential of consistently 
producing key results expected by various 
stakeholders (e.g., for customers, always 
being on time; for stockholders, being on 
budget) 

Produces change often to a dramatic degree, 
and has the potential of producing 
extremely useful change (e.g., new products 
that customers want, new approaches to 
labor relations that help make a firm more 
competitive) 

Tabell 2.1 Jämförelse av Management och Leadership. (Källa: ”A Force for change” s. 6) 
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Planerings- & budgeteringsprocesser inom Management har en tendens att fokusera på 

tidsramar (med frekvensen fem månader till ett fåtal år), detaljer, riskeliminering och 

rationalitet. I motsats till detta så fokuserar utveckling av riktlinje inom Leadership på längre 

tidsramar, helheten, strategier med beräknade risker och människors värderingar. 

Organisering & bemanning fokuserar på att specialisera och att få rätt person på och tränad 

för det rätta jobbet; medan förankring av riktlinje tenderar att fokusera på integration, 

engagemang och få hela gruppen att ställa sig längs med rätt riktlinje. Övervakning & 

problemlösning fokuserar vanligen på styrning, kontroll, och förutsägbarhet; medan 

motivering & inspirering fokuserar på bemyndigande, expansion, och skapar sporadiska 

överraskningsmoment som ger kraft åt människor. (Ibid. s. 8) 

 När företag försöker att förbättra deras förmåga att leda så bör de vara medvetna om att 

starkt Leadership med svagt Management inte är bättre än och ibland faktiskt sämre än det 

omvända. Den stora utmaningen är att kombinera starkt Leadership och starkt Management. 

 
”When both are weak or nonexistent, it is like a rudderless ship with a hole in the hull. But adding 
just one of the two does not necessarily make the situation much better. Strong management 
without much leadership can turn bureaucratic and stifling, producing order for order’s sake. 
Strong leadership without much management can become messianic and cult-like, producing 
change for change’s sake – even if movement is in a totally insane direction…The former, 
however, is all too often seen in corporations today, especially in large and mature ones.” (Ibid., s. 
7-8) 

 
Med mer än tillräckligt Management men otillräckligt Leadership är det logiskt att resultatet 

blir ett något stelt företag som inte är innovativt och därmed oförmöget att ta itu med viktiga 

förändringar på sin marknad. Under dessa förhållanden kan det förutsägas att prestationen 

försämras och företaget kan med tiden ställas inför svårigheter. Enligt Kotter (1990) så kan 

relationen av förändring och komplexitet till mängden Leadership och Management, som 

behövs i ett företag, beskrivas enligt tabell 2.2: 

 
Considerable leadership but not much 
management required (start-up business) 

Considerable leadership and management 
required (most businesses and other 
organizations today) 
 

Amount of 
change 
needed in the 
operation 
(due to 
environmental 
instability, 
rapid growth, 
etc.) 

High 
 
 
 
 
 
 
 
 
Low 

Little management or leadership required 
(most organizations until this century) 

Considerable management but little 
leadership required  (many successful 
corporation in the 1950s and 1960s) 

Low                                                                                                                                    High  
The complexity of the operation (due to size, technology, geographical dispersion, the 

number of products or services, etc.) 
 

Tabell 2.2 Relationen av förändring och komplexitet till mängden Leadership och Management som behövs i ett 
företag. (Källa: ”A Force for Change” s. 13) 
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2.1 Utveckling av riktlinje 

Att utveckla en riktlinje är inte samma sak som att planera eller långsiktigt planera även om 

det är lätt att blanda ihop dessa. Att planera är en Management-process som är deduktiv till 

sin natur och som är designad primärt för att producera ordentligt resultat och inte 

förändringar. Riktlinje är en beskrivning av något i framtiden (en vision) och kräver en 

strategi för att kunna uppnås. En god vision tillfredsställer två olika tester: önskvärdhet 

(”desirability”) och utförbarhet (”feasibility”). Önskvärdhet betyder att behoven av 

valmanskåren som står bakom affärsverksamheten eller organisationen (t.ex. kunder, 

aktieägare, anställda, etc.) är tillfredsställda. Utförbarhet betyder att det existerar en klok 

strategi för att kunna komma dit. En strategi som tar hänsyn till konkurrensen, organisationens 

starka och svaga sidor, tekniska trender, etc. (Ibid. s. 35-47) 

 Att skapa en riktlinje handlar om att samla in en stor och bred mängd av information 

angående en aktivitet eller affärsverksamhet, speciellt från kunder. Det handlar om att utmana 

konventionell vishet och analytiskt söka efter mönster som kan besvara väldigt grundläggande 

frågor om aktiviteten eller affärsverksamheten (t.ex. Vad krävs det för att lyckas i 

affärsverksamheten? Hur ser kunderna på våra produkter/tjänster?). Därefter genereras och 

testas alternativa riktlinjer. Om möjligheten finns bör det även experimenteras med vissa 

alternativ för att sedan avslutningsvis välja ett bra alternativ. Allt detta skall ske på ett 

dynamiskt sätt som egentligen aldrig uppnår någon slutpunkt. (Ibid. s. 47) 

 Det potentiella resultatet är en klar riktlinje som hjälper att producera nyttig förändring 

genom att peka åt vilken riktning som gruppen bör röra sig mot. Detta utförs genom att visa 

vägen och genom att tillhandahålla ett meddelande som är potentiellt motiverande eller 

upplyftande. (Ibid. s. 47) 

 Tabell 2.3 presenterar en sammanfattning av skillnaderna mellan Management-

processen planering & budgetering och Leadership-processen utveckling av riktlinje: 
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 Management: 
Planning and Budgeting 

Leadership: 
Establishing Direction 

The primary 
function 

 
To help produce predictable results on 
important dimensions (e.g., being on time 
and on budget) by planning for those results 

 
To help produce changes needed to cope 
with a changing business environment (e.g., 
new products, new approaches to labor 
relations) by establishing a direction for 
change 
 

A brief 
description of the 
activity 

Developing a plan: a detailed map, put in 
written form if it is complicated and hard to 
remember or communicate, of how to 
achieve the results currently expected by 
important constituencies like customers and 
shareholders, along with timetables of what 
must be done when, by whom, and with the 
costs involved; doing so by means of a 
deductive process which starts with the 
needed results and then identifies the 
necessary steps, timetables, and costs 

Developing direction: a vision which 
describes key aspects of an organization or 
activity in the future, along with a strategy 
for achieving that future state; doing so by 
means of an inductive process of gathering 
a broad range of information about the 
business, organization, or activity, 
answering basic questions about that 
domain, testing alternative directions 
against that understanding, possibly 
experimenting with some of the options, 
and then choosing one 
 

Tabell 2.3 Att skapa en agenda: Management vs. Leadership. (Källa: ”A Force for Change” s. 38) 
 

2.2 Förankring av riktlinje 

En central egenskap hos moderna organisationer är ömsesidigt beroende där ingen har 

fullständig autonomi och där de flesta anställda är bundna till många andra genom sitt arbete, 

tekniken och den organisationella strukturen. Dessa länkar presenterar en speciell utmaning 

för organisationer när de försöker att förändras och därmed även för Leadership som process. 

(Ibid. s. 49) 

 
”…unless a large number of individuals line up and move together in the same direction, people 
will tend to fall all over one another.” (Ibid., s. 49) 

 
För personer som blivit överutbildade i Management och underutbildade i Leadership är idén 

att få människor att röra sig efter samma riktlinje ett organisationellt problem. Idén i 

föregående mening är felaktigt enligt Kotter (1990). Han menar att organisera är en 

Management-process med en annan funktion och karaktär. Den relevanta aktiviteten här 

kallas förankring av riktlinje. (Ibid. s. 49) 

 Förankring av riktlinje handlar om ett tillstånd i vilken en relevant grupp av människor 

har samma uppfattning om en vision och en rad av strategier. Gruppen har accepterat 

validiteten av den presenterade riktlinjen och är därmed villiga att arbeta för att få det att bli 

verklighet. (Ibid. s. 60) 

 Förankring av riktlinje skapas genom kommunikation av riktlinjen så ofta som möjligt 

till alla de människor (underställda, underställdas underställda, chefer, leverantörer, etc.) vars 

hjälp eller samarbete är nödvändigt. Detta görs, när som helst då möjligheten finns, med enkla 

bilder, symboler eller metaforer som kommunicerar kraftfullt utan att kräva en alltför stor del 
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av ledarens begränsade tid. Det spelar ingen roll om meddelandet är formulerat med många 

ord eller med några försiktigt och genomtänkt valda symboler. Meddelanden är inte 

nödvändigtvis accepterade för att de är förstådda. (Ibid. s. 57-60) 

 
”A major challenge in leadership efforts is credibility – getting people to believe the message.” 
(Ibid., s. 57) 

 
Meddelanden görs trovärdiga genom användning av kommunikatörer med goda meriter och 

arbetsrelationer; genom att framföra meddelandet på ett så förnuftigt sätt som möjligt; genom 

att försäkra sig om att ord och handlingar från kommunikatören är följdriktiga; och generellt 

genom att demonstrera en obrottslig hängivenhet och engagemang till visionen och 

strategierna (det så kallade ”Leadership by example”). (Ibid. s. 60) 

 Det potentiella resultatet av förankring av riktlinje är en samlad grupp av människor 

som tillsammans har den potentiella kraften som krävs för att göra framsteg mot någon vision 

(Ibid. s. 60). Tabell 2.4 presenterar en sammanfattning av skillnaderna mellan Management-

processen organisering & bemanning och Leadership-processen förankring av riktlinje: 

 
 Management: 

Organizing & Staffing 
Leadership: 

Aligning People 

Primary function 

 
Creating an organization that can implement 
plans, and thus help produce predictable 
results on important dimensions (e.g., costs, 
delivery schedules, product quality) 
 

 
Getting people lined up behind a vision and 
set of strategies so as to help produce 
change needed to cope with a changing 
environment (e.g., new products, new 
approaches to labor relations) 
 

A brief 
description of the 
activity 

A process of organizational design 
involving judgements about fit: what 
structure best fits the plan, what individual 
best fits each job in the structure, what part 
of the plan fits each person and thus should 
be delegated to him or her, what 
compensation system best fits the plan and 
the people involved, etc. 
 

A major communications challenge: getting 
people to understand and believe the vision 
and strategies by communicating a great 
deal to all of the individuals whose 
cooperation or compliance may be needed 
to make that direction a reality, and doing 
so in as clear and credible a way as possible 

Tabell 2.4 Utveckling av ett mänskligt system/nätverk för att uppnå en agenda: Management vs. Leadership. 
(Källa: ”A Force for Change” s. 52) 

 

2.3 Motivera & inspirera 

När det görs försök till att producera en förändring så stöter även människor som är 

sammansvetsade på hinder, där vissa av dessa hinder kan vara extremt svåra att förutse i 

förväg. Dessa hinder kan vara ekonomiska, men ofta är de byråkratiska eller politiska. Att 

komma över, runt eller igenom förändringsbarriärer kan kräva extraordinära 

kraftansträngningar. (Ibid. s. 61) 

 Motiverade & inspirerade människor är en grupp av individer vilka uppvisar en nivå av 

energi, intensitet och beslutsamhet långt över vad som är tänkt som normalt. I en lyckad 
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Leadership-ansträngning så tenderar denna nivå till att vara bevarad för en relativt lång 

tidsperiod. (Ibid. s. 73) 

 Motivation & inspiration skapas genom tillfredsställande av grundläggande mänskliga 

behov som tillhörighet, igenkännande, självkänsla, en känsla av kontroll över det egna livet, 

att leva upp till det egna idealet, etc. Detta kan ske genom: 1) att med jämna mellanrum 

betona en vision på ett sätt som framhåller huvudvärderingar hos de människor som det hela 

kommuniceras till, 2) att involvera dessa människor i beslutssituationer kring hur visionen 

eller delar av visionen kan uppnås, 3) att understöda deras prestationer med coachning, 

feedback, genom att agera som förebild och genom en hel del entusiasm, och 4) att i 

offentliga sammanhang uppriktigt värdesätta och belöna alla deras succéer. (Ibid. s. 73) 

 Det potentiella resultatet på grund av motivation och inspiration är en kraftfull grupp 

som är samlade längs med en riktlinje och som kan överkomma stora ekonomiska, 

byråkratiska och politiska hinder som står i dess väg (Ibid. s. 73). Tabell 2.5 presenterar en 

sammanfattning av skillnaderna mellan Management-processen övervakning & 

problemlösning och Leadership-processen motivera & inspirera: 

 
 Management: 

Controlling & Problem Solving 
Leadership: 

Motivating & Inspiring 

Function 

 
To minimize deviations from plan, and thus 
help produce predictable results on 
important dimensions 
 

 
To energize people to overcome major 
obstacles toward achieving a vision, and 
thus to help produce the change needed to 
cope with a changing environment 
 

A brief 
description of the 
activity 

Monitoring results versus plan in some 
detail, both formally and informally, by 
means of reports, meeting, and other control 
mechanisms, identifying deviations from 
plan, which are usually called  
”problems”, and then planning and 
organizing to solve those problems 
 

Satisfying very human basic but often 
unfulfilled human needs – for achievement, 
belonging, recognition, self-esteem, a sense 
of control over one’s life, living up to one’s 
ideals – and thereby creating an unusually 
energy level in people 

Tabell 2.5 Verkställande av agenda: Management vs. Leadership. (Källa: ”A Force for Change” s. 64) 
 

2.4 Diskussion kring modellen 

Vi konstaterade i inledningskapitlet att projekt är ett sätt för företag och organisationer att 

åstadkomma utveckling eller förändringar. Projekt är en tillfällig och unik 

utvecklingsorganisation, vid sidan av den stabila driftorganisationen, och representerar det 

föränderliga (Svensson & von Otter, 2002). Därmed inses det att projektledaren är en person 

som leder förändringar. För att kunna leda förändringar måste projektledaren besitta en 

vetskap och kompetens som lämpar sig för att kunna rubba den rigida strukturen hos 

driftorganisationen. Ett sätt för projektledaren att inhämta kunskaper är genom de många 

projektledarutbildningar som idag finns i Sverige. I och med dessa projektledarutbildningars 



10 

framväxt menar vi att det är av intresse och att det även är relevant att jämföra Kotters syn på 

ledarskap och förändring med en utbildnings syn på projektledarskap och förändring. Kotters 

modell är naturligtvis inte den ända förändringsteori som existerar men vi anser, efter att även 

ha studerat andra teorier, att modellen fyller sitt syfte väl i vårt arbete. 
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3 Metod 

Detta arbete syftar till att skapa klarhet kring innehållet i en projektledarutbildning. Vi har 

med vår undersökning haft för avsikt att kunna tolka utbildningens syn på vad som kan anses 

vara viktiga kunskaper som en projektledare bör besitta för att kunna åstadkomma 

förändringar. För att kunna få en djupare förståelse av utbildningens tolkningar av viktiga 

kunskaper anser vi att det krävs en närhet till den enhet som vi valt att undersöka. Vi har valt 

att först studera dokument och därmed få en övergripande bild av studieobjektet. För att få en 

mer detaljerad beskrivning av utbildningsinnehållet har vi sedan intervjuat ansvariga för 

utbildningen. 

3.1 Val av utbildning 

I inledningen av vårt arbete frågade vi oss var våra undersökningsenheter kunde finnas. 

Eftersom en av författarna hade utfört ett tidigare examensarbete på ett företag (företag 1 

beläget i Västerås) som även har en intern projektledarutbildning, ansåg vi att företaget var 

intressant och passande. Detta delvis eftersom företaget i stor utsträckning använder sig av 

projekt som arbetsform. Efter diskussion med vår handledare, som tidigare varit aktiv inom 

projektledarområdet, kom vi även i kontakt med företag 2 (beläget i Uppsala) som säljer 

kunskap om projekt och ledarskap.   

 Till en början ville vi jämföra utbildningarna. Vi såg dock olika problem i detta. Det är 

exempelvis inte bra att jämföra två alltför olika utbildningar. Vi såg även mängden disponibel 

tid som ett problem då en undersökning av båda utbildningarna kunde innebära ett tidsbehov 

utöver den tillgängliga. Detta men också ekonomiska aspekter och bristande samarbetsvilja 

från företag 1 bidrog till att vi valde att avgränsa oss geografiskt till Uppsala och därmed en 

fallstudie av företag 2.  

 Företag 2 erbjuder ett antal olika utbildningspaket där det längsta (två år) och mest 

innehållsrika programpaketet är en Kvalificerad Yrkesutbildning (KY). Vi valde att endast 

undersöka KY-utbildningen för vi ansåg att det skulle kunna återge företagets syn på 

projektledarskap på ett mer representativt sätt jämfört med övriga kortare och skräddarsydda 

utbildningspaket som företaget också erbjuder. 

3.2 Dokument och intervjuer 

Undersökningen påbörjades genom att vi studerade företagets (företag 2) hemsida för att på så 

sätt erhålla en övergripande uppfattning om innehållet. Källan informerande oss om vilket av 
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företagets utbildningspaket som var relevant att studera djupare. Den gav oss även den 

information som vi behövde för att kunna genomföra en första intervju. 

 Vi har i undersökningen varit noga med vårt val av personer till intervju. Detta för att vi 

skulle kunna ta del av kärnfull och relevant information på så få intervjuer som möjligt. 

Därmed ansåg vi att en första intervju med företagets grundare och rektor var relevant då hon 

är en person med stora kunskaper angående den utbildning som vi hade valt att studera. Under 

denna relativt öppna intervju pratade rektorn kring utbildningens tankar och filosofi. I och 

med intervjun lärde vi känna företaget och utbildningen ytterligare. Vi fick tillgång till 

dokument och vi fick även tips om andra nyckelpersoner som kunde vara intressanta för 

ytterligare intervjuer. 

 Det första dokument som vi fick, i och med intervjun med rektorn, var en utförlig 

beskrivning av hela kursplanen. Detta dokument brukar användas av företaget för att 

informera nyinkomna projektledarstudenter om utbildningens översiktliga upplägg och mål. 

Källan beskrev dock inte utbildningselementen på den detaljnivå som vi behövde för vårt 

analysarbete. 

 En kort tid därefter fick vi ta del av ytterligare dokument som innehöll en mer detaljerad 

beskrivning av utbildningens olika element. Dessa dokument var bra för att ett eventuellt 

analysarbete skulle kunna inledas, men vi ansåg att kompletterande intervjuer var nödvändiga. 

Detta dels för att vi på det viset skulle kunna minska riskerna för feltolkning och dels även för 

att vi kunde jämföra dokumentinnehållet (dvs. det dokumenterade utbildningsinnehållet) med 

det som de kommande intervjuerna kom att ge oss. 

 I nästa steg av studien valde vi att intervjua två av rektorn rekommenderade 

utbildningsledare (Utbildningsledare A och Utbildningsledare B). Utbildningsledarnas 

delaktighet i vår undersökning är högst relevant. Detta i synnerhet eftersom det är de 

ansvariga som definierar, (delvis) lär ut och utvecklar innehållet av utbildningen. Vi valde att 

intervjua personerna tillsammans på grund av deras pressade tidsplan. Det skedde dock 

missförstånd mellan oss och utbildningsledarna vilket gjorde att ledarna istället diskuterade 

andra, i och för sig intressanta, aspekter inom utbildningen som vi inte kommer att beröra i 

detta arbete.  

 På grund av missförståndet vid det andra intervjutillfället valde vi att återigen intervjua 

Utbildningsledare A. Det intressanta med denna intervju var att personen hade tidigare själv 

genomgått den utbildning som vi undersökte. Detta stärkte naturligtvis, enligt oss, relevansen 

av vårt val av intervjuperson. 
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 Vi valde inledningsvis inte ett absolut tak för antal intervjuer utan vi bestämde oss för 

att vara flexibla. Vi anser dock att de tre intervjuer som vi genomfört tillsammans med de 

dokument som vi tagit del av har gett oss den informationsmättnad som vi har behövt för att 

analysarbetet skall kunna genomföras. 

3.2.1 Förberedelse och utförande av intervjuerna 

Vi valde att genomföra samtliga intervjuer ansikte mot ansikte. Detta val gjorde vi då vi ansåg 

att det skulle vara lättare att få en personlig kontakt med intervjupersonen och därmed skulle 

det leda till bättre samarbetsvilja. 

 Den första intervjun utfördes utan intervjuguide. Med vårt syfte i tanke försökte vi hitta 

alternativa vägar i det som rektorn berättade för oss. Med hjälp av informationen från rektorn 

samt de dokument som vi erhöll från henne tog vi fram en intervjuguide till nästa 

intervjutillfälle. Våra frågor var i fast ordningsföljd och vi förväntade oss att ledarna skulle 

reflektera samma frågor kring utbildningens olika element. 

 Vi märkte dock, från den andra intervjun, att den valda intervjutiden på två timmar inte 

var tillräcklig. Detta gjorde att vi reducerade antalet frågor till endast en fråga. Denna fråga 

användes sedan i den tredje, relativt strukturerade, intervjun där personen fick använda frågan 

för att reflektera kring en stor del av utbildningsinnehållet. 

 Under de två sista intervjuerna använde vi en videokamera för att på så vis få med 

intervjupersonernas röster på videoband. Vi vill understryka att vi endast använde kamerans 

ljudupptagningsfunktion. Kameran minskade våra problem gällande antecknande under 

intervjun. Den hjälpte oss att vara mer fokuserade på samtalet och att upprätthålla en mer 

naturlig samtalskontakt med den vi intervjuade. Vi är medvetna om eventuella 

intervjueffekter på grund av kameran då många personer kan reagera negativt på att bli 

inspelade på band. Vi märkte dock inga större svårigheter under intervjuerna. 

 Vi valde att utföra samtliga intervjuer på intervjupersonernas arbetsplats. Den största 

anledningen till detta har varit att vi under hela studiens gång har fått arbeta på 

intervjupersonernas villkor. Med det menas att vi har varit tvungna att anpassa oss till deras 

relativt pressade scheman och därmed har det känts naturligt att utföra intervjuerna på plats 

hos företaget. Vi är dock medvetna om och har delvis lagt märke till de kontexteffekter som 

en viss miljö kan innebära för innehållet i en intervju. Jacobsen (2002) menar dock att: 

 
”Det finns inga neutrala kontexter. Alla påverkar intervjun i en eller annan form. Därmed är det 
omöjligt att säga att en kontext är bättre eller sämre än en annan.” (Ibid. s. 165) 
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3.3 Tillvägagångssätt vid analysarbetet 

I struktureringsarbetet har vi valt att beskriva utbildningens element utifrån kursblock, 

moment och komponenter för att få en mer detaljerad bild utbildningsinnehållet (se figur 3.1). 

Vi har initiellt valt att strukturera innehållet på en översiktlig nivå med hjälp av de dokument 

som samlats in. Dokumenten beskriver utbildningsinnehållet ända ner till momentnivå där de 

enskilda kursmomenten innehåller ett antal olika komponenter. En svaghet med dokumenten 

är att det fattas utförliga beskrivningar av de olika komponenterna. Därför har vi kompletterat 

dokumenten med innehållet från intervjuerna vilka har givit oss kärnfulla beskrivningar av de 

olika komponenterna. I figur 3.1 ges ett exempel på hur kursblocket projektekonomi är 

uppdelat i ett antal moment, till exempel anställning och företagsformer, och som i sin tur är 

uppdelade i ett antal komponenter, till exempel anställningsformer, uppsägning, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Utbildningens element består av ett antal kursblock som i sin tur består av moment som i sin tur består 
av ett antal komponenter. 

 
I analysarbetet har vi använt Kotters förändringsmodell för att strukturera 

utbildningsinnehållet. Klassificering har i stor utsträckning skett på komponentnivå eftersom 

dessa är de minsta byggstenar som förekommer i utbildningen. För ett fåtal av kursblocken 

har vi inte erhållit beskrivningar av momentens komponenter. För dessa fall har 

klassificeringen därför skett på momentnivå. I andra fall har vi av förklarliga skäl (vilket 

kommer att förklaras ytterligare i analysavsnittet) klassificerat på blocknivå. 

3.3.1 Kategorisering 

Vi har i detta arbete antagit att en och samma komponent skulle kunna klassas under både 

Management och Leadership. Vi har också antagit att vissa komponenter inte alls går att 

koppla till den befintliga modellen. Till slut har vi reserverat oss för att vi eventuellt, för vissa 
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komponenter, inte kommer att vara överens om klassning. Allt detta har lett till att vi har 

definierat fem olika kategorier som vi sedan vid analysen använt för att klassificera de olika 

komponenterna. Dessa kategorier är Management, Leadership, Tillhör ingen, Tillhör båda 

och Tveksam. Kategorierna definieras enligt följande: 

 
• Management – komponenten tolkas som att den tillhör en eller flera av de olika 

Management-variablerna (planering & budgetering, organisering & bemanning, 

övervakning & problemlösning) i Kotters förändringsmodell. 

• Leadership – komponenten tolkas som att den tillhör en eller flera av de olika 

Leadership-variablerna (utveckling av riktlinje, förankring av riktlinje, motivera & 

inspirera) i Kotters förändringsmodell. 

• Tillhör båda – komponenten tolkas som att den skulle kunna tillhöra en eller flera av 

de olika Management- och Leadership-variablerna i Kotters förändringsmodell.  

• Tillhör ingen – komponenten tolkas som att den inte kan kopplas ihop med någon 

av variablerna i Kotters förändringsmodell. 

• Tveksam – komponenten tolkas som att den inte kan klassificeras på grund av 

meningsskiljaktighet (mellan författarna) eller tveksamhet till hur komponenten skall 

klassas. 

 
Hela vårt analysarbete bygger på våra subjektiva tolkningar av Kotters förändringsmodell och 

av empiriinnehållet. Vi kan inte garantera att en annan person skulle tolka Kotters 

förändringsmodell och empiriinnehållet på samma sätt som oss. Därmed menar vi att det 

skulle kunna vara möjligt för andra personer att med samma metod komma fram till andra 

resultat. Vi har dock för en ökad trovärdighet i våra resultat valt att använda en metod som går 

ut på att vi författare utför analysarbetet på enskilt håll för att sedan jämföra våra 

klassificeringar. Om våra tolkningar visar sig överensstämma menar vi att resultatet av vårt 

arbete skulle kunna vara trovärdigt. 

 Efter de enskilda analyserna har vi valt att analysera materialet tillsammans. På så vis 

tror vi oss kunna komma överens om klassificeringar för vissa av komponenterna som vi varit 

oense om i de enskilda analyserna. Om det efter den gemensamma analysen visar sig att vi 

fortfarande är oense om någon komponents placering har vi valt att placera komponenten i 

kategorin Tveksam. 

 En översiktlig karta över vår operationalisering illustreras av följande figur: 
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Figur 3.2 En översiktlig beskrivning av vår operationalisering. 

3.3.2 Fördelning av utbildningsinnehåll med hjälp av KY-poäng 

Hela utbildningen består av 80 KY-poäng där en KY-poäng motsvarar en veckas 

heltidsstudier. Dessa 80 poäng är enligt utbildningsplanen fördelade över utbildningens block 

och moment och visar hur stor del av studietiden som tillägnas varje block och moment. I 

utbildningsplanen saknas det dock exakta poängtal för komponenterna i ett visst kursmoment. 

För att uppskatta antalet KY-poäng per komponent har vi antagit att kursmomentets KY-

poäng kan fördelas lika över antalet komponenter. 

 Efter utförd klassificering, som görs på basis av komponenterna, har vi valt att summera 

antalet KY-poäng för komponenterna som klassificerats inom en viss kategori. På så sätt kan 

vi avgöra hur stor del av utbildningsinnehållet som tillhör de olika kategorierna. Vi ser därför 

fördelningen av KY-poäng som ett verktyg för att mäta fördelningen av utbildningsinnehållet 

över de olika kategorierna. 

 Inom varje kursblock ingår även ett antal KY-poäng för praktik som företaget kallar 

LIA-poäng (Lärande I Arbete). I utbildningsplanen är dessa poäng inte specifikt fördelade 

över moment och komponenter. Eftersom hela utbildningens pedagogik går ut på ”learning by 

doing, learning by reflection” menar vi att alla komponenter, i ett visst kursblock, har lika stor 

betydelse när eleven går ut på praktik. Därmed har vi valt att fördela antalet LIA-poäng i ett 

kursblock lika över dess komponenter. 
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 Resultatet av analysen har vi valt att presentera baserat på antalet KY-poäng som 

klassificerats under var och en av kategorierna. Till följd av den fördelning, som gjorts av 

KY-poäng över komponenterna, blir summorna av kategoriernas poäng angivna med en stor 

noggrannhet (flera decimaler). Då vi anser att denna precision i KY-poäng inte återspeglar 

noggrannheten i fördelningen av utbildningsinnehållet har vi valt att presentera resultatet med 

ett diagram. Detta i syfte att endast ge en fingervisning om hur utbildningsinnehållet grovt är 

fördelat över de olika kategorierna. 
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4 Sammanställning av utbildningsinnehållet 

Utifrån de dokument och intervjuer vi tagit del av följer i detta avsnitt en redovisning av 

innehållet i utbildningen. Dokumenten, bestående av kursplanen och utbildningsledarnas 

skriftliga kommentarer till denna, ger en översiktlig bild av utbildningens upplägg och har till 

större del använts för att ge detta avsnitt sin struktur. Den mer detaljerade beskrivningen av 

varje element i utbildningen bygger på den genomförda gruppintervjun med utbildningsledare 

A och utbildningsledare B men till största delen på den enskilda intervjun med 

utbildningsledare A. Om inget annat anges är källorna till beskrivningen i detta avsnitt de 

insamlade dokumenten samt intervjuerna. 

 I utbildningens standardupplägg ingår kursblocken Ledarskap, Projektkunskap, 

Projektverktyg, Projektekonomi, Valfri fördjupning och Omvärld förr och nu. I detta avsnitt 

kommer vi först att ge en kortare introduktion/översikt till utbildningens standardupplägg och 

sedan redogöra för vart och ett av utbildningens kursblock. 

4.1 Översikt 

Företag 2 erbjuder en Kvalificerad Yrkesutbildning i projektledning om 80 KY-poäng. De 

övergripande målen med utbildningen är att ge människor kompetens att arbeta som 

projektledare och att ge den studerande kompetens att initiera, planera, organisera, genomföra, 

dokumentera och utvärdera projekt på uppdrag av företag, organisationer eller på eget 

initiativ. Efter genomförd utbildning ska den studerande; självständigt kunna ta fram 

projektplaner och projektlösningar; kunna planera, organisera och leda arbetet i ett projekt; 

kunna dokumentera och avrapportera resultat av projektarbete; kunna marknadsföra och 

informera om sitt projekt; ha god självinsikt och kunna analysera sin egen ledarprofil och sitt 

egna sätt att organisera; och kunna analysera och informera om vad projekt som arbetsform 

innebär på företag och i organisationer. 

4.2 Ledarskap 

Blocket består av åtta moment på sammanlagt 21 KY-poäng varav 14 räknas som teoripoäng 

och 7 poäng räknas som Lärande I Arbete. De åtta momenten och deras respektive poäng står 

att finna i tabell 10.1 i avsnittet bilagor. 
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4.2.1 Arbetsgruppens psykologi 

Momentet behandlar ledarrollen och tar upp hur grupper utvecklas tillsammans, 

påverkansfaktorer. Här diskuteras även samarbete i grupp, Belbin och FIRO-teorin. 

 Ledarrollen genomsyrar hela KY-utbildningen. Eleverna får här utforma sin egen 

ledarskapsprofil baserat bland annat på självskattningstester, feedback från andra elever och 

lärare, reflektion och erfarenheter. Syftet med komponenten är att eleverna ska kunna välja 

jobb som passar deras personliga ledarskapsprofil väl, men också att kunna marknadsföra sig 

själva genom att kunna visa att de vet vem de är. I komponenten ingår även vad det innebär 

att vara ledare, generellt sett. 

 Hur grupper utvecklas tillsammans, påverkansfaktorer behandlar vad som påverkar en 

grupps utveckling och vad som kan hämma, respektive hjälpa en grupp. 

 Samarbete tar upp avvägning mellan trivsel och resultat i ett projekt, vad samarbete 

innebär och vilka förutsättningar som behövs för att kunna samarbeta. Kommunikation 

beskrivs som en basplatta för samarbete eftersom det kräver en delad världsbild. 

Komponenten påminner lite om komponenten hur grupper utvecklas tillsammans. 

 Belbin är ett/en självskattningstest/grupprollsteori. Under komponenten Belbin 

tillkommer även en rad andra självskattningstester som till exempel Mayers-Briggs Type 

Indicator. Tanken med att gå igenom de olika teorierna är att eleverna ska få en översikt över 

vilka test som finns att tillgå för att bli medvetna konsumenter av dem när de sedan kommer 

ut och ska jobba med projekt. 

 FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en teori som utifrån tre 

dimensioner (tillhöra – kontroll – öppenhet) beskriver och förklarar interaktionen mellan 

människor. FIRO-teorin presenterar en rad verktyg för att förbättra relationer, skapa tillit och 

förtroende och forma högpresterande grupper. (Right Sinova, 2005) 

4.2.2 Situationsanpassat ledarskap 

Innehållet i detta moment består i att studera ledarstilar, beslutsfattande, problemlösning och 

konflikthantering. 

 Ledarstilar behandlar olika ledarstilar. Alltifrån väldigt auktoritärt, styrande och 

instruerande ledarskap till ledarskap bestående av mycket samråd med individerna i gruppen, 

tas upp och komponenten beskriver även i vilken situation det kan vara lämpligt att använda 

en viss typ av ledarstil. Detta val är en funktion av gruppens motivation och kompetens. 

 Beslutsfattande handlar om att engagera gruppen i besluten. Ett välgrundat beslut har 

enligt företag 2 mycket större chans ”att faktiskt skapa en förändring eller åstadkomma någon 
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skillnad, eller faktiskt blir genomfört” (utbildningsledare A). Att engagera gruppen, förankra 

beslutet i gruppen och att se till att gruppen förstår beslutet anses vara viktigt. Komponenten 

tar också upp beslutets konkreta aspekt; vem ska göra vad och när till exempel. Valet av 

ledarstil avgör i vilken utsträckning det skall formuleras hur man ska göra. Detta är som sagt 

en funktion av hur kompetent och motiverad gruppen är. 

 Problemlösning handlar om att lösa rätt problem. I komponenten poängteras vikten av 

att inte bli för lösningsorienterad i ett tidigt stadium utan att faktiskt vara säker på att det är 

rätt problem som ska lösas. Detta innebär att en rejäl probleminventering utförs, följt av en 

ganska öppen process där många olika förslag beaktas. Syftet med detta tillvägagångssätt är 

dels att försöka få fram så många bra förslag som möjligt och dels att inte förhastat förkasta 

något förslag då detta medför en risk att det bästa förslaget försvinner på vägen. 

 Konflikthantering behandlas med fokus på hantering och inte, som så ofta, med betoning 

på (konflikt-) lösning. Det är inte alltid säkert att det går att lösa en konflikt men det kanske 

kan vara möjligt att hantera den. I komponenten ingår det att medvetandegöra skillnaden 

mellan konfliktlösning och konflikthantering. Vidare ingår det vad en konflikt kan bestå av, 

hur den kan uppstå och utvecklas. Till sist poängteras vikten av att hantera konflikter på ett 

tidigt stadium och insikten om att alla grupper mer eller mindre går igenom (utifrån en 

grupputvecklingsaspekt) någon fas av konfliktstadium. Tryggheten ligger i att veta att 

konflikten kommer. 

4.2.3 Framförandeteknik 

I detta moment ingår röstträning/andning, improvisation, lyssna, kroppsspråk, 

argumentation, retorik och presentationsövningar. 

 Röstträning handlar om att lära sig att djupandas för att få stöd för rösten när man pratar 

i syfte att kunna sänka rösten utan att förlora pondus i sitt uttryck. Rent praktiskt används 

kunskaperna i denna komponent till exempel vid tal inför en större grupp. 

 Improvisation tränas i syfte att spontant kunna tala inför folk då det inte alltid är möjligt 

att kunna förbereda sig. Eleverna får göra improviserande övningar för att det ska kännas mer 

avslappnat att tala oförberett inför folk. 

 Lyssna handlar om kommunikation i ledarskap. Komponenten innehåller övningar i att 

faktiskt lyssna till vad den andra personen i en dialog säger och inte tänka på annat, inte leda 

in samtalet på irrelevanta samtalsämnen, inte avbryta, inte ta över samtalet etc. Nyckelorden 

är fokus och uppmärksamhet. 



21 

 Kroppsspråk innehåller övningar med syfte att eleven skall skapa sig en medvetenhet 

om vad han/hon sänder ut för signaler med kroppen och dess hållning. Komponenten tar upp 

vad som är viktigt att tänka på då man talar inför folk. Några exempel på detta är att inte ha 

händerna i byxfickorna, att inte lägga armarna i kors etc. Kroppsspråket kan stå i vägen för 

eller förstärka det som sägs i tal vilket påverkar hur budskapet når fram. 

 Argumentation handlar om att belägga sina argument med fakta som inte går att 

ifrågasätta. 

 Retorik tar upp etos, patos och logos (grundläggande begrepp inom retorik/talekonst). 

Komponentens verktyg består av att kunna förmedla en känsla, att kunna luta sina argument 

på referenser eller erfarenheter för att förstärka budskapet och att bygga argumentet på fakta. 

 Presentationsövningar behandlar både presentationer med förberedelse och 

improviserade presentationer. Komponenten innehåller övningar i att, rent konkret, kunna tala 

inför folk utan att staka och upprepa sig, låsa sig, säga ö och ä, etc. Detta kan ses som den 

praktiska tillämpningen av kunskapen i de övriga komponenterna. 

4.2.4 Kommunikation 

Här får eleven lära sig om mellanmänskliga samtal, utvecklingssamtal, samtalsteknik, 

transaktionsanalys och inlärningsstilar. 

 Mellanmänskliga samtal handlar om att det alltid finns en sändare och en mottagare 

vilka båda har filter som styr kommunikationen. Att vara medveten om vilka faktorer som 

påverkar ett samtal underlättar för de tänkta budskapen att nå fram till mottagaren på rätt sätt. 

Komponenten ger mer information än instruktion. 

 I utvecklingssamtal ingår teori och praktik kring att hålla utvecklingssamtal. Det förs 

också en diskussion runt vad ett utvecklande samtal är. Syftet med utvecklingssamtal är att 

utveckla individen och organisationen. 

 Samtalsteknik handlar bland annat om att lyssna. Komponenten behandlar modellen 

med sändare, mottagare, budskap och filter (som i mellanmänskliga samtal). Att på ett bra och 

medvetet sätt kunna ta emot och skicka budskap anses viktigt för att få fungerande samtal. 

 Transaktionsanalys går ut på att undersöka vilka budskap som sänds ut i ett samtal. 

Komponenten tar upp en teori som beskriver hur människor kan sända och ta emot budskap 

från föräldra-jaget, barn-jaget och vuxen-jaget vilka alla skapar olika förutsättningar för 

kommunikationen. De tre jagen delas in i underkategorier vilka ger upphov till nya 

kombinationer med nya förutsättningar. Till exempel kan kombinationen av ett uppfostrande 

föräldra-jag (utmärks av kommentarer som: så får du inte göra, du borde inte, du förstår inte 
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etc.) och ett anpassat barn-jag (utmärks av kommentarer som: titta vad fint jag gjort, titta vad 

duktig jag är etc.) leda till en krasch i kommunikationen. För att göra en transaktionsanalys 

kan ett samtal spelas in för att i efterhand undersöka vilka typer av budskap som sänds ut och 

tas emot. 

 Inlärningsstilar handlar återigen om filter; olika människor tar till sig olika saker olika 

bra beroende på sin egen uppfattning om världen. Utöver detta är det ett faktum att en del lär 

sig lättare visuellt, audiellt eller kinetiskt. Pedagogik och ledarskap går hand i hand. 

4.2.5 Mentorskap 
Momentet innehåller mentorn, omvänt mentorskap och karriärplanering. 

 Mentorn betonar vikten av det goda samtalet och komponenten tar upp förutsättningar 

för ett fungerande samtal. Fokus ligger på elevens förutsättningar som individ, men i stort sett 

brukar det handla om samma saker för alla. Det är till exempel viktigt att det finns tid, goda 

samtal uppstår inte då man springer förbi varandra i korridoren. 

 Omvänt mentorskap handlar om att alla projektledare tillskrivs formella förmågor 

eftersom han/hon besitter den speciella rollen. Ofta anses projektledaren vara mer erfaren trots 

att han/hon omöjligt kan vara det och på så vis uppstår omvänt mentorskap. Detta innebär att 

projektledaren troligen kan mindre än de personer han/hon leder i en sakfråga men att han/hon 

ändå måste hjälpa dem ledarskapsmässigt genom till exempel samtalstekniker. 

 Karriärplanering är ett vanligt sätt att fostra en person i en organisationskultur med hjälp 

av ett mentorskapsprogram. 

4.2.6 Mötesteknik 

Detta moment tar upp komponenterna dagordning, protokoll, kallelse, ordföranderollen samt 

vett och etikett. 

 Dagordning ger exempel på sådana och hur en dagordning skall utformas, vad den fyller 

för funktion, hur den kan hjälpa, hur den kan knytas till projektledarskapet, när olika 

dagordningar ska användas, vad som ska vara med etc. Att utforma en dagordning är att leda 

människor. Dagordningen styr tankar och den styr vad som ska diskuteras. 

 Protokoll är dokumentation i projektsammanhang. Det är väldigt viktigt att dokumentera 

ett projekt och därför är det bra att i förväg veta vad som är viktigt att behålla. 

 En kallelse speglar mötet och det är därför viktigt att den innehåller ett tydligt syfte, att 

dagordningen är med och att inblandade eventuellt har möjlighet att påverka dagordningen. 
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 Ordföranderollen är det praktiska ledarskapet och agerandet under möten. I 

komponenten vill man bland annat visa på möjligheten att låta andra personer vara ansvariga 

för olika delar av mötet. 

 Vett och etikett handlar om att alla bör följa samma spelregler för kommunikation under 

möten. Detta kan variera beroende på vilken typ av möte det handlar om. Det grundläggande 

är att det finns någon form av respekt för varandra. 

4.2.7 Stresshantering 

Momentet tar upp komponenterna stress och utbrändhet. 

 Stress behandlar begreppet, vad det är i allmänhet och vad det är för eleven som individ. 

Framförallt handlar det om att skapa en egen uppfattning. Till exempel får eleven inventera 

sina egna stresstecken. 

 Utbrändhet tar upp symptom och diskuterar kring begreppet. Att vara utbränd innebär 

att få en fullständig kollaps, personen blir oförmögen att arbeta helt och hållet. 

4.2.8 Teambuilding 

Innehållet i detta moment är samarbetsövningar, coachrollen och studier av Belbin. 

 Samarbetsövningar utgår från Trygghet, Samarbete och Utmaning (TSU). Tanken är att 

börja med att bygga upp en trygghet i gruppen för att sedan kunna samarbeta och till sist låta 

gruppen möta utmaningar. Detta för att inte kasta in gruppen i hårda utmaningar och hoppas 

på det bästa vilket kan få negativa konsekvenser. 

 Coachrollen handlar om coachning överhuvudtaget och inte bara just coachrollen. 

Komponenten tar upp kommunikation och världsbild och eleven får lära sig olika 

samtalstekniker och förhållningssätt för att kunna coacha. Fokus i komponenten ligger på den 

personen som skall coachas och bådas gemensamma vilja att personen i fråga ska utvecklas. 

 Belbin är ett/en självskattningstest/grupprollsteori som beskriver hur personer agerar i 

en grupp. Enligt teorin så innehåller en optimalt fungerande grupp åtta olika roller. För eleven 

handlar det om att se hans/hennes egen roll men också att kunna definiera andra personers 

roller i gruppen. Diskussioner förs kring kompensering för avsaknad av roller i gruppen. Det 

hela gör att eleven kan acceptera sin roll i gruppen och att han/hon inte kan vara bäst på allt. 

Tanken med komponenten är också att eleven skall lära sig att sätta ihop optimala grupper. 

Skillnaden mellan denna komponents innehåll och innehållet i komponenten Belbin i avsnitt 

4.2.1 (arbetsgruppens psykologi) är att informationen här är mer djupgående. Avsnitt 4.2.1 

syftar till att ge en överblick över Belbin och liknande teorier/tester. 
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4.3 Projektkunskap 

I Projektkunskap ingår sju moment på sammanlagt 23 KY-poäng där 14 räknas som 

teoripoäng och 9 poäng räknas som LIA. Momenten presenteras i tabell 10.2 i bilaga 1. 

4.3.1 Idéutveckling och förstudie 

I detta moment ingår kreativa processer, förstudiearbete, kritiskt tänkande och metoder i 

förstudie, analys, faktainsamling och källhänvisning. 

 Kreativa processer handlar om att skapa. Komponenten betonar vikten av att kunna 

hjälpa en grupp att vara kreativ och öppen för varandras förslag. Brainstormövningar är ett 

sätt att få upp så många idéer som möjligt för att lösa ett problem. 

 Förstudiearbete innefattar olika sätt att ta reda på den information som behövs för att 

lyckas med ett projekt. I förstudiearbetet ingår helhetsbilden, vilket innebär att blicka bakåt, 

tänka hela vägen framåt och att ställa frågorna varför ett projekt ska utföras och vad projektet 

ska uppnå. 

 Kritiskt tänkande i projektsammanhang, angående idéutveckling och förstudie, handlar 

till exempel om att inte ta uppdrag som inte löser rätt problem. Kritiskt tänkande innebär att ta 

reda på vad som är problemet, hur det kan lösas, vad som ska uppnås etc. En annan aspekt är 

avgränsningar i ett projekt i form av tid, funktion och resurser. 

 Metoder i förstudie, analys, faktainsamling och källhänvisning behandlar olika sätt att 

samla in information på: intervjuer och enkäter till exempel. Källhänvisningen är viktig för 

dokumentationen till exempel då det vid implementeringen och förankringen av projektet kan 

vara viktigt att ha trovärdigt material. 

4.3.2 Grundläggande projektkunskap 

I momentet behandlas definitioner, projekt som arbetsform, olika typer av projekt, projekt på 

uppdrag, projekt på eget initiativ och projektets faser. 

 Definitioner handlar bland annat om att kunna definiera olika delar i ett projekt, till 

exempel förstudie, rapportplan, avgränsningar, tid, funktion, resurser etc. I slutändan syftar 

det till att studenterna skall ha en djupare förståelse för projektarbete för att sedan kunna 

använda olika projektmodeller, projektverktyg eller skapa egna efter behov. Förståelsen 

bakom är viktigare än existerande metoder och tekniker. 

 Projekt som arbetsform beskriver projektarbete i allmänhet. 

 Olika typer av projekt tar upp det faktum att det finns olika typer av projekt och att de 

ställer olika krav beroende på vad för sorts projekt det handlar om.  
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 Projekt på uppdrag behandlar uppdragsgivarens roll i ett projekt. Det är en ursprunglig 

initierare som ofta också står för pengarna. 

 Projekt på eget initiativ diskuterar kring att skaffa alla resurser som annars kan fås från 

en uppdragsgivare; pengar och lokaler till exempel Det kan även handla om att skaffa 

kontakter inne i eller utanför organisationen. 

 Projektets faser tar upp ett projekts olika faser. Till exempel ingår oftast någon form av 

förstudiefas eller initieringsfas. Efter denna följer oftast någon sorts genomförandefas och till 

slut ingår avslutningsfasen som kan innebära både implementering och överlämnande. 

4.3.3 Projektplanering 

Momentet innehåller mål, visioner och syfte, projektplan, kravspecifikation, WBS, 

projekttriangeln och projektbeställningen. 

 Mål, visioner och syfte poängterar behovet av SMARTA mål, det vill säga mål som är 

Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska, Tidsatta och Accepterade. Att sätta SMARTA mål 

är en viktig del i projektplaneringen. Vision kan vara viktigt att ta med i projektplaner och 

projektsammanhang för att dels visa på det längre syftet, att det finns ett större sammanhang 

och att resultatet av projektet strävar mot något större. Vision är en fråga om att hitta något 

som gör att människor kan vara motiverade under hela projektet. Att förmedla vision under 

hela projektets gång kan vara viktigt för att motivera projektgruppen. Syftet är enormt viktigt. 

Varför anses vara viktigare än hur. 

 Projektplan behandlar vad en projektplan bör innehålla för att fungera och vilka syften 

den kan ha. Den kan fungera som ett styrdokument eller ett stöddokument. Beroende på syfte 

kan man ha olika krav på hur mycket information som ska finnas i planen. 

 Kravspecifikation tar upp vad projektet ska fylla för funktion. Funktionshörnet i 

projekttriangeln (se nedan). 

 Work Breakdown Structure (WBS) innebär att man bryter ner projektets mål i 

arbetsmoment och arbetspaket som sedan ritas upp i en trädstruktur. 

 Projekttriangeln utgörs av tid, funktion och resurser. I projektplaneringssammanhang 

innebär detta att avgränsa projektet i tid, funktion och resurser på ett tydligt och lättförståligt 

sätt. 

 Projektbeställning behandlar uppdragsgivarrollen. Här får eleven lära sig om diskussion 

med uppdragsgivaren så att en helhetsbild erhålls, det vill säga att samma filter används i 

dialogen och att båda personerna ser och talar om samma sak. Komponenten tar även upp hur 

ett skriftligt uppdrag utformas – avtal och kontrakt till exempel. 
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4.3.4 Projektorganisation 

Momentet tar upp komponenterna styrgrupp, projektgrupp, projektledarrollen, referensgrupp, 

samarbetspartners, beställarrollen och roller, ansvar och delaktighet. 

 Styrgruppens funktion är att få ett projekt att bli framgångsrikt. Komponenten tar till 

exempel upp vilka som bör ingå i gruppen och hur projektets storlek påverkar styrgruppens 

innebörd. Styrgruppen fungerar även som en kvalitetssäkring utifrån. 

 Projektgruppen behandlar hur projektgruppen ska organiseras. Komponenten tar upp 

olika organisationsstrukturer, det vill säga hur projektverksamheten ska se ut när det gäller 

ansvar och arbetsuppgifter – hur vertikala (ansvar och befogenheter) och horisontella 

(arbetsuppgiftsområden) nivåer skall definieras. 

 Projektledarrollen behandlar projektledarens funktion, projektledare och beslut, vad 

projektledaren har för ansvar, vad projektledaren bör kommunicera till vem och på vilket sätt. 

Hela utbildningen genomsyras egentligen av projektledarrollen. 

 Referensgruppen visar på möjligheten att koppla en extern grupp till projektet som kan 

komma med nyttiga infallsvinklar och synpunkter. Denna grupp behöver inte hindras av till 

exempel rädsla för att det kommer att kosta dem någonting i form av pengar, prestige, eller 

klander. Detta är bra eftersom de förmodligen då kommer att ge ärliga och uppriktiga åsikter. 

Referensgrupper kan även bidra med spetskompetens inom sådant som projektgruppen inte 

har kunskap inom. 

 Samarbetspartners handlar om olika sätt att förhålla sig till projektets intressenter, alltså 

hur ett samarbete med dessa olika personer ska se ut. Exempel på aspekter som ingår är 

ansvar, information, kommunikation och beslutanderätt. 

 Beställarrollen behandlar förväntningar på projektbeställaren. Komponenten tar upp 

information och kommunikation mellan projektledare och uppdragsgivare. 

 Roller, ansvar och delaktighet poängterar vikten av tydlighet vid roll- och 

ansvarsfördelning. 

4.3.5 Projektstyrning 

I projektstyrning ingår projektstyrningsmodellerna PROPS, LOTS, PPS, Gantt, SWOT och 

SOFT. 

 PROPS är en projektfasuppdelningsmodell som ursprungligen togs fram av Ericsson för 

att få mer förutsägbarhet i sina projekt. I PROPS ligger fokus på att reda ut vad som skall 

göras i ett projekt och inte hur. Det finns fyra grundläggande perspektiv som används i 

PROPS för att ge en bild av projektarbete: det mänskligt perspektivet (tanken är att kunna dra 
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nytta av all kompetens hos individer och grupper), det affärsmässiga perspektivet (tanken är 

att kunna samordna enskilda projekt för att stärka affärsinriktningen), det 

projektorganisatoriska perspektivet (tanken är att definiera vem som ansvarar för vad i 

projektet) och projektflödesperspektivet (tanken är att reda ut vad som skall göras i projektet 

och när). 

 LOTS är ytterligare en projektstyrningsmodell och dess anhängare hävdar att det finns 

ett logiskt tillvägagångssätt vilket kan appliceras på all form av projektarbete. I modellen 

ingår en analys av historik, nuläge och framtid, upprättande av syfte med arbetet, formulering 

av framgångsfaktorer (vad som är viktigt för att projektet ska bli lyckat), mål och aktiviteter, 

vem som skall gör vad och hur samt vad som skall följas upp och hur. 

 PPS (Praktisk ProjektStyrning) är utbrytarvariant av PROPS med mer fokus på mjuka 

värden, alltså mer fokus på det mänskliga perspektivet. 

 Gantt-schema är en grafisk illustration av hur olika aktiviteter är placerade gentemot 

varandra i tiden. Ur schemat går det att avläsa när i tiden en aktivitet påbörjas och avslutas 

samt av vem eller vilka. Schemat kan användas till uppföljning och för att stämma av vem 

som gjort vad och när mot schemat. 

 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Modellen syftar till att ge 

information om hur en specifik organisation (projekt i detta fall) på bästa sätt kan utnyttja sina 

resurser och möjligheter för att kunna matcha en konkurrerande omgivning. En analys med 

hjälp av denna modell görs i början av ett projekt. 

 SOFT (Successes, Opportunities, Failures and Threats) är en modell där man söker 

lokalisera organisationens interna egenskaper för att hitta styrkor och svagheter och 

organisationens externa påverkansfaktorer för att kartlägga möjligheter och hot. Utifrån denna 

analys försöker organisationen anstränga sig mer inom områden där den är stark och 

anstränga sig mindre inom de områden där den är svag samt att försöka ta tillvara på 

organisationens möjligheter i omgivningen och undvika dess hot. Modellen används när 

projektet varit igång ett tag. 

4.3.6 Kvalitetsstyrning 

Momentet innehåller ISO 10006, utvärdering i formativt syfte och kvalitetsplan. 

 ISO-10006 är en kvalitetsstandard uttryckt i vida ordalag. 

 Utvärdering i formativt syfte tar upp hur ett bättre projekt kan skapas genom att använda 

utvärdering. 
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 Kvalitetsplan innefattar att ta reda på vad kvalitet är i ett specifikt projekt för de 

inblandade. Vad tycker projektgruppen, uppdragsgivaren, intressenterna och mottagarna? 

Vidare behandlas hur planen ska upprättas, vem som ska vara ansvarig, när det ska göras etc. 

4.3.7 Dokumentation och utvärdering 

Momentet innehåller utvärderingsdesign, kvantitativ och kvalitativ metod, analys och slutsats, 

lärande organisation och rapportskrivande. 

 Utvärderingsdesign handlar om att spalta upp vad som ska utvärderas, vem som ska 

frågas, på vilket vis det ska frågas och vad som ska göras av resultatet. 

 Kvantitativ och kvalitativ metod behandlar hur dokumentationens/utvärderingens frågor 

ska ställas. 

 Analys och slutsats tar upp hur analysen av en utvärdering skall utföras och på vilket 

sätt slutsatsen av utvärderingen skall dras och formuleras. 

 Lärande organisation tar upp hur utvärdering skall göras för att faktiskt ta tillvara på 

erfarenheter och lärdomar så att de inte rinner ut i sanden. 

 Rapportskrivande handlar om att föra in relevant information angående projektets olika 

aspekter i en rapport som riktar sig till, till exempel, uppdragsgivaren eller bara 

projektgruppen. Eleven får lära sig vad rapporten bör innehålla för att fungera. 

4.4 Projektverktyg 

Blocket består av åtta moment på sammanlagt 13 KY-poäng. Momenten presenteras i tabell 

10.3 i bilaga 1. Vi ansåg att det räckte med att beskriva detta avsnitt på blocknivå eftersom det 

ger tillräckligt med underlag för analysen. 

 De moment som ingår i blocket är First Class, Ganttschema, hemsida, IT, Microsoft 

Project, Officepaketet, övriga projektverktyg och Belbin-test. Övergripande mål med blocket 

är att den studerande ska kunna använda IT (programvara) för att informera, kommunicera, 

planera, följa upp och rapportera, kunna förklara hur vanligt förekommande projektverktyg är 

uppbyggda och hur de används. 

4.5 Projektekonomi 

I Projektekonomi ingår nio moment på sammanlagt 14 KY-poäng där 11 räknas som 

teoripoäng och 3 poäng räknas som LIA. Momenten presenteras i tabell 10.4. I detta avsnitt 

har vi valt att endast redogöra för blocket på momentnivå av följande anledningar: 1) vi ansåg 

att dokumentationen på momentnivå gav oss tillräckligt med information om blocket för att 
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kunna utföra analysen 2) även i intervjun med utbildningsledare A fick vi intrycket av att mer 

detaljerad information inte skulle ge bättre underlag för analysen. 

 De moment som ingår i blocket är anställning och företagsformer, avtalsrätt, budget 

och kalkyl, extern redovisning, finansiering och sponsring, förhandlingsteknik, 

grundläggande marknadsföring, media och journalistik och organisationsteori. 

4.5.1 Anställning och företagsformer 

Momentet innehåller anställningsformer, uppsägning, lönesättning, MBL, 

arbetsmiljölagstiftningen och arbetsrätt. Målet med utbildningen är att kunna beskriva 

möjliga anställnings- och företagsformer för projektledare. Mål för LIA är att kunna föreslå 

organisationsform för ett samarbetsprojekt eller ett projekt på eget initiativ. 

4.5.2 Avtalsrätt 

Här får eleven lära sig om samarbetsavtal, sponsringsavtal, viktiga lagar, skyldigheter, 

rättigheter, force majeure och hur avtal skrivs. Mål med momentet är att kunna redogöra för 

vad ett samarbets- och sponsringsavtal ska innehålla och mål med LIA är att kunna ta fram ett 

förslag till ett samarbets- och sponsringsavtal. 

4.5.3 Budget och kalkyl, Extern redovisning och Finansiering och 

sponsring 

I momentet ingår grundläggande terminologi, budget kalkyl och redovisning, bokföring, 

likviditet och resultat, betalningssätt och periodisering, uppföljningsinstrument och 

projektfinansiering och extern redovisning. Utbildningsmålen är här att kunna redogöra för 

vad en kostnadskalkyl ska innehålla och hur en budget upprättas, kunna redovisa för 

skillnaden mellan resultat och likviditet, skriftligt kunna redogöra för hur kostnader och 

intäkter fördelats i projektet, kunna läsa och förstå ett bokslut och kunna föreslå finansiering i 

ett projekt. Mål för LIA är att kunna upprätta en budget och samarbeta med en 

ekonomiavdelning, kunna beräkna ett projekts kostnader, kunna hantera ekonomin under ett 

projekt på uppdrag och eget initiativ genom sponsring och att kunna kommunicera med en 

ekonomiavdelning på ett företag. 
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4.5.4 Förhandlingsteknik 

Målet med detta moment är att kunna föreslå en strategi inför en förhandling med en 

uppdragsgivare, samarbetspartner eller finansiär och mål med för LIA är att kunna genomföra 

en förhandling med en uppdragsgivare, samarbetspartner eller finansiär. 

4.5.5 Grundläggande marknadsföring och Media och journalistik 

Innehåller omvärldsbeskrivning, marknads- och undersökningsmetodik, konsumentbeteende 

och segmentering, affärsidé, strategier, positionering, varumärkesbyggande, 

marknadsföringsmix, kommunikation, medieval, reklam, kontakt med media/pressrelease och 

möte med journalist, nyhetsvärdering, journalistiska uppdraget, intervju och källkritik. 

Utbildningsmålen är att kunna beskriva grunderna i en marknadsföringsstrategi, kunna skriva 

en pressrelease och att kunna föreslå lämpliga media för att marknadsföra sitt projekt. Mål för 

LIA är att kunna marknadsföra och informera om sitt projekt på ett strategiskt sätt. 

4.5.6 Organisationsteori 

Momentet innehåller en introduktion till organisationsstrukturer i allmänhet och behandlar 

frågor som: Hur ser en organisation ut? Hur arbetar man praktiskt med 

organisationsmodeller? Hur kan man läsa av ett företags arbete utifrån organisationen? 

Eleverna får undersöka företag utifrån denna organisationsaspekt. 

 Utbildningsmålet är att kunna beskriva organisationskulturer och sätt att styra genom 

organisation. Mål för LIA är att kunna arbeta med projekt i olika organisationskulturer och att 

kunna förstå olika sätt att hantera projekt beroende på organisationskultur. 

4.6 Valfri fördjupning 

Detta block består endast av ett moment på sammanlagt 4 KY-poäng. Även här har vi valt att 

redogöra för blocket på momentnivå med samma motivering som i avsnitt 4.5. 

 Blockets moment, Fördjupning/specialisering, låter studenten själv välja och fördjupa 

sig inom ett särskilt område eller ämne, till exempel reklambranschen, bilbranschen, 

ledarskap eller ekonomi. Fördjupningen görs ute på ett eller flera företag eller organisationer. 

Studenten får, i en handlingsplan, beskriva vad som ska studeras och hur det ska 

dokumenteras. 

 Mål med detta moment är att i en dokumentation kunna belysa det valda områdets 

bakgrund, nuläge och framtidstendenser samt hur han/hon kan använda den kunskapen i sin 

framtida roll som projektledare. 
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4.7 Omvärld förr och nu 

Blocket består av fem moment på sammanlagt 5 KY-poäng. Se tabell 10.6 . Vi har valt att 

beskriva blocket på momentnivå av samma anledning som i avsnitt 4.5. och 4.6. 

 Blockets moment är aktuell samhällsdebatt, EU-satsningar, filosofi och idéhistoria, 

framtidsforskning och spaning, nätverk och studiebesök. Målen med blocket är att översiktligt 

kunna beskriva tendenser och aktuell samhällsdebatt kopplat till ledarskap, projekt, 

idéutveckling, organisation mm och att översiktligt kunna beskriva huvuddragen i 

grundläggande filosofi och idéhistoria kopplat till projekt. Mål för LIA är att kunna bygga upp 

ett nätverk för att stötta en idé eller ett projekt och att få insyn i hur det är att arbeta som 

projektledare inom olika branscher. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att utifrån den valda teorin samt den insamlade informationen att 

utföra analysen enligt den angivna operationaliseringen i avsnitt 3.3. 

5.1 Ledarskap 

5.1.1 Arbetsgruppens psykologi 

Komponenterna ledarrollen och hur grupper utvecklas anser vi vara kunskap inom ledarskap 

av mer övergripande karaktär vilket gör att vi valt att klassa dessa som Tillhör båda. När det 

gäller komponenten hur grupper utvecklas vill vi dock reservera oss för en mindre 

meningsskiljaktighet gällande i vilket av de två handlingssystemen tyngdpunkten ligger. En 

av oss ansåg att komponenten skulle klassas som Leadership (förankring av riktlinje) och den 

andre ansåg att komponenten låg mer inom Management (organisering & bemanning). 

Anledningen till de skilda åsikterna är främst till följd av olika tolkningar av Kotters modell. 

Vi var båda överens om att komponenten hur grupper utvecklas är av gruppsykologisk natur. 

Den av oss som förespråkade Leadership ansåg att variabeln förankring av riktlinje innefattar 

processer som kräver en förståelse för gruppsykologi och hur den påverkar gruppens 

utveckling medan den andre av oss ansåg att detta inte var av stor betydelse. Inom vilket 

område variabeln organisering & bemanning ligger var vi oense om, där den av oss som 

förespråkade Management ansåg att variabeln även innefattar den gruppsykologiska aspekten 

vid bemanning medan den av oss som förespråkade Leadership ansåg att variabeln har fokus i 

en kompetensmässig aspekt vid bemanning. Till slut enades vi om att komponenten skulle 

kunna klassas inom båda handlingssystemen. Komponenten samarbete betonar vikten av 

kommunikation och kan således klassas som Leadership (förankring av riktlinje). Belbin och 

FIRO-teorin har vi valt att klassa som Tveksam eftersom vi fortfarande är oense om vart 

komponenterna skall placeras. Enligt de rådande åsikterna skulle den kunna placeras inom 

Management (organisering & bemanning) eller Tillhör ingen. Den av oss som förespråkar 

organisering & bemanning (samma person som förespråkar denna variabel i förklaringen 

kring hur grupper utvecklas ovan) har motiverat sitt val av klassificering på liknande sätt som 

ovan för hur grupper utvecklas. Författaren menar att grupprollsteorierna och FIRO-teorin har 

betydlig inverkan vid bemanning. Den andre av oss menar att eftersom dessa komponenter 

endast ger en översikt över vilka självskattningstester/grupprollsteorier som finns, samt en 
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översikt över FIRO-teorin, och att syftet med komponenterna endast är att eleverna skall veta 

ungefär vilken teori som står för vad, skall dessa klassas som Tillhör ingen. 

5.1.2 Situationsanpassat ledarskap 

Komponenten ledarstilar tar upp en mer övergripande syn på ledarskap i allmänhet varför vi 

anser att den Tillhör båda. Beslutsfattande anser vi Tillhör båda med motiveringen att 

komponenten dels handlar om att engagera gruppen i besluten (förankring av riktlinje och 

motivera & inspirera) och dels om att, rent formellt, bestämma vem som ska göra vad 

(planering & budgetering). Problemlösning och konflikthantering tillhör Leadership eftersom 

det handlar om att göra en ordentlig probleminventering och att vara säker på att man löser 

rätt problem (utveckling av riktlinje) respektive om att få människor att jobba mot samma mål 

(förankring av riktlinje). 

5.1.3 Framförandeteknik 

Röstträning, kroppsspråk, improvisation, presentationsövningar och lyssna tillhör Leadership 

(förankring av riktlinje och motivera & inspirera) eftersom det handlar om att på ett 

övertygande och inspirerande sätt få folk att röra sig mot samma mål och att kunna lyssna till 

vad andra verkligen tycker och tänker, är en förutsättning för att kunna tillfredsställa deras 

grundläggande mänskliga behov. Argumentation och retorik tillhör Leadership (egentligen 

alla av de tre variablerna utveckling av riktlinje, förankring av riktlinje och motivera & 

inspirera). 

5.1.4 Kommunikation 

Mellanmänskliga samtal anser vi tillhöra Leadership (förankring av riktlinje) eftersom 

komponenten poängterar vikten av att andra förstår vad ledaren menar vilket är en 

förutsättning för att ledaren skall kunna förmedla sin vision. Utvecklingssamtal klassar vi 

inom ramen för Leadership eftersom det handlar om att lyssna på vad individen har för mål 

och förhoppningar för framtiden och i och med detta tillfredsställa individens grundläggande 

behov (motivera & inspirera). Samtalsteknik och inlärningsstilar klassas som Leadership 

(motivera & inspirera och förankring av riktlinje) där den sistnämnda kan motiveras med att 

det är viktigt att veta vilka kommunikationskanaler som ska användas vid förmedling av 

vision. Transaktionsanalys anser vi Tillhör ingen eftersom den innehåller mer övergripande 

kunskap inom psykologi med betoning på kommunikation. 
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5.1.5 Mentorskap 

Mentorn, omvänt mentorskap och karriärplanering handlar om att understödja personens 

prestationer, ge feedback och coachning och vi klassar därför komponenten som Leadership 

(motivera & inspirera). 

5.1.6 Mötesteknik 

Dagordning, protokoll, kallelse och ordföranderollen klassar vi som Management eftersom 

man kan se kopplingar mellan alla komponenterna och variabeln övervakning & 

problemlösning då denna innefattar strukturering av möten. Komponenten protokoll syftar till 

att identifiera avvikelser från planerad verksamhet och korrigera därefter vilket kan klassas 

som övervakning. 

5.1.7 Stresshantering 

När det gäller komponenterna stress och utbrändhet ser vi inga kopplingar mellan teori och 

empiri. Komponenterna klassar vi därför som Tillhör ingen. 

5.1.8 Teambuilding 

Samarbetsövningar och coachrollen klassar vi som Leadership eftersom det syftar till att 

samla gruppen (förankring av riktlinje) samt att ”coacha” dess individer till att utvecklas, bli 

mer motiverade och att klara utmaningar (motivera & inspirera). Vart Belbin i detta moment 

ska placeras är vi oense om varför vi väljer att sätta etiketten Tveksam på komponenten. 

Anledningen till varför vi är oense bygger på samma problem som för komponenten hur 

grupper utvecklas i avsnitt 5.2.1, det vill säga hur Kotters modell skall tolkas. Vi anser båda 

att komponenten Belbin (i detta moment) tas upp ur en gruppsykologisk aspekt men våra 

skilda tolkningar av Kotters variabler organisering & bemanning och förankring av riktlinje 

gör att vi är oense om hur Belbin ska klassas. 

5.2 Projektkunskap 

5.2.1 Idéutveckling och förstudie 

Kreativa processer, förstudiearbete, kritiskt tänkande och metoder i förstudie, analys, 

faktainsamling och källhänvisning anser vi tillhöra Leadership där kreativa processer handlar 

om att få fram så många bra idéer som möjligt (utveckling av riktlinje) men även om att få 

gruppen att komma med förslag och vara delaktiga i beslutssituationen (motivera & inspirera). 
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Motiveringen för de övriga komponenterna är att de handlar om att ta fram många olika 

alternativ och bland dessa välja bästa möjliga (utveckling av riktlinje). 

5.2.2 Grundläggande projektkunskap 

Definitioner, projekt som arbetsform, olika typer av projekt och projekt på uppdrag Tillhör 

ingen eftersom de endast ger en översiktlig kunskap inom projektarbete och vi anser därför att 

de inte är relevanta för Kotters ledarskapsmodell. Projekt på eget initiativ, däremot, kan ses 

som både Management eftersom det handlar om att allokera resurser (planering & 

budgetering) och som Leadership eftersom det handlar om att skaffa kontakter för att få folk 

att följa visionen (förankring av riktlinje). Komponenten skulle således kunna klassas som 

Tillhör båda men här är vi oense varför vi valde att benämna den under Tveksam. En av oss 

hävdar att fokus i projekt på eget initiativ ligger på just allokering av resurser vilket står som 

ett inslag i planering & budgetering medan den andre av oss hävdar att det viktiga i 

komponenten är att knyta kontakter vilket kan anknytas till förankring av riktlinje. Vi anser att 

meningsskiljaktigheten bygger på hur vi tolkar Kotters teori men också hur vi tolkar 

komponenten projekt på eget initiativ. Projektets faser anser vi vara rent Management 

eftersom komponentens innehåll behandlar upprättande av plan, implementeringen av denna, 

uppföljning av planen, hur verksamheten skall stämmas av mot planen och utvärdering av 

verksamhet mot planen (planering & budgetering, organisering & bemanning och 

övervakning & problemlösning). 

5.2.3 Projektplanering 

Mål, visioner och syfte Tillhör båda då det handlar om att formulera mål med relevant syfte 

samt att formulera visioner och använda dessa som verktyg för att leda gruppen (planering & 

budgetering, utveckling av riktlinje och motivera & inspirera). Projektplan, kravspecifikation, 

WBS och projekttriangeln anser vi falla inom ramen för Management eftersom de syftar till 

att ta fram planer för hur projektet ska fortlöpa (planering & budgetering) samt att använda 

dessa planer till uppföljning och kontroll (övervakning och problemlösning).  

Projektbeställning anser vi är Tveksam eftersom den tar upp relevanta aspekter men på ”fel” 

sätt. Till exempel poängterar komponenten vikten av bra kommunikation men fokus ligger på 

kommunikation riktad mot projektbeställaren, det vill säga personen som ”har visionen”. I 

Kotters teori är ledaren personen med visionen. Hade komponenten beskrivit att 

kommunikationens riktning var ”neråt” (mot de personer som följer ledaren) och utåt i 

organisationen och att den utgick från projektledaren hade klassificering troligtvis blivit 
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Leadership (förankring av riktlinje eller motivera & inspirera). Nu väljer vi dock att klassa 

komponenten som Tveksam eftersom vi anser att den till viss del tillhör modellen och till vis 

del inte gör det. 

5.2.4 Projektorganisation 

Styrgrupp, projektgruppen, referensgrupp, roller, ansvar och delaktighet samt 

samarbetspartners anser vi tillhöra Management eftersom det handlar om att bygga upp en 

organisationsstruktur i syfte att genomföra planen (organisering & bemanning) och att 

kvalitetssäkra verksamheten (övervakning & problemlösning). Projektledarrollen anser vi 

Tillhör båda eftersom den översiktligt tar upp aspekter ur båda handlingssystemen. 

Beställarrollen anser vi är Tveksam (för motivering, se komponenten projektbeställning i 

avsnitt 5.3.3 ovan). 

5.2.5 Projektstyrning 

PROPS, LOTS, PPS, SWOT och SOFT anser vi tillhöra de tre Management-variablerna 

(planering & budgetering, organisering & bemanning och övervakning & problemlösning) 

eftersom vi tolkar dem som recept inom Management. Gantt-schema är ett regelrätt 

Management-verktyg för planering och uppföljning (planering & budgetering och 

övervakning & problemlösning). 

5.2.6 Kvalitetsstyrning 

ISO-10006, utvärdering i formativt syfte och kvalitetsplan anser vi tillhöra Management 

eftersom standarden används för att stämma av projektets kvalitet (övervakning & 

problemlösning) och eftersom kvalitetsplanen handlar om att upprätta ett dokument som 

beskriver hur projektets kvalitet definieras utifrån inblandade parter (planering & 

budgetering). 

5.2.7 Dokumentation och utvärdering 

Utvärderingsdesign, lärande organisation och rapportskrivande anser vi tillhöra Management 

eftersom utformandet av utvärderingsdesignen tillhör planeringsprocessen (planering & 

budgetering) och eftersom syftet med utformandet är att utvärdera verksamheten 

(övervakning & problemlösning) vilket även lärande organisation och rapportskrivande 

handlar om. Kvantitativ och kvalitativ metod och analys och slutsats Tillhör ingen eftersom 

det behandlar för- och nackdelar med olika forskningsmetoder. 
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5.3 Projektverktyg 

I detta avsnitt har vi valt att analysera på blocknivå eftersom beskrivningen av blocket i 

avsnitt 5.4 gavs på denna form. 

Vi anser att alla moment i detta block är Management-verktyg förutom Belbin-testet 

som vi valt att ange som Tveksamt eftersom vi är oense om hur momentet skall klassas. 

Motiveringen här är densamma som för komponenten Belbin i avsnitt 5.2.8. 

5.4 Projektekonomi 

Eftersom beskrivningen av detta block gavs på momentnivå i avsnitt 4.5 har vi valt att även 

analysera på denna nivå. Klassificeringen kommer således att bli av momenten och 

motiveringarna sker på basis av de innefattade komponenterna. 

Momenten anställning och företagsformer, avtalsrätt, budget och kalkyl, extern 

redovisning samt finansiering och sponsring klassar vi som Management eftersom alla dess 

komponenter kan placeras inom någon av variablerna planering & budgetering, organisering 

& bemanning eller övervakning & problemlösning. Momentet grundläggande marknadsföring 

och media och journalistik anser vi Tillhör båda eftersom dess komponenter innefattar olika 

former av planering, utformande av strategier, kommunikation till organisation och omvärld, 

utformande av affärsidé/vision, mm. och momentet organisationsteori tillhör Management 

eftersom det tar upp olika organisationsstrukturer och hur dessa påverkar arbetets form 

(organisation & bemanning). Vi är oense om hur förhandlingsteknik skall klassas och väljer 

därför att placera momentet inom Tveksamt. Momentet skulle enligt en av oss kunna klassas 

som Leadership eftersom det handlar om att knyta till sig intressenter i avseende att skapa 

underlag för en riktlinje eller en vision (utveckling av riktlinje). Enligt den andre av oss 

hamnar momentet inom Management eftersom det snarare handlar om tekniska aspekter vid 

en förhandling, exempelvis vilket strategiskt upplägg förhandlingen skall ha, vilka strategiska 

punkter som skall ingå etc. (planering och budgetering). 

5.5 Valfri fördjupning 

Detta avsnitt behandlar analysen av kursblocket på basis av den beskrivning som gavs i 

avsnitt 4.6, det vill säga på blocknivå. 

Valfri fördjupning klassar vi som Tveksamt på grund av att var och en av eleverna väljer 

själva vilket område de vill fördjupa sig inom. 
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5.6 Omvärld förr och nu 

Även detta avsnitt behandlar analysen av kursblocket på basis av beskrivningens nivå. 

De moment som ingår i detta kursblock anser vi ha svag koppling till Kotters 

förändringsmodell. Enligt oss finner vi större koppling mellan momenten och andra 

vetenskapliga områden som till exempel historia och allmän samhällsvetenskap. Därför har vi 

valt att klassa momenten som Tillhör ingen. 
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6 Resultat och slutsatser 

I det här avsnittet kommer resultatet av analysen att sammanställas. Fördelningen av 

utbildningens KY-poäng över komponenterna, momenten och blocken ligger till grund för 

fördelningen av utbildningsinnehållet över kategorierna Leadership, Management, Tillhör 

båda, Tillhör ingen och Tveksam. I figur 6.1 presenteras översiktligt fördelningen av 

utbildningsinnehållet över de olika kategorierna2.  

 

Leadership

Management

Tillhör båda

Tillhör ingen

Tveksam

 
Figur 6.1 En grov beskrivning av fördelningen av utbildningsinnehållet över de olika kategorierna. 

 
Resultatet av vårt arbete visar att utbildningsinnehållet till största del kan kategoriseras inom 

Management. Enligt Kotter indikerar detta på att utbildningen fokuserar på att hantera 

komplexitet snarare än att genomföra förändringar. Kotter har i sin modell inte angett exakt 

hur mycket Leadership i proportion till Management som krävs för att åstadkomma 

förändringar. Han menar dock att exempelvis nystartade organisationer är i större behov av 

Leadership i jämförelse med Management. Vi anser att en tillfällig och unik 

projektorganisation kan ses som ett nystartat företag med syfte att åstadkomma en utveckling 

eller förändring och därför är projektorganisationen i större behov av Leadership än 

Management. Den starka dominansen av Management-komponenter föranleder således 

slutsatsen att projektledarutbildningen inte innehåller tillräckligt med element som krävs för 

att dess elever skall kunna åstadkomma förändringar. 

                                                 
2 Den exakta fördelningen av KY-poäng står att finna i bilaga 2. Eftersom vi anser att noggrannheten i denna 
fördelning inte är representativ för precisionen i fördelningen av utbildningsinnehållet, har vi valt att inte ta med 
den i resultatet av analysen. 
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7 Diskussion 

Eftersom vi har baserat vår undersökning på utbildningsplanen och dess utformning kan det 

tänkas att den information som vi samlat in inte är relevant för syftet. Anledningen till detta är 

att vi under intervjuerna fått intrycket av att pedagogiken återspeglar en stor del av 

utbildningsinnehållet. Vi reserverar oss därför för att det material vi samlat in kan ha gett en 

missvisande bild av den verklighet som vi har försökt att studera. 

 Som vi redan nämnt kan våra tolkningar av både teori och empiri ha påverkat analysens 

trovärdighet. Ett uttryck för detta skulle kunna vara den stora andel av utbildningsinnehållet 

som varken kunnat klassas som Leadership eller Management. Som figur 6.1 visar så har en 

del av utbildningsinnehållet klassats inom kategorin Tveksam. Innehållet i denna kategori 

skulle lika gärna kunnat ha kategoriserats inom Leadership eller Management om analysen 

utförts av någon annan. Dock skall det poängteras att om hela innehållet i kategorin Tveksam 

skulle ha klassats inom Leadership så är andelen Management fortfarande dominerande. 

 Att vissa av komponenterna kategoriserats inom Tillhör ingen skulle kunna vara ett 

tecken på en svaghet i modellens relevans för syftet. Större delen av utbildningsinnehållet har 

trots allt kunnat kategoriseras inom Leadership och Management men vi vet inte i vilken 

utsträckning våra tolkningar är vinklade för att anpassa materialet. I koppling till modellens 

relevans kan även kategorin Tillhör båda diskuteras. Oftast då delar av utbildningsinnehållet 

klassificerats under denna kategori har vi ansett att modellen är för snäv. Dessa delar av 

utbildningsinnehållet anser vi är så pass allmänna att de passar lika bra in i Leadership som i 

Management. 

 I och med att vi har undersökt en enda projektledarutbildning är vi medvetna om 

generaliseringsproblemet. Med det menas att våra slutsatser inte kan användas som ett 

generellt påstående gällande projektledarutbildningar i allmänhet. Detta är naturligtvis en 

tydlig svaghet hos vårt arbete men vi anser att vårt resultat kan bidra till vidare forskning 

inom ämnet. Exempelvis kan vår undersökning användas som en förstudie till en mer 

omfattande undersökning.  
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8 Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning skulle kunna ses som ett förarbete inför en mer omfattande studie. I en 

sådan studie skulle det till exempel vara av intresse att undersöka andra aspekter som 

exempelvis utbildningens pedagogik, då vi förstått att denna spelar en stor roll för förståelsen 

av innehållet i utbildningen. För en mer tillförlitlig undersökning tror vi att det krävs en 

kombination av en undersökning av pedagogiken med en uppföljning av utexaminerade 

projektledares kapacitet att åstadkomma förändringar. Eventuellt skulle observationer kunna 

uföras i form av deltagande i undervisningen. Detta för att få en större insikt i hur 

utbildningens pedagogik är utformad. Uppföljning av elever skulle exempelvis kunna baseras 

på intervjuer med aktiva projektledare som genomgått utbildningen. På det viset tror vi att en 

större förståelse för ämnet kan erhållas. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Kursblockens moment och dess KY-poäng 
 
Ledarskap 21 KY-poäng Antal KY-poäng 
Arbetsgruppens psykologi 2,875 

Situationsanpassat ledarskap 3,875 

Framförandeteknik 2,875 

Kommunikation 2,875 

Mentorskap 1,875 

Mötesteknik 1,875 

Stresshantering 1,875 

Teambuilding 2,875 

Tabell 10.1 Ledarskapsblockets moment och respektives KY-poäng. 
 
Projektkunskap 23 K-poäng Antal K-poäng 
Idéutveckling och förstudie 3,286 

Grundläggande projektkunskap 3,286 

Projektplanering 3,286 

Projektorganisation 3,286 

Projektstyrning 3,286 

Kvalitetsstyrning 3,286 

Dokumentation och utvärdering 3,286 

Tabell 10.2 Projektkunskapsblockets moment och respektives KY-poäng. 
 
Projektverktyg 13 KY-poäng Antal KY-poäng 
First Class 0.5 

Ganttschema 0.5 

Hemsida 0.5 

IT 0.5 

Microsoft Project 0.5 

Officepaketet (ej Access) 1 

Övriga projektverktyg 4 

Belbintest 5.5 

Tabell 10.3 Projektverktygsblockets moment och respektives KY-poäng. 
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Projektekonomi 14 KY-poäng Antal KY-poäng 
Anställning och företagsformer 1,333 

Avtalsrätt 1,333 

Budget och kalkyl 1,333 

Extern redovisning 1,333 

Finansiering och sponsring 1,333 

Förhandlingsteknik 1,333 

Grundläggande marknadsföring 2,333 

Media och journalistik 1,333 

Organisationsteori 2,333 

Tabell 10.4 Projektekonomiblockets moment och respektives KY-poäng. 
 
Valfri fördjupning 4 KY-poäng Antal KY-poäng 
Fördjupning/specialisering 4 

Tabell 10.5 Moment och KY-poäng för blocket Valfri fördjupning. 
 
Omvärld förr och nu 5 KY-poäng Antal KY-poäng 
Aktuell samhällsdebatt, EU-satsningar 1 

Filosofi och idéhistoria 0.5 

Framtidsforskning och spaning 1 

Nätverk 1 

Studiebesök 0.5 

Tabell 10.6 Moment och KY-poäng för blocket Omvärld förr och nu. 
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10.2 Bilaga 2: Sammanställning av fördelade KY-poäng 
 
Här följer den exakta kategoriseringen utifrån utbildningens KY-poäng. 
 
Ledarskap  Projektkunskap  Projektverktyg 
Kategori Poäng   Kategori Poäng   Kategori Poäng 
Leadership 11   Leadership 3   Leadership 0 
Management 2   Management 13   Management 13 
Tillhör båda 4   Tillhör båda 1   Tillhör båda 0 
Tillhör ingen 2   Tillhör ingen 4   Tillhör ingen 0 
Tveksam 2   Tveksam 2   Tveksam 0 
                
Summa 21   Summa 23   Summa 13 
        
Projektekonomi   Valfri fördjupning   Omvärld förr och nu 
Kategori Poäng   Kategori Poäng   Kategori Poäng 
Leadership 0   Leadership 0   Leadership 0 
Management 9   Management 0   Management 0 
Tillhör båda 4   Tillhör båda 0   Tillhör båda 0 
Tillhör ingen 0   Tillhör ingen 0   Tillhör ingen 5 
Tveksam 1   Tveksam 4   Tveksam 0 
                
Summa 14   Summa 4   Summa 5 
        
Totalt       
Kategori Poäng       
Leadership 14       
Management 37       
Tillhör båda 9       
Tillhör ingen 11       
Tveksam 9       
          
Summa 80       

 
 


