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Sammanfattning 
Personliga erfarenheter från projektledningsområdet – som lärare, projektdeltagare 
och forskningssekreterare – har lagt grunden till författarens uppfattning om att pro-
jektets beställare ofta hamnar i skymundan. Samtidigt har erfarenheterna bidragit 
till åsikten att det krävs tydlighet när det gäller projektets rollfördelning - speciellt 
avseende projektledaren och beställaren. Undersökningens syfte är att undersöka 
dels hur projektlitteratur framställer beställaren och dels hur projektdokumentation 
framställer beställaren och sedan jämföra hur teorin (projektlitteraturen) förhåller 
sig till praktiken som avspeglas i projektdokumentationen. Uppsatsen genomförs 
som en litteraturstudie enligt en kvalitativ, induktiv metod. Urvalet gällande pro-
jektlitteratur grundar sig på tidigare urval vid kursutveckling inom projektområdet 
samt slut-/utvärderingsrapporter från fem projekt inom Samverkansdelegationens 
projektfinansiering åren 2002-2004. Studien visar att litteraturen framställer bestäl-
laren enligt tre huvudkategorier – tydligt, otydligt och perifert (som innebär att inte 
beställaren nämns alls eller att styrgrupp/kund lyfts fram istället) med en klar över-
vikt för fokus på tydlighet. I projektdokumentationen framställs beställaren enligt 
kategorierna otydligt eller perifert. Vid jämförelse mellan teori och praktik konsta-
teras stora skillnader. Uppsatsens slutsatser är att det finns en tydlig diskrepans i hur 
litteraturen framställer beställaren och hur beställaren framställs och lyfts fram i 
projektdokumentationen.  
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1  Inledning 
Tydlighet är A och O vid projektarbete – alltifrån beskrivningen av vad projektet 
ska åstadkomma till redovisningen av hur projektets mål uppfylldes. Att det är vik-
tigt med en tydlig uppdragsbeskrivning brukar vara lätt att förstå för de flesta, men 
jag har märkt att det inte är lika självklart att inse värdet av väldefinierade projekt-
roller. Särskilt viktigt är det att rollerna projektledare och beställare är tydliga så det 
inte uppstår tvekan vare sig rörande vilka personer som innehar rollerna eller vilka 
uppgifter, ansvar och befogenheter som följer med respektive roll. Det är också vik-
tigt att det finns en namngiven beställare och en namngiven projektledare – kort 
uttryckt att inte flera personer delar på respektive roll. Då hamnar personen i fråga 
på dubbla stolar och riskerar samtidigt att hamna mellan båda stolarna – eftersom 
ingen är helt igenom ”rätt” utformad. Projektledarens roll brukar vara förhållande-
vis lätt att både beskriva och komma till klarhet med medan beställarrollen ofta är 
betydligt svårare att definiera och förstå. För att ytterligare komplicera det hela flo-
rerar det ett antal alternativa benämningar för beställarrollen som till exempel spon-
sor, projektägare, huvudman och uppdragsgivare.  
 
Jag har undervisat i projektledning under ett antal år och har även erfarenheter från 
deltagande i flertalet projekt – där de flesta har varit av typen forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. Jag har också varit forskningssekreterare på deltid under åren 
2002 – 2007 och har under denna tid kommit i kontakt med olika forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Mina erfarenheter från dessa roller – lärarens, projektdeltaga-
rens och forskningssekreterarens – har lagt grunden till min uppfattning om att det 
är beställarrollen som brukar vara knepigast att hantera med avseende på tydlighet i 
rolldefinitionen. Jag anser också att riskerna för otydlighet i beställarrollen är spe-
ciellt uttalade vid forsknings- och utvecklingsprojekt, där finansiären med lätthet 
kan (miss-)uppfattas som innehavare av beställarrollen.  
 
 
1.1  Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt från inledningens beskrivna funderingar och erfarenheter har 
uppsatsen inriktats på att undersöka hur litteratur och projektdokumentation från 
projekt inom ramen för Samverkansdelegationens uppdrag beskriver beställarrollen. 
Det övergripande syftet är att undersöka teori i förhållande till praktik med fokus på 
hur beställaren framställs.  
 
Ett mera specificerat syfte med uppsatsen har varit att undersöka och förtydliga in-
nebörden av beställarrollen med speciell inriktning på forsknings-
/utvecklingsprojekt inom ramen för Samverkansdelegationens projektfinansiering.  
För att uppnå syftet inriktas uppsatsen på att besvara nedanstående frågor: 

 Hur framställs beställaren i projektledningslitteratur? 
 Hur framställs beställaren i projektdokumentation? 
 Hur förhåller sig den undersökta litteraturens beskrivningar i förhållande till 

empirins projektdokumentation (avseende beställaren)? 
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1.2 Bakgrund 
I kapitlet kommer projektbegreppet att förklaras översiktligt för att ge en grundför-
ståelse för forskningsfrågornas område och relevans. Under rubriken Definition (se 
kapitel 1.2.1 Projekt) presenteras vedertagna och traditionella tolkningar men även 
exempel på ifrågasättande av dessa. Detta har gjorts i avsikt att erbjuda läsaren en 
bredare bild av företeelsen projekt. Dessutom kommer Samverkansdelegationen 
och dess uppdrag att beskrivas som en ram för empirins fem undersökta projekt – 
samtliga genomförda med medel från Samverkansdelegationen.  
 
1.2.1 Projekt 
Nedan beskrivs kort några begrepp som hör tätt samman med företeelsen projekt.  
 
Definition  
En allmänt vedertagen definition på ett projekt är att det handlar om en uppgift av 
engångskaraktär med väldefinierat mål, avgränsad i tid och med tilldelade (begrän-
sade) resurser vad gäller tid, pengar, funktion och kvalitet. Uppgiften har en tydlig 
start- och slutpunkt och genomförs i en tillfällig organisation, som skapats med an-
ledning av den aktuella uppgiften. Ett projekt kan startas av olika anledningar som 
att någon/några har fått en idé till framtagande av en specifik produkt, det kan gälla 
forskning/utveckling, utredning, konstruktion, genomförande eller utvärdering. Ett 
projekt kan även ha en tvingande grund som exempelvis anpassning till ny lagstift-
ning eller nytt regelverk. Förändringsarbete genomförs ofta i projektform. Olika 
typer av projekt har förutom det uppenbara – att leverera olika typer av projektre-
sultat – även vissa skillnader avseende mål, planering, resurser, tid och organisa-
tion. Forsknings-/utvecklingsprojekt är exempelvis sökande och visionära när det 
gäller målet, planeringen behöver successiv anpassning i högre grad än exempelvis 
ett genomförandeprojekt och resurstilldelningen sker genom ansökningsförfarande 
(forskningsprojekt) eller i konkurrens med ordinarie verksamheten (utvecklingspro-
jekt). Ett projekts mål (oavsett vilket typ det är fråga om) är att ta fram en viss pro-
dukt som kan vara abstrakt (t.ex. omorganisation av verksamhet) och/eller konkret 
(t.ex. brobygge). Det måste finnas både projektledare och beställare av ett projekt. 
Projektledaren ansvarar för att ta fram produkten och beställaren är ansvarig för att 
produkten tillför nytta i uppdragsgivarens organisation och är även den som ”äger” 
projektet och därmed kan avbryta det om det inte levererar enligt förväntan och 
överenskommelse. Inom projektet finns ett antal roller där olika personer kan inne-
ha samma roll (åtminstone om det rör sig om mindre projekt) och flera personer kan 
dela på en roll vid större projekt. Rollerna projektledare och beställare ska dock ald-
rig delas av flera eller kombineras hos en och samma person. Detta för att kunna 
försäkra sig om tydlighet i kommunikation och beslut. (Se t.ex. Marcusson & Ahlin, 
2002; Blomé, 2004 och Rodenstedt & Winter, 2004 för liknande formuleringar) 
 
Blomberg (1998) har invändningar mot flera allmänt vedertagna projektbegrepp och 
anser att projekt inte är en avgränsad verksamhet utan att det sträcker sig både över 
tiden före och efter projektet. Han anser att de inte har tydliga mål - istället ändras 
målet hela tiden och att lyckade projekt inte är välplanerade. De ger åtminstone ingen 
garanti för framgång - även om det inte finns ett klart omvänt förhållande heller. 
Blomberg anser inte att projekt inte är en överlägsen organisationsform utan tycker 
att det är troligare att kreativitet hämmas och att kostnaderna ökar på sikt. Att tid och 
kostnader står i centrum när projekt följs upp och utvärderas menar Blomberg (1998) 
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har att göra med att detta är uppgifter som går lätt att kontrollera men håller med om 
att planer kan vara till nytta vid kontakter med intressenter. Blomberg menar att tradi-
tionell projektledningslitteratur påstår att projektmål måste vara gemensamma för 
deltagarna, som helst ska ha varit med om att ta fram målen. Dock anser han att mål 
aldrig kan vara helt gemensamma, vilket påverkar projektarbetet. Blomberg menar att 
det är svårt att ta ansvar för och beräkna långsiktiga effekter av ett projekt i förväg – 
både i samband med framtagande av mål och/eller vid planeringen. Detta beror på att 
allt eftersom målen ändras och behöver även planeringen. Det är nästan omöjligt att 
veta vad projektet får för effekter eftersom mycket oplanerat de facto händer och att 
detta ofta är det mest viktiga hantera. Något som kräver att blicken lyfts från planer 
och mål.  
 
Projektorganisation 
Projekt kan organiseras enligt olika modeller – figur 1 nedan visar en modell som har 
använts mycket och som är förhållandevis lätt att relatera till även utan erfarenhet 
från projekt. Projektledare och beställare/uppdragsgivare ska inte vara en och samma 
person. Både uppdragsgivare och projektledare deltar i beslutsgruppens möten - vil-
ken status de har avseende att få delta i beslut etc. regleras vid första konstituerande 
mötet även om det vanligaste är att de deltar som adjungerade medlemmar. I model-
len nedan finns en speciell referensgrupp men ett modernare alternativ är att specia-
listerna ingår i projektgrupperna. 

Uppdragsgivare

Beslutsgrupp

Referensgrupp

ProjektgruppProjektgrupp Projektgrupp

Projektledning

 
Figur 1: Projektorganisation ritad enligt SIS TR 321 (SIS, 1989, sid. 68). 
 
Projekt kontra produkt 
Det är viktigt att kunna skilja på projekt och produkt. När det gäller projekt måste 
flera olika kriterier måste vara uppfyllda för att en uppgift ska klassas som ett pro-
jekt. Något som för med sig att en uppgift som vid ett tillfälle och med viss kontext 
är ett klart och tydligt projekt kan under andra omständigheter vara en linjeuppgift. 
Ofta förväxlas begreppen projekt och produkt vilket ställer till bekymmer inte minst 
när det gäller att reda ut ansvarsförhållanden och befogenheter. Projekt är en orga-
nisatorisk lösning och en process som leder fram till målet, som är att ta fram och 
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leverera den önskade produkten till beställaren (Marcusson & Ahlin, 2002). Vid ett 
konferensprojekt är själva genomförandet, marknadsföring och eventuell ökade in-
täkter för en viss organisation vanligen att betrakta som produkten (projektresulta-
tet) men i projektet ingår även mycket annat som exempelvis att ordna lokaler och 
tillstånd för genomförandet, att engagera personal och att planera, styra och följa 
upp samt att utvärdera och ta vara på erfarenheter till nytta för kommande projekt.  
 
Projektkvalitet 
Kvalitet i projekt är grundläggande och bör enligt Marcusson & Ahlin (2002) be-
traktas ur olika vinklar och granskas som kvalitet avseende projektarbetet, projekt-
ledningen och produktens kvalitet. Att kunden ska bli nöjd med produkten är en 
förutsättning och utgör ett rättesnöre för projektets arbete. För att försäkra detta 
finns olika sätta att genomföra kvalitetsarbete i projektet – dels med hjälp av kvali-
tetsstödgrupp (personer som inte ingår i projektets övriga arbete) och dels som revi-
sion, som genomförs av personer utanför projektet. Båda typerna innebär gransk-
ning och kontroll med skillnaden att revisionen utförs på förekommen anledning 
och att kvalitetsstödet ges i förebyggande syfte. Även om projektet ska leverera en 
produkt som motsvarar uppdragsgivarens kriterier och förväntningar finns det enligt 
Rodenstedt och Winter (2004) anledning att varna för så kallade smygande ambi-
tionshöjningar. Något som innebär att projektmedarbetare i bästa välvilja överarbe-
tar sin uppgift i avsikt att förbättra produkten utan att detta är sanktionerat av pro-
jektledaren och beställaren. Detta beteende kan medföra, förutom att projektet tro-
ligtvis får ökade kostnader och missar tidsgränser, att en produkt levereras med 
funktionalitet som inte beställaren anser sig behöva och därmed inte vill betala för 
eftersom detta inte är överenskommet. Ändringar gentemot direktivet måste därför 
alltid överenskommas med beställaren och dokumenteras. 
 
Projektdokumentation och kommunikation 
En viktig kvalitetsaspekt för projekt och produkt är dokumentationen som bör vara 
standardiserad för att försäkra sök- och spårbarhet hos informationen. Projektet 
måste dokumenteras löpande och följa angivna regler och rutiner och som med allt 
projektarbete måste omfattningen anpassas till det aktuella projektet. Det finns någ-
ra olika dokument i projekt som dock alltid behövs och det är de tre styrdokumen-
ten. Dessa är: direktivet (från beställaren), projektspecifikationen (projektplanen) 
och kravspecifikationen där de två sistnämnda är projektledarens ansvar. Härutöver 
förekommer andra dokument som olika protokoll över möten, tester och beslut – 
alla exempel på dokumentation som är viktig att systematisera och kommunicera på 
överenskommet sätt. Kommunikationen både externt och internt i projektet måste, 
som allt annat, präglas av kvalitetstänkande och en plan för hur kommunikationen 
ska ske och hur information meddelas bör upprättas och förmedlas i början av pro-
jektet (Marcusson & Ahlin, 2002). Detta är ett sätt att undvika informationsöverflöd 
– viket innebär att alla medarbetare informeras om allt som sker i projektet, även 
om det inte rör vederbörande direkt. Vid ett sådant beteende finns risken att kritisk 
information går förlorad i informationsfloden. Alla behöver inte rutinmässigt in-
formeras om allt och viss information kan behöva skickas till berörd medan annan 
information med fördel kan göras tillgänglig för alla. 
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Uppföljning och utvärdering av projekt 
För att projektet ska leverera det som beställts, enligt överenskommelserna avseen-
de tid, pris, kvalitet och funktion, så krävs kontinuerlig uppföljning. Denna förutsät-
ter planering om det ska finnas bra möjligheter att konstatera om projektet ligger i 
fas med planen eller om korrigeringar krävs. Här är det nödvändigt med en god 
kommunikation med beställaren, som är den som kan besluta om avsteg från det 
uppsatta målet. Projektledaren är den som styr inom projektet men det är alltid pro-
dukten som måste vara i fokus och produkten ansvarar beställaren för. Projektleda-
ren ansvarar för att nå det beställda resultatet. (Se t.ex. Marcusson & Ahlin, 2002; 
Ahlin, Arnesson och Marcusson, 2007 & Maylor, 2005 för liknande beskrivningar)  
 
När det gäller forskningsprojekt kan utvärderingen vara något annorlunda med tan-
ke på de grundläggande kriterierna för denna typ av projekt – framför allt när det 
gäller målet som är mera sökande/prövande. Maylor (2005) diskuterar de problem 
som kan finnas när det gäller kontroll och uppföljning av forskningsprojekt. Pro-
blematiken hör samman med att forskningsprojekt generellt är svårare att mäta av-
seende måluppfyllelse och även när det gäller att uppfylla kvalitetskriterier. Maylor 
menar att det främst är tidsaspekten som är besvärlig när det gäller kvalitetskontroll 
och tar som exempel ett nytt forskningsrön, som vanligen först måste publiceras 
(med åtföljande kvalitetskontroll). Detta är en process om kan ta flera år efter slut-
fört projekt. Diskussioner och utvärdering av forskarkollegor (peer reviewing) är ett 
sätt att försöka komma åt problemen vid sidan av olika forskningsfinansiärers nyare 
rutiner att betala ut medel efterhand som projektet visar resultat och rapporterar om 
sitt arbete. Exempel på detta är EU-projekt, som numera måste avge rapportering 
som ska godkännas av finansiären innan full utbetalning av forskningsmedlen sker.  
 
 
1.2.2 Samverkansdelegationen 
Samverkansdelegationen (ITPS, 2005), som existerade under drygt tre år (2002 – 
maj 2005), inrättades av regeringen och hade som övergripande uppgift att stimule-
ra regionalt samarbete mellan statliga myndigheter – universitet/högskolor, kom-
muner, landsting och länsstyrelser. Samverkansdelegationen initierades av Närings-
departementet men inrättades under Utbildningsdepartementet. Delegationen inrät-
tades i all hast och bemannades i samma fart. Detta innebar att delegationen snabbt 
måste hantera viktiga moment som att tolka direktivet, att bygga sin organisation 
och att utlysa ansökningsförfarandet av de medel som delegationen fått att fördela 
till projekt inom ramen för uppdraget. Sammanlagt fick delegationen 150 miljoner 
kr att fördela under tre år. De organisationer som fick medel för sina projektansök-
ningar hade förbundit sig till viss motfinansiering som bl.a. skulle täcka löner för 
deltagande personer från den egna organisationen. Delegationens arbete har utvär-
derats av ITPS1, som kom fram till att uppdraget från regeringen byggde på högst 
implicita formuleringar av vad som skulle uträttas. ITPS startade därför sitt utvärde-
ringsarbete med att tolka målen och uttrycka dem mera explicit.  
 
 
 
 
                                                
1 Statens institut för tillväxtpolitiska studier. ITPS biträddes av SISTER vid utvärderingen. 
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Utifrån detta förtydligande innebar Samverkansdelegationens uppdrag: 
 Att genom experimentella åtgärder höja valda delar av humankapitalets2 

nivå och anpassa det till den lokala arbetsmarknadens behov – och där-
igenom stärka ortens/regionens tillväxtpotential. 

 Att bidra till skapandet av nytt socialt kapital för lokal och regional ut-
veckling genom att på dessa nivåer knyta samman politik för högre ut-
bildning, arbetsmarknadspolitik och näringspolitik och därigenom skapa 
exempel på kraftsamling för lokal och regional utveckling. 

        (ITPS, 2005, sid. 16.) 
 
Utvärderingen konstaterade att Samverkansdelegationen lyckats med att genomföra 
sitt uppdrag. Dock ansåg utvärderarna att måluppfyllelsen var svår att mäta och 
värdera. 78 projekt hade tilldelats medel och alla utom ett genomfördes på ett sätt 
som godkändes av delegationen. Projekten vilade i de flesta fall på en grund av ti-
digare samverkan mellan de parter som samverkade i projekten. De leddes av eld-
själar och var därmed mycket personbundna. Projektens samlade erfarenheter visar 
på ett behov av tydligare styrning när statliga myndigheter ska samverka. Det finns 
många gränser – både administrativa och politiska – som försvårar samarbetet. Den 
så kallade stuprörspolitiken3 utpekas av ITPS (2005) som en viktig orsak till de rå-
dande samarbetsproblemen.  
 
 
2 Metod 
Metodkapitlet ägnas åt att beskriva och motivera tillvägagångssättet – i detta inklude-
ras, vid sidan av att redovisa vald metod, att redovisa undersökningens reliabilitet och 
validitet samt att uttrycka kritik mot den valda metoden. 
 

2.1            Vald metod  
Uppsatsen är resultatet av en litteraturstudie som har genomförts med en kvalitativ 
induktiv metod. Det finns inget inslag av hypotesprövning i uppsatsen även om mina 
erfarenheter har utrustat mig med en relativt stor förförståelse för ämnet och för be-
ställarrollen – och hypoteser därmed med lätthet skulle kunna ha formulerats. Alves-
son och Sköldberg (1994, s. 10) menar att ett framträdande drag hos kvalitativa me-
toder är att de tar sin utgångspunkt från studiesubjektets horisont och inte från forska-
rens tankar om hur något bör vara. Detta är en viktig anledning till att jag har an-
strängt mig för att frånkoppla mina egna föreställningar om hur beställarens roll bör 
beskrivas för att istället fokusera på hur de undersökta texterna beskriver/framställer 
beställaren. Detta är också anledningen till att jag valde bort hypotestestning och en 
kvantitativ metod eftersom jag anser att ett sådant angreppssätt skulle ha försvårat 
min ambition att inte tillåta mina tidigare erfarenheter, vilket inkluderar deltagande i 
ett av projekten, att styra undersökningen.  
 

                                                
2 Med begreppet humankapital menas arbetskraftens utbildningsnivå. I motsats till traditionell 
ekonomisk teori (som definierar utbildning som konsumtion) implicerar begreppet humankapital att 
utbildning är en investering som ger avkastning i form av ekonomisk tillväxt. (ITPS, ibid., sid. 16) 
 
3 När flera avdelningar inom samma organisation gör samma saker utan samordning eller samver-
kan. 
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En induktiv metod är i grunden avsedd att vara teorigenererande – att upptäcka något 
under analysen som ger upphov till ny kunskap – till skillnad mot den kvantitativa 
metodens avsikt att verifiera eller förkasta en uppställd hypotes (Alvesson & Sköld-
berg, 1994). En sådan kvantitativ undersökning hade kunnat vara ett alternativ för 
studien. Att jag valt induktionen beror på att jag på ett så förutsättningslöst sätt som 
möjligt, vill söka svar på de angivna forskningsfrågorna (se kapitel 1.1) med en för-
hoppning att upptäcka något som kan användas för att ge ökad kunskap om beställa-
rens roll i och betydelse för projekt. Även andra datainsamlingsmetoder även littera-
turstudier hade kunnat väljas - som att intervjua projektdeltagare alternativt att 
genomföra en enkätundersökning. Jag valde att granska projektdokumentation utifrån 
ett intresse av att utgå från det som skrivits utan vetskap om att texterna skulle kom-
ma att granskas i en studie avseende hur beställaren framställs.  
 

 
2.2             Undersökningens urval och tillvägagångssätt 
Genomförandet har gjorts genom att utvald litteratur har genomsökts efter framställ-
ningar av beställaren och dennes betydelse för/funktion i projektet – något som inklu-
derar hur ansvar och befogenheter beskrivs. Litteraturen som ingår i undersökningen 
har valts från den kurslitteratur som använts på de projektledningskurser där jag un-
der de senaste fem åren har varit inblandad i undervisning och kursutveckling. I kapi-
tel 2.5, som tar upp metodkritik, diskuteras valet mera ingående.  
 
Projektdokumentation (kapitel 4), i form av slut-/utvärderingsrapporteringar från fem 
verkliga projekt, har undersökts avseende om och i så fall hur beställaren framställs i 
rapporterna till Samverkansdelegationen4 (se kapitel 1.2.2). Projekten har valts dels 
för att de tillhör kategorin forsknings-/utvecklingsprojekt och dels för att de är relativt 
olika trots samma ramverk. En annan orsak är att de valda slutrapporterna finns till-
gängliga på Internet, vilket underlättar för den intresserade läsaren att ta del av mate-
rialet. De undersökta projekten presenteras ett i taget med en inledande presentation 
av respektive projekt före beskrivningarna av hur beställaren framställs. Därefter har 
analys med jämförelse mellan litteratur och verklighet skett (se kapitel 5.3).  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) framhåller att det även vid kvalitativ metodtillämp-
ning kan vara lämpligt att göra vissa kvantifieringar. Med detta som stöd har teorika-
pitlet avslutats med ett sammanfattande kapitel (3.4) där de olika kategoriernas före-
komst i respektive bok redovisas i tabellform - trots att inte undersökningen har nå-
gon egentlig avsikt att kvantifiera resultatet. På liknande sätt presenteras en samman-
fattande tabell sist i empirikapitlet (4.6) för att visa hur beställaren framställs i respek-
tive projektrapport och som en övergång till kapitel 5 Resultat och analys. En tredje 
och sista sammanfattande tabell finns i resultatkapitlet för att läsaren ska kunna jäm-
föra utfallet från teorin med empirin utan att behöva leta i uppsatsen. Sammanställ-
ningarna syftar till att öka läsbarheten.Vid författandet av uppsatsen har Glatthorn 
och Joyners (2005) råd tillämpats om att ha läsaren i åtanke när materialet organiseras 
så att innehållet blir så genomsynligt som möjligt.  
 

                                                
4 Finansiär i samtliga undersökta projekt. 
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2.3             Undersökningens reliabilitet 
Kravet för att en undersökning ska ha hög reliabilitet är att undersökningsinstrumen-
tet är felfritt – så att en likadan undersökning skulle kunna använda samma (eller ett 
likadant) instrument vid ett annat tillfälle, som har lika betingelser i övrigt och få 
fram samma resultat (Bell, 1995). I denna undersökning var det litteraturstudien som 
utgjorde instrumentet och då kommer urvalet av litteratur och empiridokument i fo-
kus. Här finns enligt min bedömning främst två aspekter att beakta: 

 Skulle en annan person göra samma urval av litteratur och empiri? 

 Skulle en annan person tolka texterna på samma sätt? 
Jag har inte kunnat finna att det går att svara ett tydligt och klart ja på ovanstående 
frågor. Dock är det min uppfattning att en annan person, som ges tillgång till samma 
litteratur och empiri skulle göra samma grundläggande datafynd. Denna övertygelse 
grundar jag på att jag har bemödat mig mycket att endast registrera vad som skrivits 
utan att läsa in sådant som kan finnas mellan raderna. Den slutliga tolkningen där-
emot är enligt Alvesson och Sköldberg (1994) något som åligger forskaren att göra – 
med utgångspunkt från studiesubjektets perspektiv. 
 

2.4 Undersökningens validitet 
Reliabilitet och validitet hör tätt samman – finns inte någon reliabilitet saknas även 
validitet – dessutom kompliceras förhållandet av att hög reliabilitet inte automatiskt 
ger hög validitet (Bell, 1995).  Grundbulten i validiteten är att en undersökning mäter 
vad den är avsedd att mäta. Med de förbehåll som angivits ovan i kapitlet om reliabi-
litet är reliabiliteten god och därmed finns även förutsättning för en god validitet (om 
än inte självklar).  Ambitionen att inte läsa in något som inte uttryckligen står skrivet, 
speciellt avseende projektdokumentationen, är enligt min mening det som främst bor-
gar för god validitet. Speciellt då jag har medverkar i ett av projekten – Lärande vänt-
rum (se kapitel 4.1). Avsikten med instrumentet (litteratur- och projektdokument-
granskningen) har varit att ta fram beskrivningar av hur beställarrollen framställs. In-
strumentet har använts med denna ambition som riktmärke varför validiteten kan be-
dömas vara tillfredsställande god. Tolkningen har som nämnts ovan skett med ut-
gångspunkt från studiesubjektet och inte från forskarens uppfattning om hur något 
bör vara (eller hur något var – om det inte uttryckligen står skrivet). 
 
 
2.5            Metodkritik 
Även om jag har gjort mitt bästa för att inte låta förförståelse och personlig uppfatt-
ning påverka undersökningen är jag medveten om att detta är svårt att garantera. Va-
let av litteratur och projektdokumentation är sannolikt till stor del färgat av mina erfa-
renheter och åsikter även om jag vid urvalet (speciellt gällande litteraturen) har för-
sökt att även ta med källor, som inte stöder min personliga uppfattning. För att för-
säkra att studenterna presenteras en bredd i uppfattningar. Trots detta måste jag tillstå 
att det ändå kan finnas en osäkerhet om de granskade texternas ”objektivitet” i detta 
avseende. Jag har utgått från litteratur som använts i de projektledningskurser som jag 
arbetar med – något som kan vara både till nackdel och till fördel för undersökning-
ens integritet. Till fördelarna vill jag anföra att urvalet till kurserna har gjorts i nära 
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samverkan med min kollega samt att ett stort antal böcker, artiklar och rapporter har 
undersökts i samband med kursutvecklingen av de kurser där den undersökta littera-
turen ingår. Vid val av kurslitteratur har inställningen varit att ge studenterna material 
som både tillgodoser kravet på aktualitet och tradition samt ger en bred bild av de 
uppfattningar som förekommer bland forskare och praktiker. Det finns ett digert ut-
bud av projektledningslitteratur och all tillgänglig litteratur i ämnet har av praktiska 
skäl inte funnits med när urvalet har gjorts – varken till kursplaner eller till denna un-
dersökning. Bell (1995) menar att källmaterialets storlek måste stå i proportion till 
den tid som finns till förfogande för uppgiften – en princip som jag har tillämpat i 
möjligast mån för att undersökningen ska stämma med den omfattning som stipuleras 
för en uppsats på kandidatnivå (tio veckors heltidsarbete).  
 
Uppsatsen är genomförd med en kvalitativ ansats och därmed kan de tabeller som jag 
visar i teori- och empirikapitlet uppfattas som att jag är ambivalent i mitt metodval. 
Som nämnts i kapitel 2.2 är tabellerna inte avsedda att ge uttryck för ett kvantitativt 
angreppssätt utan de är endast tänkta att ge en överskådlig sammanfattning av utfal-
let, som en service till läsaren. 
 
När det gäller min objektivitet avseende de projektrapporter som jag använt i empirin 
så förstår jag att det kan vara en försvårande omständighet att jag har deltagit5 aktivt i 
ett av de redovisade projekten. Detta är dock en av de grundläggande orsakerna till att 
jag valde att granska dokumentation istället för att intervjua projektdeltagare eller 
genomföra enkäter. Det var även den främsta orsaken till att jag ansträngt mig för att 
inte tolka in något extra i texterna utan att endast utgå från det som de facto uttrycks 
(se kapitel 2.4). På grund av detta var jag tvungen att förhålla mig endast till de skriv-
na orden (som jag i fallet med Lärande väntrums dokumentation har varit med om att 
formulera). Denna inställning förhindrade mig att hänvisa till andra omständigheter, 
som jag råkade känna till genom mitt engagemang i projektet. Jag anser att min bak-
grundskunskap om projektet snarare har gjort mig mera uppmärksam på vad som ut-
tryckligen står skrivet än att fundera över vad som möjligen står mellan raderna. Nå-
got som också kan tolkas som ett uttryck för bias är att projektet Lärande väntrum 
möjligen beskrivs mera fylligt i sin inledning. Därför anser jag att det är viktigt att 
påpeka att projektets slutrapport har lagt en större vikt, än de andra projektrapporter-
na, vid att beskriva projektidé och bakgrund utförligt. 
 
Möjligen kan antalet studerade slutrapporter ifrågasättas då jag endast har undersökt 
fem av de 77 projekt som slutfördes inom ramen för Samverkansdelegationens pro-
jektfinansiering. Åter vill jag hänvisa till Bells (1995) uppfattning om att undersök-
ningens omfattning måste anpassas till den tidsram som står till buds för uppgiften 
och jag anser att fem projekt var ett rimligt åtagande. Vid en mera omfattande under-
sökning kunde en totalundersökning ha övervägts även om jag inte är säker på att det-
ta tillfört så mycket extra att detta skulle stå i proportion till ansträngningen. Gum-
messon (1991) framför åsikten att empiri från en organisation kan vara tillräckligt för 
att hävda en undersöknings relevans – förutsatt att fynden kan generaliseras. Om fyn-
den i denna undersökning är generaliserbara är dock mycket tveksamt med tanke på 
antal exempel i empirin (se kapitel 7 Förslag till fortsatt forskning) och jag anser att 

                                                
5 Projektet Lärande Väntrum. 



 13(35) 

det gäller att vara försiktig med att dra generaliserande slutsatser på grundval av un-
dersökningens resultat. 
All kvalitativ forskning, som ska uppvisa någon form av kvalitet, måste innehålla 
tolkning och det finns ingen simpel relation mellan verklighet och empiriska data. 
Här kommer forskarens reflektion in i bilden och utgör en viktig del av både genom-
förande och resultat (Alvesson & Sköldberg, 1994). Bakgrunden till att jag som fors-
kare har gjort en viss tolkning är viktig att ta med i beräkningen vid bedömning av 
resultatets relevans. Jag har under hela uppsatsarbetet känt ödmjukhet inför detta fak-
tum och har bemödat mig om att låta medvetenheten om min förförståelse genomsyra 
mitt arbete för att i görligaste mån undgå bias. 
 

 
3 Teori  
Teorikapitlet relaterar till första forskningsfrågan: Hur framställs beställaren i pro-
jektledningslitteratur? (Kapitel 1.1) 
 
Kapitlet fokuserar på hur beställarens projektroll samt förhållande till övriga pro-
jektorganisationen framställs i den litteratur som granskats. Det finns ett antal be-
grepp som ofta används synonymt med beställare t.ex. sponsor, uppdragsgivare, 
projektägare och huvudman. I teoriavsnittet redovisas det/de begrepp som används i 
respektive litteratur. Fynden har kategoriserats för att ge en överblickbar och sam-
lad bild av de olika uppfattningar som har framkommit. I kapitel 3.1 Beställaren 
framställs tydligt finns underkapitel som skiljer på tydlighet avseende allmän be-
ställardefinition och tydlighet när det gäller skillnader vid interna respektive exter-
na projekt. Kapitel 3.2 Beställaren framställs otydligt presenterar fynden utan ytter-
ligare indelning medan kapitel 3.3 Beställaren framställs perifert innehåller två un-
derkapitel, där styrgruppens respektive kundens betydelse framhålls. Kapitelrubri-
kerna refererar till de kategorier som kunde definieras vid litteraturgenomgången. I 
teorikapitlets sista del (kapitel 3.4 Sammanfattning teorikapitel) finns en samman-
ställning i tabellform, som visar kopplingen mellan kategorierna och den litteratur 
som presenterats. Tabellens syfte är endast att sammanfatta kapitel 3 på ett över-
skådligt sätt. 
 
 
3.1 Beställaren framställs tydligt  
I detta kapitel redovisas litteratur som framställer beställaren med tydlighet avseen-
de ansvar/makt/befogenhet/plats i organisationen. Antingen avseende tydlig allmän 
beställardefinition som i kapitel 3.1.1 nedan eller som tydliga skillnader avseende 
beställarens roll vid interna respektive externa projekt (kapitel 3.1.2). 
 
 
3.1.1 Tydlig allmän beställardefinition 
Rodenstedt och Winter (2004) beskriver både beställaren (och förklarar att beställa-
ren ibland kan kallas för sponsor) och kunden. Beställaren uppges äga projeket och 
att betrakta projektet på ett affärsmässigt sätt. Beställaren är intresserad av kostnader 
- både sådana som hör samman med projektgenomförandet och sådana som kan rela-
teras till den framtida nyttan d.v.s. affärskalkylen enligt författarna. Det framgår att 
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beställaren är intern i projektet och den som hanterar externa kunder, som inte kallas 
beställare. Kunden är vanligen extern även om författarna (ibid.) menar att interna 
kunder också förekommer men då brukar de vara mindre tydliga och närmast att lik-
na vid slutanvändare. Den interna kunden fokuserar på nyttan av produkten och af-
färskalkylen är snarast en investeringskalkyl.  
 
En tydlig definition av beställaren ges även av Ahlin, Arnesson och Marcusson 
(2007), som beskriver beställaren som den som har ansvaret både för projektets resul-
tat och för användningen av detsamma. Det framgår också att det finns synonyma 
begrepp till beställaren som uppdragsgivare och projektmentor. Uppdragsgivaren är 
den person som har ansvaret för att beskriva uppdraget noga och måste därför avsätta 
tillräckligt med tid för att förvissa sig om att projektledaren förstått. Beställaren anges 
vara den som prioriterar på grundval av vilken affärsnytta som projektets resultat till-
för verksamheten. För att utföra den typen av ställningstagande menar författarna att 
beställaren ska vara en person som har en sådan befattning i företaget att prioritering 
på övergripande nivå ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna. Uppdragsgivaren ska 
även ta emot och acceptera den levererade projektprodukten – något som ska doku-
menteras. En annan viktig uppgift för beställaren är att tacka projektdeltagarna för 
deras insatser när projektet är slut – lämpligen i samband med en kick-out6.  
 
I boken Projektledningsmetodik (Jansson & Ljung, 2004) ges en utförlig beskrivning 
av vanligt förekommande projektroller och beställaren ägnas relativt stort utrymme. 
Det framgår tydligt att beställaren ska vara en person, för att projektledaren ska ha en 
tydlig samverkanspartner, och att denna person ska vara intern i projektet samt under 
inga omständigheter får förväxlas med kunden. Författarna varnar för farorna för-
knippade med att tilldela kunden beställarrollen och därmed ges mandat att besluta 
om prioriteringar, ramar och innehåll. Även om kunden är viktig, och ställer berätti-
gade krav, är det beställaren som har ansvaret för moderorganisationens verksam-
hetsmål. Detta kan inte överlåtas till kunden.  Beställaren måste bestämma om kun-
dens krav ska accepteras eller inte. Jansson och Ljung framhåller vidare att beställa-
ren bör vara i chefsställning och ha befogenheter som överensstämmer med att kunna 
bestämma om mål, inriktning, omfattning och prioritering av projektet. Beställaren 
tilldelar projektledaren handlingsutrymme med ansvar och befogenheter och kan 
även bestämma om ändringar under pågående projekt. En makt som kan ta sig ut-
tryck i att beställaren kan avbryta ett projekt. Den person som agerar beställare förut-
sätts vara starkt intresserad av att få projektet genomfört för att få nyttja projektresul-
tatet i verksamheten. Detta bör göra beställaren till en bra och trovärdig ambassadör 
för projektet enligt författarna. De diskuterar även värdet av en väl sammansatt styr-
grupp och att styrgruppen ska var ett stöd för både projektledare och projektbeställa-
re. För att ingå i ett projekts styrgrupp och därmed vara behörig att fatta beslut om 
projektet krävs att medlemmarna redan har beslutsbefogenheter i sina respektive be-
fattningar. Detta då styrgruppsdeltagandet i sig inte ger något extra beslutsmandat för 
verksamheten. Författarna anser att beställaren är den som bör utse styrgruppen (che-
fer i verksamheten) eftersom han/hon har ansvaret för projektets långsiktiga effekter. 
Ansvaret avser både resursanvändningen (under projektprocessen) och projektresul-
tatet.  
 

                                                
6 Projektavslutningens motsvarighet till kick-off. 
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Marcusson och Ahlin (2002, s. 29) beskriver uppdragsgivarens roll utförligt och 
definierar ansvaret, enligt nedan, som att: 

 utse projektledare 
 godkänna att projektet startar enligt specifikationens riktlinjer 
 bevaka att specifikationen följs under projektets gång 
 godkänna projektresultatet  
 skriva direktiv och föra en uppdragsdialog (ibid.). 

 
Författarna tillägger att uppdragsgivaren ingår i beslutsgruppen, även kallad styr-
grupp som ska hantera avvikelser från planering inklusive krav och ambitioner, 
resurs och ekonomi frågor samt ta ställning till avvikelser och konsekvenser. Be-
slutsgruppens ansvar omfattar att bestämma projektets mål, ramarna för projektet, 
organisation och arbetsformer, godkänna specifikationer och besluta om viktiga 
ärenden som rör projektet – t.ex. prioriteringsfrågor – och i övrigt utgöra ett stöd 
för projektledaren. (Marcusson & Ahlin, 2002) 
 
Jensen, Johansson och Löfström (2007) tar upp att projektets relationer till huvud-
männen är oerhört betydelsefulla för hur projektet lyckas och framhåller att det i 
takt med en ökande projektifiering blir allt viktigare med god beställarekompetens. 
Det är därför lika viktigt att utbilda beställaren som projektledaren. Beställaren 
måste enligt författarna bli allt mer synliga och engagerade i projekten. Något som 
även föranleder verksamheter, som arbetar i projekt, att noggrant analysera relatio-
nen mellan huvudmän och deras projekt. Vilket bland annat innebär att arbeta mot 
ökad tydlighet i beställarfunktionen.  
 
 
3.1.2        Tydliga skillnader vid interna/externa projekt 
Antvik och Sjöholm (2006) beskriver skillnader i roller när det gäller externa re-
spektive interna projekt. Dessa skillnader rör framförallt beställare och styrgrupp. I 
ett externt projekt kan styrgruppen vara extern vilket innebär att det finns represen-
tanter både från leverantören7 och från kunden. En vanlig lösning i dessa fall är en-
ligt författarna att ha två styrgruppen där en är helt intern hos leverantören. Detta 
för att inte riskera att företagsinterna uppgifter avslöjas för kunden. Det externa 
projektet utser en projektägare, som enligt rollbeskrivningen är affärsansvarig hos 
leverantören. Kunden kan även kallas extern beställare enligt Antvik och Sjöholm. 
(Marcusson och Ahlin (2002) konstaterar att vid en kundorder brukar uppdragsgi-
varen vara lika med säljaren.  
 
Antvik och Sjöholm (2006) framhåller att vid det interna projektet är styrgruppen 
intern och beställaren benämns som intern (som alternativa namn anges sponsor 
och uppdragsgivare). I Antvik och Sjöholms bok beskrivs även skillnaderna mellan 
leverantörens organisation och kundens avseende mål- och tidsperspektiv. Leveran-
törens mål är att genomföra projektet så att kunden blir nöjd och att därigenom tjä-
na pengar på att nå projektmålet. Kundens fokus ligger på effektmålet - närmare 
uttryckt vill kunden tjäna sina pengar på/med hjälp av projektets resultat. Leveran-
törens tidsperspektiv handlar om att genomföra projektet på kortast möjliga tid (för 
                                                
7 Organisationen som genomför projektet – d.v.s. tar fram den önskade produkten och levererar den-
na. 
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att få uppdraget av kunden i konkurrens med andra leverantörer) och kunden har ett 
mera långsiktigt perspektiv – där ett behov ofta har utretts under längre tid och där 
resultatet vanligen ska användas under en längre tid.  
 
Engwall (1999) tar upp att det finns grundläggande skillnader avseende projektets 
juridiska gräns beroende på om uppdragsgivaren är intern eller extern samt om bi-
dragsgivaren8 är intern eller extern. Den juridiska gränsen har nästan inte diskute-
rats alls när det gäller projektorganisationer trots att skillnader vid externa/interna 
projekt medför konsekvenser. Inte minst när det gäller förhållandet mellan projekt-
ledaren och uppdragsgivaren. Frågan om projektet har en extern kund är exempel 
på en situation där den juridiska gränsen blir extra betydelsefull. Engwall menar att 
vid externa projekt är det uppdragsgivaren som är ansvarig för målet och ambi-
tionsnivån medan det vid interna projekt inte alltid behöver se ut så. Vid interna 
projekt kan målet och ambitionen tillåtas växa fram under projektets gång och ef-
fektiviteten i projektets process är underordnat resultatet. 
 
Maylor (2005) lyfter skillnaden rörande hur projektplanen utformas beroende av 
om kunden är intern eller extern. I fallet med en intern kund ligger fokus på att 
formulera målet och avsikterna med projektet, så att samstämmighet nås med orga-
nisationen i övrigt. När projektplanen tas fram till en extern kund är huvudfrågan 
om kunden kommer att kunna betala för projektet eftersom det annars är menings-
löst att lägga tid på detaljerade förslag. Att förvissa sig om att det är rimligt för den 
externa kunden att genomföra projektet rekommenderas också av författaren. 
  
I Blomés (2004) bok om projektsäkerhet beskrivs en roll, speciellt avsedd för ex-
terna projekt, under namnet affärsansvarig (hos projektleverantören) och anger som 
alternativa namn för rollen - marknadsansvarig, säljansvarig, account manager, pro-
jektägare och sponsor. Den som innehar affärsansvarsrollen samverkar med den 
externa beställaren (kunden) och projektledaren. Blomé framhåller den som har af-
färsansvaret ser projektet mera ur ett helhetsperspektiv än vad projektledaren gör 
och är dessutom den som står närmast kunden av de två. Vid det externa projektet 
måste den affärsansvariga ha ett tätt samarbete med beställaren likaväl som med 
kunden och projektledaren. Avtal med kunden tas fram i samråd med beställaren. 
Blomé beskriver beställaren med synonymerna uppdragsgivare, huvudman och 
sponsor. I interna projekt är beställaren den som motsvarar det externa projektets 
affärsansvarig och därmed även den som ansvarar för projektets långsiktiga affärs-
nytta i verksamheten. Beställaren är i båda fallen (både vid internt och externt pro-
jekt) den som ansvarar för direktivet – att beskriva uppdraget skriftligt så att ramar 
och mål för projektet framgår tydligt samt även vilka uppgifter som delegeras till 
projektledaren. När det gäller beställaren i stort menar Blomé att flera personer till-
sammans kan agera beställare om projektet finansieras av flera parter och att bestäl-
laren således kan finnas internt eller externt i organisationen. 
 
 
 
 
 

                                                
8 Med bidragsgivare avses: internt – egen personal; externt – underleverantörer etc. (Engwall, 1999). 
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3.2 Beställaren framställs otydligt 
I kapitlet redovisas litteratur som framställer beställaren på ett otydligt sätt. Katego-
rins definition på otydlighet handlar om att beställaren beskrivs på ett tvety-
digt/mångtydigt sätt. Något som kan ta sig uttryck i att beställarrollen beskrivs med 
skiftande vokabulär/definition utan att detta förklaras närmare. Om skiftande uttryck 
används förklaras dessa inte som synonyma begrepp utan de används på ett sätt som 
gör läsaren osäker på vad som gäller. 
 
Hagman (2002) diskuterar projektägarens roll och menar att rollen kan innehas av 
antingen en person eller en organisation och att ägandet lika väl kan syfta på ett rent 
moraliskt ägande som på att inneha upphovsrätt till ett projekt eller en projektidé. 
Detta är också den definition av begreppet, som han anser har speciellt berättigande 
vid komplexa, sammansatta projekt. Författaren menar att det finns en annan defini-
tion av rollen projektägare, som är att jämställa med projektmentor och som inte är 
relevant i sammanhanget. Vid interna projekt är projektägarens roll inte mycket att 
fundera över utan det är projektägarens uppgift att vara uppdragsgivare, beställare, 
finansiär och ansvarig för direktivet. Hagman anser att projektägaren, som han förut-
sätter är starkt engagerad, måste hindras från att älska ihjäl sitt projekt (ibid., s. 43) 
samtidigt som projektgruppen måste hindras från att ta fram sina egna direktiv så fort 
en möjlighet uppstår (t.ex. i samarbetet med en oerfaren projektägare). Det är pro-
jektägaren som måste svara för att projektet sköts projektmässigt och att planering 
och uppföljning sker kontinuerligt och noggrant. Avtal mellan projektets parter måste 
vara tydligt utformade och projektägaren måste se till att så sker. Författaren och av-
råder bestämt från att kombinera rollerna projektägare och projektledare eftersom det 
vid en sådan lösning är mycket vanligt att viktiga moment i projektet förbises då pro-
jektägaren/projektledare redan tror sig ha full kontroll i alla avseenden.  
 
Eriksson och Lilliesköld (2004) slår fast att alla projekt har en uppdragsgivare och att 
det exempelvis kan vara ett företags ledning som innehar uppdragsgivarrollen. För-
fattarna skriver att det är uppdragsgivaren som tar emot projektets resultat och att det 
är dennes ansvar att se till att projektet får de resurser som krävs för att projektet ska 
hinna bli klart i tid och uppdragsgivaren måste även se till att eventuellt justera ramar 
och mål, om det behövs, för att det ska vara möjligt att lösa uppgiften. Uppdragsgiva-
ren står också för den kontinuerliga uppföljningen av projektet och ser till att avstäm-
ning görs vid bestämda tillfällen (grindhål). Författarna poängterar vikten av tydliga 
projektroller och beskriver projektbeställaren (även kallad sponsorn) som rollen med 
överordnat ansvar för projektet och som även ska besluta om mål och ramar (tid, 
kostnad, resurser, start- och slutpunkt och ekonomi etc.). Sponsorn utser vanligen 
projektledare och tar emot samt godkänner projektresultat. Eriksson och Lilliesköld 
beskriver även styrgruppens roll, som är att hjälpa sponsorn vid beslut rörande pro-
jektet. I styrgruppen ska bara ingå personer som har beslutsmandat från sina respekti-
ve ordinarie positioner.  
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3.3 Beställaren framställs perifert 
I detta kapitel tas den litteratur upp som framställer beställaren på ett perifert sätt. 
Detta innebär att beställaren endast nämns i förbifarten, som hastigast utan närmare 
förklaring, eller att beställaren inte alls tas upp utan fokus istället läggs på styrgrup-
pens och/eller kundens roll.  
 
3.3.1 Styrgruppens betydelse framhålls 
Ricciardi och Schaller (2005) framhåller projektets styrgrupp som makthavaren, 
som bestämmer ramarna och som direkt kan påverka projektet genom att vara 
överordnad projektledaren. Författarna påstår också att projektorganisationen är 
populär p.g.a. att den innebär tydlighet avseende ledningsförhållandena där projekt-
ledaren är ensam ansvarig och endast behöver rapportera till styrgruppen. Ricciardi 
och Schaller kompletterar ovanstående uppfattning med information om att de har 
genomfört åtta studier, som alla har visat att projektdeltagare inte riktigt förstår pro-
jektets organisation, ansvarsförhållanden samt att personalfrågor brukar hamna 
mellan stolarna.  
 
3.3.2          Kundens betydelse framhålls  
Project Management Institute (2000) nämner inte beställaren explicit utan använder 
begrepp som köpare och kund. Boken koncentrerar sig, när det gäller förhållandet 
köpare/säljare, framför allt på hur avtal skrivs mellan säljare och kund och vad som 
bör hanteras vid kontraktsskrivande. I sammanhanget diskuteras även avtal med un-
derleverantörer. Kundbegreppet tas även upp i det kapitel som rör projektets intres-
senter. Där framställs kunden som den (individ eller organisation) som efter avslutat 
projekt ska använda resultatet och flera lager av kunder identifieras och boken fram-
håller att det inte går att sätta ett generellt likhetstecken mellan kund och användare 
eftersom projektets kund kanske säljer produkten vidare till användaren. Även be-
greppet sponsor nämns bland intressenterna och förklaras som den individ eller den 
grupp, internt eller externt i förhållande till projektets organisation, finansierar pro-
jektet.  
 
 
3.4         Sammanfattning teorikapitel 
Kapitlet innehåller en kort sammanfattning av de olika sätt som beställaren framställs 
på i den valda litteraturen. I tabell 1 nedan redovisas vilka författare som hör till re-
spektive kategori. 
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Tabell 1: Visar vilken litteratur som representeras i respektive kategori/-er. 

Litteratur 

Tydlig beställar-
framställning: 

Otydlig  
beställare 

Perifer beställare 
 – istället fokus på:  

Allmän  
definition 

Skillnader 
int/ext  pro-
jekt 

Styr-
grupp 

Kund Ingen 
 

Ahlin, Arnesson 
& Marcusson, 2002 X      

Antvik & Sjöholm, 
1994  X     

 
Blomé, 2004  X     

 
Engwall, 1999  X     

Eriksson & Lil-
liesköld, 2007   X    

 
Hagman, 2002   X    

Jansson & Ljung, 
2004 X      

Jensen, Johansson  
& Löfström, 2007 X      

Marcusson & Ahlin, 
2007 X X     

 
Maylor, 2005  X     

Project Management 
Inst., 2000     X  

Rapp, Ricciardi  
& Schaller, 2005    X   

Rodenstedt 
 & Winther, 2004 X      

 

 
 
4 Empiri  
Empirikapitlet relaterar till den andra forskningsfrågan: Hur framställs beställaren i 
projektdokumentation? (Se kapitel 1.1) 
 
I kapitlet presenteras om, och i så fall hur, fem verkliga projekt framställer projekt-
beställaren i respektive slutrapport/utvärderingsrapport. Rapporter som alla skulle 
lämnas till Samverkansdelegationen våren 2005 eftersom alla de undersökta projek-
ten hade fått statlig finansiering av Samverkansdelegationen (se kapitel 1.2.2). Pro-
jekten hade i grunden lika uppdrag – att stimulera regional samverkan i syfte att 
öka rekryteringen till högskola/universitet. Detta uppdrag har, som exemplen visar, 
kommit till olika uttryck i de utvalda projekten och olika möjligheter har testats 
med relativt skilda angreppssätt. Samtliga projekt har även bidragit med viss egen-
finansiering (enligt krav i Samverkansdelegationens utlysning). 
 
 
4.1 Projekt 1 – Lärande väntrum 
Projektets grundläggande och bärande idé var att tekniken borde kunna utnyttjas 
bättre och användas som resurs i förebyggande hälsoarbete. Syftet var att skapa 
förutsättningar för att utveckla och pröva olika modeller för e-hälsoarbete – t.ex. att 
utnyttja vårdinrättningarnas väntrum till en plats för lärande i frågor som rör hälso- 
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och sjukvård. Resurser inom vård och omsorg inklusive förebyggande insatser skul-
le samverka för friskare medborgare, som tar ett större ansvar för den egna hälsan 
(inkl. att bli bättre på att sköta eventuell sjukdom). Ett nyckelbegrepp för modeller-
na skulle vara patienten i centrum och patientdemokrati. Projektet ville verka för att 
patienterna skulle få mer att säga till om när det gäller egen hälsa och vård men de 
skulle också uppmuntras att ta ett större eget ansvar och få verktyg för dessa ända-
mål.  Bakom ansökan till Samverkansdelegationen stod Ölands folkhögskola, 
Landstinget i Kalmar län och Kalmar e-Hälsoinstitut, Högskolan i Kalmar. Ölands 
folkhögskola och  Landstinget i Kalmar län tog på sig huvudmannaskapet för pro-
jektet. (Lärande väntrum, 2005) 
 
Projektmål 
Projektets övergripande mål var att: 

 skapa nya modeller för folkhälsoarbetet som skulle bidra till en förbättrad 
folkhälsa i Kalmar län, och därmed skapa en bättre grund för den regionala 
utvecklingen  

 skapa nya roller och yrkesområden i hälsoarbetet, vilket i sin tur ger utveck-
lings- och rekryteringsmöjligheter för både Landstingets folkhögskolor, 
Nätuniversitetet och Högskolan i Kalmar. (Lärande väntrum, 2005) 
 

Projektets organisation 
Projektet hade två projektledare utsedda och antalet projektmedarbetare i huvudpro-
jektgruppen uppges till tre personer (projektledarna inte medräknade). Dessutom 
deltog projektmedarbetare från de samverkande organisationerna i olika delprojekt-
grupper. Projektet hade en styrgrupp bestående av projektledarna, representanter 
från Apoteket AB, Landstinget i Kalmar län (folkhälsostrateg, informationschef och  
bibliotekarie) och Högskolan i Kalmar (professor). Det finns inte explicit uttryckt 
vilket ansvar styrgruppen hade i projektet eller hur inflytande utövats. Inte heller 
framgår hur många styrgruppsmöten som ägt rum. Det framgår av rapporten att en 
av projektledarna även var idégivare till projektet. (Lärande väntrum, 2005) 
 
 
4.2 Projekt 2 – Graphic Valley 
Projektet handlade i korthet om att skapa ett kompetensutvecklingskluster i Värm-
land med fokus på grafiska branschen och närliggande branscher. Projektmålen som 
anges nedan fokuserade enligt Samverkansdelegationen inte tillräckligt på att högre 
utbildning skulle göras tillgänglig för medborgarna och därför ställdes efter något år 
(i början av 2004) kravet att aktionsplanen skulle skrivas om så att detta tillgodoses. 
Med anledning av detta startades en teknisk basårsutbildning (Torsby Kommun), ett 
lärcentra inrättades i Sunne Kommun, studenter från Karlstads Universitet har sam-
läst med KY-studenter och universitetskurser i Ledarskap och Företagsekonomi har 
hållits samt planerades för 2005 kurser i Projektledning och Designmetodik. (Gra-
pich Valley, 2005) 
 
Projektmål 
Som projektets ursprungliga mål angavs nedanstående punkter: 

 Stabilisera och öka antalet arbetstillfällen inom den befintliga 
grafiska branschen och angränsande branscher såsom pappersin-
dustrin och design/marknadsföringsbranschen, i regionen. 
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 Att genom IDEUM9 öka antalet nya företag, och därmed arbets-
tillfällen. 

 Att erbjuda tillträde till ett tekniskt/naturvetenskapligt basår (via 
KaU), som ger tillträde till akademisk utbildning inom för stude-
rande inom grafiska sektor på gymnasie och kvalificerad yrkesut-
bildning. 

 Att vidareutveckla underlag för distans/nätbaserad utbildning för 
den grafiska branschen. 

 Genom uppdragsutbildning, effektivitetsutredningar och forsk-
ning/utveckling bidra till att höja kompetensen hos företagen inom 
branscherna och i regionen/nationen för att göra industrin mer in-
ternationellt konkurrenskraftig. (Grapich Valley, 2005, sid. 4) 
 

Projektets organisation 
Sunne kommun är huvudman med samverkande parterna BrobyGrafiska Utbild-
ning, Svensk flexografiförening (Sweflex), Svenska Flexografiinstitutet  och Karl-
stads Universitet. Projektet hade en projektledare (från Karlstads Universitet) och 
en biträdande projektledare (från BrobyGrafiska Utbildning). Styrgruppen har del-
tagare från samtliga samverkansorganisationer inklusive huvudmannen. Projektle-
daren var adjungerad ledamot i styrgruppen. Samverkansorganisationernas bidrag 
till projektet via egenfinansiering (deltagarnas löner) motiveras av att organisatio-
nernas intressen förväntas gynnas av deltagandet. Styrgruppens första mötet god-
kände projektgruppens formering och projektets aktivitetsförslag. Samverkansdele-
gationen krävde ändrad aktivitetsplan i början av år 2004 för att finansieringen skul-
le betalas ut för hela projekttiden. (Grapich Valley, 2005) 
 
 
4.3 Projekt 3 – Campus Sjuhärad 
Projektet med samlingsnamnet Campus Sjuhärad10 bestod av flera delprojekt, som 
alla på olika sätt skulle gynna ökad samverkan mellan kommunerna i Sjuhäradsbyg-
den och Högskolan. Högskolans behov av förstärkt kontakt med omgivande samhäl-
let var en viktig grundidé i projektet. Kommunerna skulle utveckla Lärcentra som 
hade en tät kontakt med Högskolan för att kunna verka för bl.a. kompetensutveckling 
och att verka för att så kallade förtrogenhetskunskaper värderas på ett sätt som gör 
dem jämförbara med akademiska kunskaper. Detta synsätt förväntades medföra att de 
två kunskapstyperna skulle förstärka varandra när det kombinerades. Infrastruktur-
satsningar har gjorts för att främja distansutbildningarnas samverkan mellan regio-
nens Lärcentra och Högskolan. (Campus Sjuhärad, 2005) 
 
Projektmål 
Under samverkansprojektet var första och sista målet prioriterat. Nedan anges samt-
liga mål som presenteras i rapporten: 

 Göra högskolan mer tillgänglig för företag, offentlig sektor och medborgare i 
Sjuhärad.  

                                                
9 Ett EU-projekt Inkubator Ideum (Grapich Valley, 2005). 
10 Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Varberg och Vårgårda. 
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 Stödja ett entreprenörsklimat och se företagande som ett självklart alternativ 
till anställning.  

 Rekrytera fler studenter från underrepresenterade grupper.  
 Höja den generella utbildningsnivån i Sjuhärad. 
 Bidra till att skapa förutsättningar för lokalt förankrade forsknings- projekt 

inom forskningsområden där Högskolan i Borås ska vara nationellt ledande.  
 Bidra till utveckling av Högskolans i Borås omvärldssamverkan. (Campus 

Sjuhärad, 2005, sid. 8) 
 
Projektets organisation 
Varken beställare eller projektledare lyfts fram i rapporten. Huvudmän för projektet 
har varit Sjuhärads kommunalförbund och Högskolan i Borås. Som kontakt för pro-
jektägaren anges en person från Högskolan i Borås. Som samverkansorganisationer 
anges, förutom huvudmännen, Samverkansdelegationen, Västra Götalandsregionen, 
Region Halland och LO-distriktet i Västsverige samt Svenskt Näringsliv. Rapporten 
beskriver organisationen som bestående av ett projektkansli och en styrgrupp. Pro-
jektkansliet har skött genomförandet av projektet och styrgruppens ordförande har 
deltagit i projektkansliets veckovisa sammanträden. Styrgruppen har ansvarat för att 
projektets arbete och resultat har stämt med uppsatta mål och budget. Flera delpro-
jekt har funnits och det har funnits en stark ambition att inget delprojekt har startats 
där inte behovet varit tydligt och projektet väl förankrat. Delprojekten har initierats 
underifrån. (Campus Sjuhärad, 2005) 
 
 
4.4 Projekt 4 – Studieresan 
Samverkansprojektet Studieresan hade föregåtts av två huvudprojekt rörande sam-
verkan för högre utbildning i Skåne och utveckling av lärcentra i Skåne. Region 
Skåne var huvudman för det förstnämnda och Högskolan i Kristianstad för det 
andra. Efter sammanslagning och ansökan om medel till Samverkansdelegationen 
fick projektet namnet Studieresan. Projektet handlade främst om att bygga upp lär-
centra för att bidra med bättre förutsättning för lärande i region Skåne – med speci-
ell inriktning på vuxnas lärande. I detta ingick att bygga kunskapsnätverk. Det fanns 
fyra delprojekt som samlades under det gemensamma projektnamnet Studieresan: 

 Lärcentrautveckling 
 Göinge Studieresa 
 Vägledarkompetens i lärcentra – vägledningsutveckling i Skåne 
 Brobyggarna. (Studieresan, 2005, s. 4) 

 
Samverkansdelegationen beviljade projektet 1 miljon kr som finansiering för lär-
centrautveckling och Göinge Studieresa (övriga projekt finansierades inte av Sam-
verkansdelegationen). Region Skåne, Lunds universitet, Malmö Högskola och Hög-
skolan i Kristiansstad bidrog också med finansiering i olika utsträckning.  
 
Projektmål 
Projektets övergripande mål var att främja deltagande i högre utbildning för att ut-
veckla och öka tillväxten i hela Skåne (Studieresan, 2005, s. 4) samt utveckla lär-
centra i Skåne.  
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Projektets organisation 
Det fanns en projektledare och en biträdande projektledare som utsetts av respektive 
myndighet (Högskolan i Kristianstad och Region Skåne) enligt en av de förekom-
mande organisationsbeskrivningarna. En annan variant är att det fanns två projekt-
ledare och delprojektledare. Projektgrupp och styrgrupp fanns men dokumentatio-
nen tar upp att näringslivet var underrepresenterat. Styrgruppens uppdrag beskrivs 
som otydligt med konsekvensen att medlemmar nedprioriterade närvaro på de mö-
ten som anordnades. Dessutom framgår att de olika ledamöterna är oeniga om sin 
roll – om den är beslutande eller rådgivande. Projektledarna har utarbetat projektbe-
skrivning som framställs som en målbeskrivning men har inte gjort någon plan för 
det arbete som skulle genomföras. Inte heller någon plan för uppföljning finns – 
eller beskrivning av hur projektet ska redovisas. Projektledarna framställs som dri-
vande eldsjälar som samlat mycket kunskap under projektets gång. Projektledare 
och biträdande projektledare är ledamöter i styrgruppen. (Studieresan, 2005) 
 

4.5 Projekt 5 – IT-KY-projektet 
Det fullständiga namnet på projektet är Regional samverkan om IT-utbildningar – 
Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY) och högskoleutbildning. Huvuduppgiften för 
projektet har varit att lotsa personer som läst KY-utbildningar till högskoleutbildning.  
 
Projektmål 
Projektets mål var att: 

 Underlätta tillväxten i regionen genom ökade möjligheter till koppling mel-
lan branschen och olika utbildningsformer. 

 Underlätta tillväxten i regionen genom ökad samordning mellan KY och 
högskolans utbildningar inom IT. 

 Etablering av samverkanskultur mellan branschen, RHY11-utbildningar 
inom IT och vid Mitthögskolan. 

 Anpassade utbildningar samt flexiblare utbildningsgång i vissa av Mitthög-
skolans IT-utbildningar efter genomgången KY-IT utbildning i länet. (IT-
KY-projektet, 2005, sid. 4-5) 

 
I projektrapporten tar författaren upp problemet med vaga målformuleringar och 
konstaterar att detta kan vara ett tecken på en önskan att tillfredsställa finansiären 
snarare än att dessa ska vara allvarligt menade utgångspunkter för projektet. Detta 
uppges vara olyckligt både för finansiären och för projektägaren. 
 
Projektets organisation 
Mitthögskolan är huvudman med två samverkande parter – Landstinget Västernorr-
land och Almega. Parallellt med begreppet huvudman används begreppet projekt-
ägare. Projektledaren kom från huvudmannens organisation. I rapporten nämns inte 
organisationen i övrigt – det framgår inte hur styrgrupp har tillsatts. Följaktligen 
finns inte heller något skrivet om vilka ansvar eller befogenheter som en sådan 
eventuell grupp har haft. Dock framgår av dokumentationen att kostnader för led-
ningsmöten har tagits upp. (IT-KY-projektet, 2005). 
 
                                                
11 Regional Högre Utbildning i Västernorrland. 
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4.6 Sammanfattning empirikapitel 
Kapitlet innehåller en kort sammanfattning av sätten som beställaren framställs på i 
de granskade projektrapporterna. Tabell 2 nedan bygger på huvudkategorier som 
tagits fram i teorikapitlet och är avsedd att utgöra en sammanfattande övergång och 
introduktion till nästa kapitel som behandlar resultat och analys av undersökningen. 
 
Tabell 2: Visar hur projektrapporterna kan inordnas i nedanstående kategorier. 

Projekt 

Tydlig beställarfram-
ställning: 

Otydlig 
beställare 

Perifer beställare 
 – istället fokus på:  

Allmän  
definition 

Skillnader 
int./ext.  
projekt 

Styr-
grupp 

Kund Ingen 
 

Lärande väntrum      X 
Grapich Valley    X   
Campus Sjuhärad    X   
Studieresan      X 
IT-KY-projektet      X 
 
Lärande väntrum 
I rapporten nämns inte projektets beställare uttryckligen men Landstinget i Kalmar 
län anges som huvudman för projektet. De två huvudprojektledarna kommer från 
huvudmannens organisation och dessa ingår båda i projektets styrgrupp. Samver-
kansdelegationen anges som finansiär till projektet (egenfinansiering förekom ock-
så). Det kan även utläsas att projektledarna ingår i styrgruppen. (Se kapitel 4.1) 
 
Grapich Valley 
Beställarrollen nämns inte. Huvudmannen och styrgruppen framhålls – dock utan 
närmare definition utöver att styrgruppen godkände projektgrupp och projektaktivi-
teter. Samverkansdelegationen krävde ändrad aktivitetsplan efter cirka ett år. (Se 
kapitel 4.2) 
 
Campus Sjuhärad 
Varken beställare eller projektledare lyfts fram i dokumentationen. Huvudmän och 
projektägare nämns samt att organisationen består av projektkansli och styrgrupp. 
Styrgruppen ansvarade för projektarbetet och måluppfyllelse samt att projektet höll 
sig inom givna ramar. (Se kapitel 4.3) 
 
Studieresan 
Beställarrollen tas inte upp specifikt. Dock nämns Högskolan i Kristianstad och Re-
gion Skåne som huvudmän. Projektledarna tillskrivs stort inflytande över hur pro-
jektet utvecklas och ingår i styrgruppen som ledamöter. (Se kapitel 4.4) 
 
IT-KY-projeket 
Beställaren nämns inte alls utan endast projektägare/huvudman och finansiär. Inte 
heller projektledarens roll beskrivs. Det framgår inte vad som varit projektägarens 
respektive finansiärens uppgifter.  (Se kapitel 4.5) 
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5 Resultat och analys  
I kapitlet redovisas resultatet genom att teori och empiri analyseras. Analysen foku-
seras på de tre forskningsfrågor som anges i kapitel 1.1 Syfte och frågeställningar 
 
 
5.1 Första forskningsfrågan analyseras 
Kapitlet besvarar första forskningsfrågan: Hur framställs beställaren i projektled-
ningslitteratur? (Se kapitel 1.1) 
 
Även om litteraturen framställer beställaren på flera olika sätt (kapitel 3) framgår 
det att tydlighet i projektets uppgiftsfördelning, speciellt avseende projektledare 
och beställare, är en viktig grund för ett väl genomfört projekt. Ibland förekommer 
olika benämningar i en och samma bok, för vad som verkar vara samma rollansvar 
(utan att det förklaras att olika namn kan användas synonymt).  Olika perspektiv 
kan också framföras i samma bok. Kundbegreppet förklaras inte alltid på ett hel-
täckande sätt, även om det ibland görs distinktioner där kundens perspektiv och 
tidshorisont särskiljs från projektets och kunden ges i vissa fall den alternativa be-
nämningen extern beställare (Antvik & Sjöholm, kapitel 3.1.2).  Nedan sker redo-
visningen av resultatet utifrån de kategorier som definierats under litteraturstudien. 
 
Tydlig beställare  
Tydligheten visas bland annat genom att klara definitioner görs av beställaren och 
kunden så att respektive ansvar och befogenheter framgår. Kapitel 3.1.1 tydliggör 
även att beställare inte är synonymt med kund. Dessutom förklaras den interna be-
ställarens funktion så att det framgår att denne är en kontakt mellan projektledare 
och kund (antingen intern eller extern). Beställaren prioriterar enligt affärsnytta och 
ansvarar för att produkten tillför organisationen värde – något som i praktiken in-
nebär att inte kunden ska vara beställare eftersom organisationens affärsnytta då 
inte kan garanteras. Beställaren ska ingå i beslutsgruppen/styrgruppen, vilket inne-
bär att vara med och fatta beslut om projektets mål och ramar. Det framgår även att 
beställarkompetens är en mycket viktig komponent för lyckade projekt och att be-
ställaren behöver synliggöras. (Se kapitel 3.1.1 Tydlig allmän beställardefinition) 
 
Det finns tydliga skillnader mellan interna och externa projekt och behovet av att 
tillsätta en intern beställare även i externa projekt framhålls. Vid kundorderprojekt 
kan säljaren sägas vara intern beställare. Även styrgruppen behöver behandlas olika 
vid internt/externt projekt. Vid externa projekt kan vara lämpligt att tillsätta två 
styrgrupper där den interna behandlar frågor som är av företagsintern karaktär. 
Även projektets juridiska gräns påverkas beroende på om det är fråga om ett internt 
eller ett externt projekt. (Se kapitel 3.1.2 Tydliga skillnader vid interna respektive 
externa projekt) 
 
Otydlig beställare 
När litteraturen framställer beställaren som otydlig handlar detta främst om att be-
ställaren beskrivs på ett tvetydigt/mångtydigt sätt utan att någon ytterligare förklar-
ing lämnas. I kapitel 3.2 Beställaren framställs otydlig framförs Hagmans uppfatt-
ning om att projektägaren kan vara en person eller en organisation och att själva 
ägandet inte behöver vara direkt relaterat till projektet utan kan vara moraliskt. 
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Dock konstaterar Hagman (kapitel 3.2.) att de två rollerna projektägare och projekt-
ledare inte ska kombineras. Även på andra sätt beskriver författaren projektägarens 
roll på ett sätt som överensstämmer med det som framkommit i kapitel 3.1 (där teo-
rin beskriver tydlig beställarroll). Eriksson och Lilliesköld (se kapitel 3.2) blandar 
begreppen så att uppdragsgivare, projektbeställare/sponsor kan innebära samma sak 
(utan att detta förklaras på ett tydligt sätt). 
 
Perifer beställare  
Ricciardi och Schaller (se kapitel 3.3.1) framhåller styrgruppen som projektets 
verkliga makthavare även om detta inte behöver vara fullständigt klargjort för pro-
jektmedarbetarna. Författarna koncentrerar sig dock på projektpsykologi och inte 
på själva organisationen och arbetsfördelning (befogenheter/ansvar) i projektet. 
Project Management Institute (se kapitel 3.3.2) lyfter kunden/köparen som den som 
förhandlar med projektledaren och beställare nämns inte.  
 
 
5.2 Andra forskningsfrågan analyseras 
Kapitlet besvarar andra forskningsfrågan: Hur framställs beställaren i projektdo-
kumentation? (Se kapitel 1.1) 
 
Rapporterna är entydiga i det att ingen av dem tydliggör beställarens roll och inte heller 
framgår klart vem eller vilka som axlar beställarens ansvar och befogenheter. Dock 
framgår i rapporterna en, olika väl kamouflerad, önskan att tillfredsställa finansiären – 
vilket kan innebära Samverkansdelegationen och/eller de i projektet samverkande or-
ganisationerna. Dessa omnämns dock inte som beställare i klartext. Styrgruppens roll 
lyfts tydligare i två av projekten ( se kapitel 4.2 Grapich Valley & kapitel 4.3 Campus 
Sjuhärad) där styrgruppen tillskrivs åtminstone någon av de uppgifter som i litteraturen 
tas upp som beställarens (t.ex. att utse projektgrupp och godkänna aktivitetsplan). I den 
kategorisering som gjorts under uppsatsarbetet faller samtliga projektrapporter inom 
samlingskategorin perifer beställare – vilket innebär att beställaren inte nämns alls eller 
att styrgrupp och/eller kund lyfts fram och tillskrivs uppgifter som enligt teorin (se ka-
pitel 3) brukar höra samman med beställarrollen.  
 
 
5.3 Tredje forskningsfrågan analyseras 
Kapitlet besvarar tredje forskningsfrågan: Hur förhåller sig den undersökta littera-
turen i förhållande till empirins projektdokumentation (avseende beställaren)? (Se 
kapitel 1.1) 
 
Som nämns i kapitel 5.1 och 5.2 ovan är det samlade intrycket från litteraturstudiens 
teoretiska del att tydlighet i beställarrollen är kritisk (se tabell 1) – även om det finns 
exempel som inte alls lyfter beställarens roll (se kapitel 3.2 Otydlig beställare) eller 
som gör detta mera perifert (se kapitel 3.3 Perifer beställare) – vilket kan innebära att 
beställaren inte alls nämns eller att styrgrupp och/eller kund kan tillskrivas beställar-
ansvar/-befogenheter. I samtliga projektrapporterna framställs beställaren perifert (se 
tabell 2, kapitel 4.6) – något som i praktiken betydde att beställaren inte alls nämndes 
eller som i två av fallen (se kapitel 4.2 Grapich Valley & kapitel 4.3 Campus Sjuhä-
rad) där styrgruppens uppgifter framhålls. I nästa kapitel diskuteras möjliga tolkning-
ar och konsekvenser av fynden. I tabell 3 nedan har teorins och empirins sammanfat-
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tande tabeller kombinerats. Tabellen visar att litteraturens framställningar av bestäl-
larrollen innehåller en större mångfald i och med att de olika författarnas verk kan 
inordnas i samtliga tre huvudkategorier medan projektdokumentationen endast ham-
nar i en av huvudkategorierna.  
 

Tabell 3: Visar litteraturens och projektdokumentationens respektive koppling till 
kategori/-er. 

Litteratur 

Tydlig beställar-
framställning: 

Otydlig  
beställare 

Perifer beställare 
 – istället fokus på:  

Allmän  
definition 

Skillnader 
int/ext  pro-
jekt 

Styr-
grupp 

Kund Ingen 
 

Ahlin, Arnesson 
& Marcusson, 2002 X      

Antvik & Sjöholm, 
1994  X     

 
Blomé, 2004  X     

 
Engwall, 1999  X     

Eriksson & Lil-
liesköld, 2007   X    

 
Hagman, 2002   X    

Jansson & Ljung, 
2004 X      

Jensen, Johansson  
& Löfström, 2007 X      

Marcusson & Ahlin, 
2007 X X     

 
Maylor, 2005  X     

Project Management 
Inst., 2000     X  

Rapp, Ricciardi  
& Schaller, 2005    X   

Rodenstedt 
 & Winther, 2004 X      

 
Projekt    

 
  

 
Lärande väntrum      X 

 
Grapich Valley    X   

 
Campus Sjuhärad    X   

 
Studieresan      X 

 
IT-KY-projektet      X 
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6 Diskussion och slutsats 
I kapitlet diskuteras resultatet och analysen (se kapitel 5) avseende forskningsfrå-
gorna (se kapitel 1.1) och en slutsats formuleras. Det förekommer även att diskus-
sionen kopplar tillbaka till den bakgrund som ges avseende projekt i kapitel 1.2.1 
och Samverkansdelegationen i kapitel 1.2.2. 
 
 
6.1 Första forskningsfrågan diskuteras 
Första forskningsfrågan: Hur framställs beställaren i projektledningslitteratur? (Se 
kapitel 1.1) 
 
Flertalet av de författare som ingår i litteraturstudien har valt att framställa bestäl-
larrollen tydlig – på ett eller annat sätt. Antingen har författarna valt att vara tydliga 
vid den allmänna definitionen av beställaren (Ahlin, Arnesson & Marcusson, Jans-
son & Ljung, Jensen, Johansson & Löfström, Marcusson & Ahlin samt Rodenstedt 
& Winter, kapitel 3.1.1), eller så har de valt att vara tydliga när det gäller att defini-
era beställarrollen så att skillnaderna vid interna respektive externa projekt framgår 
tydlig (Antvik & Sjöholm, Blomé, Engwall, Marcusson & Ahlin samt Maylor, ka-
pitel 3.1.2). Engwall är tydlig avseende skillnader vid interna/externa projekt och 
framhåller exempelvis vilket ansvar uppdragsgivaren respektive projektledaren har 
för målbild och slutresultat. Tydligheten till trots har inte Engwall tagit upp något 
som antyder att det externa projektet kan behöva en intern beställare. Något som 
jag anser ytterligare förstärker behovet av att tänka på den juridiska gränsen mellan 
projektet och projektets omgivning (dit uppdragsgivaren hör vid externt projekt). 
Marcusson och Ahlin (se kapitel 3.1.1 & 3.1.2) är både tydliga avseende allmän 
definition och skillnader vis internt/externt projekt.  
 
Den samlade bedömningen är att litteraturen framställer beställaren tydlig även om 
det förekommer att benämningar blandas ihop och att olika begrepp används för 
samma sak utan att detta förklaras närmare (Hagman; Eriksson & Lilliesköld, kapi-
tel 3.2). Detta är något som kan ske även i böcker som i övrigt är väldigt tydliga 
avseende projektledarens funktion och när det gäller att beskriva projektprocessen. 
Ett bra exempel på detta är Eriksson och Lilliesköld, som säkert har ambitionen att 
vara tydliga och som tar upp viktiga frågor till diskussion – dock utan att på ett 
otvetydigt sätt reda ut om de olika begrepp som används samtliga är synonyma eller 
om det bara är beställare och sponsor som står för samma sak.  
 
Jag misstänker att otydlighet runt beställarens uppgifter kan hänga ihop med ett allt 
annat överskuggande fokus på projektledaren och att det därför kan vara lätt att 
missa betydelsen av beställaren. Projektledaren har ett ansvar för att hålla god och 
nära kontakt med beställaren och även om detta tas upp så utvecklas inte beställa-
rens ansvar och befogenheter. Jag undrar också över om det är vanligt att ameri-
kanska böcker inte diskuterar beställaren men däremot intressenter och kunder. 
Detta kan i så fall hänga samman med projektkultur som kan var olika från land till 
land. I denna undersökning finns endast två amerikanska böcker varför det inte 
finns någon möjlighet att dra några slutsatser av hur Maylor (se kapitel 3.1.2) re-
spektive Project Management Institute (se kapitel  3.1.2) behandlar frågan.  
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Det finns även exempel (Ricciardi & Scahller; Project Management Institute, kapi-
tel 3.1.2) på att beställaren behandlas perifert (d.v.s. nämns inte alls alternativt att 
kund eller styrgrupp ges beställarens status). Detta förhållningssätt medverkar en-
ligt min uppfattning ytterligare till att skapa osäkerhet runt beställarrollen.  Ricciar-
di och Schallers bok utgår ett väldigt bra exempel på när beställare helt kommer 
bort i resonemanget. De lyfter styrgruppen som överordnad projektledaren och även 
som den instans till vilken projektledaren ska rapportera. Jag menar som flera av de 
andra författarna i kapitel 3.1.1 att beställaren som för dialogen med projektledaren, 
även om projektledaren och beställaren båda kan ingå i en beslutsgrupp (även kal-
lad styrgrupp).  Min erfarenhet från verkliga forsknings-/utvecklingsprojekt är att 
om finansiären betraktas som uppdragsgivare/beställare och ingen intern beställare 
utses är risken stor att styrgruppen agerar som en intern beställare. Jag har sett att 
projektets idékläckare ofta utsetts till projektledare både beroende på detaljkunska-
per om projektet och för sitt engagemang i den bakomliggande visionen. Projektle-
daren hamnar av samma orsaker ofta i styrgruppen och blir nästan med automatik 
en person som övriga lyssnar. Då har en och samma person genom otydlighet i rol-
lerna fått en ställning i projektet där han/hon är både projektledare, styrgruppsdel-
tagare som p.g.a. sin detaljkunskap om projektet även kan uppfattas som beställare 
(om inte någon annan person utses till rollen). Det beskrivna scenariot menar jag 
främst händer när den externa finansiären betraktas som uppdragsgivare p.g.a. fi-
nansieringen och inte någon intern beställare utses.  
 
 
6.2 Andra forskningsfrågan diskuteras 
Andra forskningsfrågan: Hur framställs beställaren i projektdokumentation? (Se 
kapitel 1.1) 
 
Samtliga undersökta exempel när det gäller projektdokumentationen förefaller rikta 
antingen rikta sig till Samverkansdelegationen när det gäller att få resultatet god-
känt (och därmed ger man finansiären beställarstatus) eller till styrgruppen (se kapi-
tel 5.2). I det första alternativet (Samverkansdelegationen uppfattas som beställare) 
för detta med sig att en part utanför projektorganisationen agerar i beställarrollen 
eller åtminstone uppfattas att göra det även om så inte är fallet (vilket i princip är 
ännu mera bekymmersamt).  
 
Det andra alternativet som framkommer i projektdokumentationen är, som nämnts 
ovan, att styrgruppen tilldelas beställarstatus. Detta för med sig att flera personer 
agerar beställare vilket orsakar kommunikations-, besluts- och auktoritetsproblem i 
projektet tillsammans med betydligt ökade risker för dubbelarbete (se kapitel 3.1 
Beställaren framställs tydligt). Ytterligare en möjlighet framkommer i projektrap-
porterna och det är att ingen part framställs så att beställarrollens ansvar och befo-
genheter kan kopplas till denna, vilket enligt min mening orsakar otydlighet i pro-
jektet som kan avspeglas i resultatet. Om inte projektet i sin helhet omges av tyd-
lighet är det enligt min åsikt troligt att även projektets mål (att leverera det önskade 
resultatet – den beställda produkten) är svårare att nå. 
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6.3 Tredje forskningsfrågan diskuteras 
Tredje forskningsfrågan: Hur förhåller sig den undersökta litteraturens beskriv-
ningar i förhållande till den undersökta projektdokumentationen (avseende bestäl-
laren)? (Se kapitel 1.1) 
 
Blomberg (se kapitel 1.2.1) diskuterar mycket runt att projekt har en för- och efter-
historia och detta skulle i princip kunna stämma med den situation som beskrivs i 
projektdokumentationerna – att de parter som samverkade i projekten hade gjort det 
redan tidigare och det i samband med de idéer som parterna ”passade på” att söka 
pengar för. Jag är osäker på om detta spelade någon roll för hur beställarrollen upp-
fattades och beskrevs i dokumentationen. Jag anser dock att det är speciellt viktigt 
att skilja på den finansiär som står bakom ett forsknings- och utvecklingsprojekt 
och den person som är utsedd att agera beställare internt i projektet. Ibland kallas 
finansiären förvisso för extern beställare när det är en kund som ges rollen extern 
beställare (Antvik & Sjöholm, kapitel 3.1.2). Jag förstår att detta kan vara mycket 
förvirrande, och dessutom missvisande när det gäller forsknings- och utvecklings-
projekt. Det är min uppfattning att forskningen bör vara fristående från förväntade 
och tydligt specificerade mål från finansiären för att den ska komma till sin fulla 
rätt något som kräver vetenskaplig integritet. 
 
Att skilja på finansiär, extern och intern beställare kan vid en hastig reflektion före-
falla onödigt men jag är av uppfattningen den typ av förenkling och generalisering 
som ligger bakom sammanblandningen är en viktig orsak till flera kommunika-
tionsproblem i projekt. Forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras12 med 
statliga (t.ex. KK-stiftelsen & VetenskapsRådet) eller överstatliga medel (t.ex. EU-
medel i de olika ramprogram som förekommit under flera år) eller andra typer av 
forskningsfonder (t.ex. Hjärt-lungfonden & Cancerfonden), där bidragsgivare möj-
liggör forskning, innebär en speciell situation där finansiären inte beställer ett resul-
tat på annan än mera övergripande visionär grund. En sådan vision kan vara att 
forskningen ska medverka till att dödlighet i hjärtsjukdomar ska halveras på ett de-
cennium. Exakt hur kan inte formuleras eftersom detta måste vara en förutsätt-
ningslös uppgift för de forskare som tilldelas medel att hantera. Jag tror fortfarande 
att forsknings- och utvecklingsprojekt har en speciellt komplicerad situation till be-
ställaren men jag anser också att undersökningen pekar i en riktning där beställar-
rollen även i andra sammanhang kan förbises. Inte minst visar uppsatsens teoriav-
snitt detta.  
 
Beställaren bör, som Antvik och Sjöholm förespråkar (se kapitel 3.1) vara intern i 
projektet, oavsett om den som innehar rollen kallas för intern beställare eller leve-
rantörens affärsansvarige – ett begrepp som även Blomé använder (se kapitel 3.2).  
Jag anser att det är viktigt av flera anledningar att beställaren är intern i projektet, 
dels för att kunna ha insyn i projektleverantörens organisation och dels för att kon-
tinuerligt kunna delta i beslut, förtydliga krav och följa upp projektledningens styr-
ning av projektet samt slutligen för att kunna ta emot projektets resultat och anting-
en godkänna eller underkänna det innan det lämnas till en eventuell kund. Beställa-
ren har även makten att avbryta ett projekt i förtid om han/hon inte anser att projek-
tet kommer att leverera det önskade (se bakgrundskapitel 1.2.1 Projekt). För att 
                                                
12 Ofta med krav på motfinansiering och/eller egenfinansiering. 
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göra den typen av ställningstaganden menar jag att det krävs en hög nivå av insyn i 
projektet inklusive beslutsmandat och tillgång till budget i moderorganisationen. 
Något som jag anser i princip är omöjligt att nå från en position utanför projektet.  
 
Min personliga erfarenhet som projektdeltagare i flertalet utvecklingsprojekt samt 
som forskningssekreterare är att den externa finansiären i forsknings- och utveck-
lingsprojekt tillskrivs beställaregenskaper framför allt när en slut- /utvärderings-
rapport ska inlämnas till finansiären efter avslutat projekt. Kanske det också finns 
ett krav på rapportering för att hela anslaget ska utbetalas. Detta är något som May-
lor (se kapitel 1.2.1) tar upp. Dessutom tillkommer en annan faktor vid externt fi-
nansierade projekt som hör tätt samman med hur idégivaren till projektet enligt min 
uppfattning ofta hanteras i projektorganisationen. I figur 2 nedan har projektorgani-
seringsmodell SIS TR 321 (se kapitel 1.2) använts som utgångspunkt för att illu-
strera hur det se ut när idégivarens roll är dåligt definierad i ett projekt. 

            

Uppdragsgivare

Beslutsgrupp

Referensgrupp

ProjektgruppProjektgrupp Projektgrupp

Projektledning

 
Figur 2: Uppsatsförfattarens kommentarer (kursivering) till hur idégivaren ofta ges 
oklara och mångtydiga roller. (Projektorganiseringsmodell SIS TR 321 från SIS, 
1989, sid. 68) 
 
En idégivare som ofta har initierat ansökan, har utfört lobbyarbete för idén och som 
lika ofta utnämns till projektledare om ansökan beviljas och finansiering erhålls. 
Denna person som står för själva idén och upphovet till ansökan kommer ofta från 
huvudmannens organisation (där ansökan skrivits). I praktiken delegeras också, en-
ligt min erfarenhet och uppfattning, den interna beställarens uppgifter till samma 
person, som uppfattas vara en naturlig länk till den externa finansiären. Detta får till 
följd att den problematiska situationen uppstår att rollerna intern beställare och pro-
jektledare ryms i en och samma person. Desto mera bekymmersamt är detta då det 
ofta inte tillsätts/utses någon intern beställare och då finansiären ofta uppfattas som 
beställare och/eller kund. Jag har inte någon säker uppfattning om ifall det är be-
kvämlighetsskäl som ligger bakom att idégivaren utses till projektledare, men jag är 
av åsikten att det vore bättre att utse honom/henne till intern beställare. Sedan kan 
den interna beställaren i sin tur utse en projektledare som han/hon har förtroende 
för i sammanhanget. Jag menar att otydligheten som visas i figur 2 och som disku-
teras i detta stycke till främsta delen hänger samman med att inte beställarens roll 
uppmärksammas tillräckligt utan behandlas på ett perifert sätt.  

Den externa finansiären betrak-
tas som beställare, och idégiva-
ren som dess länk till projektet 
(via den beviljade ansökan) 

Idégivaren utses ofta 
till projektledare 

Projektledaren är ofta 
adjungerad ledamot i 
beslutsgruppen 
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6.4 Slutsats 
Flertalet författare (se kapitel 3.1 & 5.1) framhåller vikten av att beställarrollen tyd-
liggörs. Detta går helt emot undersökningsfynden (se kapitel 4, 5.2 & 5.3) som inte 
i något avseende uppfyller detta. Tvärtom visar fynden att beställaren framställs 
perifert – antingen genom att inte tas upp alls eller genom att styrgruppens uppgif-
ter framhålls så att denna kan uppfattas axla beställarrollen på ett eller annat sätt. 
Uppsatsen slutsats är således att det finns en tydlig diskrepans i hur litteraturen 
framställer beställaren och hur beställaren framställs och lyfts fram i projektdoku-
mentationen – som i detta fall bestått av slut-/utvärderingsrapporter från fem pro-
jekt. Det är dock mycket tveksamt, som nämnts ovan i metodkritikkapitlet (se kapi-
tel 2.5), att slutsatsen kan göra anspråk på generaliserbarhet men jag anser att den 
kan användas för att lyfta dessa förhållanden till diskussion och vidare undersök-
ning.  
 
I kapitel 2.1 ges uttryck för en försiktig förhoppning om att vid undersökningen 
upptäcka något som ger ökad kunskap avseende beställarrollen. Ett mycket ringa 
kunskapsbidrag skulle möjligen kunna vara att studien pekar i en riktning som indi-
kerar att projekt med externfinansiering bör utse en intern beställare och att det kan 
vara lämpligare och borga för större tydlighet om projektets idégivare tilldelas rol-
len intern beställare istället för projektledare (som så ofta förefaller ske). Då kan 
denna person sitta i styrgruppen och utöva inflytande med större tydlighet och kan 
även utse projektledare som han/hon har förtroende för när det gäller att uppfylla 
projektets intentioner. 
 
 
 
7 Förslag till fortsatt forskning 
Mitt förslag till fortsatt forskning är att, utifrån uppsatsens resultat, jobba i flera steg 
mot en vidareutvecklad projektorganisationsmodell, som syftar till att förtydliga 
projektrollerna. Speciellt avseende den situation som råder vid forsknings- och ut-
vecklingsprojekt där likhetstecken ofta sätts mellan finansiär och beställare. Steg ett 
skulle kunna vara att i projektmiljöer undersöka hur projektmedarbetare, projektle-
dare, styrgruppsmedlemmar och beställaren uppfattar framför allt beställarens an-
svar och befogenheter. Om skillnader i rollen kan urskiljas vid interna respektive 
externa projekt. Om resultatet visar att ökad tydlighet behövs skulle nästa steg kun-
na vara att arbeta med organisationsmodellen, som skulle behöva testas i verkliga 
projekt. Jämförelse med projekt, som inte använder modellen kunde vara intressant, 
för att det ska vara möjligt att dra slutsatser om modellen tillför nytta. Förslagsvis 
skulle både enkäter och intervjuer kunna användas bland projektmedarbetarna för 
att testa modellen, gärna som en totalundersökning. En sådan undersökning skulle 
med fördel kunna utgöra en del av den erfarenhetsinsamling, som alltid bör genom-
föras i slutet av ett projekt.  
 
I kapitel 2.5, om metodkritik, framhålls bristerna med det låga antal empiriska un-
dersökningar som av praktiska (tidsmässigt hanterbara) skäl var en nödvändighet. 
Med anledning av detta föreslås att en likadan undersökning görs med betydligt fle-
ra projektexempel. Exempelvis skulle Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
kunna kontaktas för att undersöka möjligheten att undersöka samtliga projektrap-
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porter som genomförts inom ramen för SKL under ett år. Resultatet från en sådan 
(eller en liknande) undersökning har större möjligheter att hävda generaliserbarhet. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuni-
versitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utveck-
lingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det om-
givande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och kon-
kurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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