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Sammanfattning 
Titel  The show must go on – En uppsats om projektledning i 

underhållningsbranschen 

Kurs  2FE01E, Ämnesfördjupande uppsats, management. 15 hp. 

Författare  Annica Grahn och Emmeli Johansson 

Handledare  Daniel Ericsson 

Examinator  Mikael Holmgren 

Nyckelord  Projektledning, projekt, ledarskap, underhållningsbranschen 

Inledning  Underhållningsbranschen är en bransch som alltid arbetat i projektform. Trots 

det finns det inte tillräckligt med empiriska studier på projektledning inom 

underhållningsbranschen, speciellt inte i Sverige. Många författare menar att 

de teorier som finns kring projektledning är för ensidiga och inte kan 

tillämpas på alla former av projekt.  För att öka kunskapen inom 

projektledning behövs därför fler empiriska studier inom olika typer av 

branscher. Projekt i underhållningsbranschen är intressanta, mycket på grund 

av att de till skillnad från andra branscher oftast lyckas hålla tiden. The show 

must go on.  

Syfte Syftet med denna uppsats är att utveckla en differentierad förståelse för 

projektledarskap inom underhållningsbranschen. Detta för att ge ett bidrag till 

den företagsekonomiska diskussionen kring projektledning samt öka den 

empiriska kunskapen inom denna typ av bransch. 

Metod Studien är hermeneutisk och forskningsansatsen är abduktiv. Den empiriska 

undersökningen har genomförts genom fallstudier där kvalitativa 

ostrukturerade intervjuer har genomförts med fyra projektledare i 

underhållningsbranschen. 

Slutsats Studien visar fyra olika typer av projektledare som alla har olika 

förhållningssätt till sitt projektledarskap. Deras projektledarskap har formats 

genom deras tidigare erfarenheter, deras personligheter samt påverkas av 

organisationens storlek. 



 

 

 

  4 (109) 
 

Abstract 
Title  The Show must go on – A paper concerning project 

management in the entertainment industry. 

Course 2FE01E, Bachelor thesis, management. 15 credits. 

Authors Annica Grahn and Emmeli Johansson 

Tutor  Daniel Ericsson 

Examiner  Mikael Holmgren 

Key words  Project management, projects, leadership, entertainment 

industry 

Introduction The entertainment industry has always worked on a project basis. Still, there 

are not enough empirical studies on project management in the entertainment 

industry, especially not in Sweden. Many authors claim that the existing 

theories about project management are too one-sided and cannot be applied to 

all projects. To increase the knowledge of project management we need more 

empirical studies on various types of industries. Projects in the entertainment 

industry are interesting largely because they, unlike other industries, mostly 

manage to keep the time limit. The show must go on. 

Purpose The purpose of this paper is to develop a differentiated understanding of 

project management in the entertainment industry. The aim is to give a 

contribution to the discussion around project management in the field of 

business administration and to increase the empirical knowledge in this type 

of industry. 

Method The study has been addressed from a hermeneutic and abductive approach. 

The empirical study has been conducted through qualitative unstructured 

interviews with project managers in the entertainment industry. 

Conclusion  The study shows four different types of project managers that all have 

different approaches to their leadership which has been developed trough 

both past experiences and their personalities. How they lead their projects 

also depends on the size of the organization. 
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1. Inledning 
Följande uppsats behandlar projektledning i underhållningsbranschen med avseende på 

större teater-, dans-, opera- och musikalproduktioner. Det inledande kapitlet ger en 

bakgrund till ämnet som genom empiriska och teoretiska avgränsningar mynnar ut i en 

problemdiskussion, frågeställning och ett syfte. Det som avses med kultur och konst i 

denna uppsats är alltså konstnärliga verksamheter som teater-, dans-, opera- och 

musikalproduktioner . 

 

1.1 Bakgrund  

Under de senaste decennierna har projekt och därmed även projektledning blivit allt 

vanligare i samhällets alla sektorer (Ekstedt, E., Lundin, R. A., Söderholm, A. & 

Wirdenius, H., 1999; Artto & Wikstrom, 2005). Engwall (1999) menar att projekt är ett 

effektivt arbetssätt för att lösa organisatoriska problem som därför sprids i alla typer av 

verksamheter. Att allt fler organisationer blir projektbaserade innebär att nästan all 

verksamhet i organisationer skapas genom olika projekt och då krävs projektledning.  

(Cicmil & Hodgson, 2006)  

 

Det finns många olika definitioner av vad projekt och projektledning är. I större delen av 

teorierna kring projekt förklaras det som en unik uppgift med ett förbestämt start- och 

slutdatum där uppgiften är komplex eller består av flera ömsesidigt beroende uppgifter, 

samt att projektet har ett eller flera mål. (Lindgren & Packendorff, 2006; Cicmil & 

Hodgson, 2006; Engwall, 1999; Packendorff, 1995) Projekt kan vara svåra att hantera 

och därför behövs det kunskap om ledningen av dem. Projektledaren är huvudpersonen i 

projektet och definieras i litteraturen som ansvarig för att planera, leda och koordinera 

verksamheten så att de uppsatta målen nås. (Engwall, 1999)  

 

Engwall (1999) menar även att majoriteten av alla projektledningsförfattare utgår från att 

projektet är en uppgift och att projektledning är en systematisk och rationell metodik 

som ledaren för projektet ska tillämpa för att det ska bli effektivt. Den litteratur som 
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finns kring projektledning är därmed ensidig och de egenskaper som presenteras att en 

projektledare ska ha, förväntas gälla i alla situationer och för alla typer av organisationer, 

vilket han är kritisk till. Trots detta anser Engwall (1999) att läran om projekt och 

projektledning är till stor hjälp för organisationer men att det behövs betydligt fler 

studier av projektledning i olika typer av projekt, sammanhang, perspektiv och fokus. 

(Engwall, 1999) 

 

Projekt skiljer sig från varandra och en av de mest etablerade industrierna som använder 

sig av projekt och projektledning är den kulturella sektorn. De flesta kulturella aktiviteter 

i samhället är temporära såsom event, utställningar, teateruppsättningar eller 

filmproduktioner. Inom teaterindustrin är varje produktion organiserad som ett projekt 

där producenter och regissörer koordinerar arbetet med hjälp av projektplanering. 

(Lindgren & Packendorff, 2007; Lapierre, 2001) Lindgren och Packendorff (2007) 

menar att teaterindustrin är en sektor där projekten anses bli bättre om det är lite kaotiskt. 

Är det inte kaotiskt ses projektet som alldeles för planerat vilket antas hämma den 

artistiska friheten. Framgångar och mål för projekt i underhållningsbranschen kan vara 

svåra att definiera eftersom de måste prestera på flera olika plan samtidigt; både 

artistiskt, ekonomiskt samt samhälls- och marknadsförningsmässigt. (Lindgren & 

Packendorff, 2007) Underhållningsbranschen är enligt Hartman, Ashrafi och Jergeas 

(1998) en bransch som sällan använder sig av klassiska ledarskapsmetoder och där 

projektledarna sällan har någon formell utbildning inom projektledning. Effektiva 

planeringsverktyg, metoder för kommunikation, marknadsundersökningar och 

personalutveckling är alla viktiga aspekter inom projektledning men som inte i någon 

större utsträckning behandlas i branschen. Istället utvecklas projektledarnas kompetens 

efter projekten de tidigare arbetat med. Hartman, Ashrafi och Jergeas (1998) menar även 

att ledarskapet i kreativa eller artistiska projekt fokuserar mer på människorna än på det 

administrativa.  
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De klassiska projektledningsteorierna skiljer sig på många punkter från de beskrivningar 

som behandlat projekt i konstnärliga verksamheter. Enligt teorin måste projektledaren 

uppfylla de mål, den budget och den tidsbegränsning som satts. Samtidigt är det dock 

vanligt med förseningar inom projekt. (Engwall, 1999) Det motsätter både det Lindgren 

och Packendorff (2007) och Hartman, Ashrafi och Jergeas (1998) presenterar gällande 

att projektledare inom underhållningsbranschen arbetar med fixerade tidsgränser där 

förseningar är omöjliga. Premiären kommer alltid att genomföras. Hartman, Ashrafi och 

Jergeas (1998) tar även upp att det är vinsten som i traditionella tekniska projekt är den 

främsta drivkraften. Inom underhållningsbranschen är det dock kvalitet i form av en nöjd 

publik och bra recensioner samt konstnärlig kreativitet som är den viktigaste drivkraften.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det har länge funnits en föreställnig om att konstnärliga verksamheter, såsom 

teaterprojekt, och vinstdrivande företag, skiljer sig från varandra på många sätt. De har 

till och med setts som varandras motsatser. (Stenström, 2000) Både Stenström (2000) 

och Soila-Wadman (2003) menar dock att det alltmer talas om konstnärliga 

verksamheter inom företagsekonomisk forskning och att denna kunskapsutveckling är 

relativt ny. Stenström (2000) behandlar i sin avhandling ”Konstiga företag” hur denna 

utveckling kräver ny ömsesidig förståelse för både företagande och konst. Det är enligt 

henne ett forskningsfält som växer och allt fler forskare intresserar sig för kopplingen 

mellan dem.  

 

Projektledning och arbete i projektform har de senaste åren blivit allt vanligare, både 

teoretiskt och praktiskt. Flera författare menar dock att teorierna är för ensidiga och att 

det finns alldeles för lite forskning och empiriska studier i ämnet. (Söderlund, 2004; 

Packendorff, 1995; Morris, 1994; Lundin & Söderholm 1995; Artto, & Wikstrom, 2005; 

Shenhar & Dvir, 1996) Flera författare har även understrukit vikten av mångfald i 

teoretiska perspektiv och djupgående studier för att generera teori om ledning av flera 

olika typer av projekt. Till exempel projekt inom underhållningsbranschen. (Söderlund, 
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2004) Engwall (1999) menar att de böcker och artiklar som finns om projektledning till 

största del utgår från en och samma modell och de är utformade som handböcker eller 

läroböcker. Huvuddelen av all projektledningslitteratur är dessutom amerikansk och 

inriktad på större industriella företag. Därför går litteraturen inte att generalisera på alla 

typer av projekt. Projekt och projektledning förklaras ofta som en allmängiltig 

arbetsform som är oberoende av både bransch, typ av uppdrag och medarbetare. På 

grund av detta utgör inte de teorier som finns kring ämnet någon konsistent teori och ger 

därför en begränsad bild av hur projekt och projektledning går till. (Engwall, 1999) 

 

Många författare menar alltså att det inte finns tillräckligt med empiriska studier på 

projekt och projektledning inom olika branscher såsom underhållningsbranschen, 

speciellt inte i Sverige. Den största delen av de empiriska studier som finns är 

Amerikanska och vi hittar ytterst få som är från den senare delen av 2000-talet. Även om 

kunskapsutvecklingen om konstnärliga verksamheter inom företagsekonomisk forskning 

sägs vara på frammarsch så kan vi inte finna några senare studier på projektledning i 

underhållningsbranschen i Sverige. Detta är utgångspunkten för uppsatsen. 

Underhållningsbranschen är en komplex bransch med en speciell form av projekt där en 

av de viktigaste aspekterna enligt flera författare är att hålla tiden, the show must go on. 

Dock går inte de teorier som finns om projektledning helt att tillämpa på dessa projekt. 

Uppsatsen ämnar därför studera projektledare i underhållningsbranschen i Sverige i syfte 

att utveckla en differentierad förståelse för deras projektledarskap.  

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur driver projektledare inom underhållningsbranschen i Sverige sina projekt? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utveckla en differentierad förståelse för projektledarskap 

inom underhållningsbranschen1. Detta för att ge ett bidrag till den företagsekonomiska 

                                                
1 Med underhållningsbranschen avses större teater-, dans-, opera- och musikalproduktioner. 
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diskussionen kring projektledning och öka den empiriska kunskapen inom denna typ av 

bransch.  

 
1.5 Disposition 

Inledningskapitlet har gett en bakgrund samt problemdiskussion till det som studien 

ämnar belysa. Efter inledningskapitlet följer ett metodkapitel där vi presenterar det 

vetenskapliga angreppsätt studien har samt det tillvägagångssätt som uppsatsen har följt. 

Metodkapitlet ger en bild av hur undersökningen samt teoriinsamlingen har gått till. 

Eftersom kunskapsgapet grundas i att projektledningsteorierna inte i tillräcklig grad 

speglar projektledning i underhållningsbranschen så kommer metoden följas av ett 

teorikapitel som tar upp den teori vi funnit betydande för undersökningen. Teorikapitlet 

presenteras efter metodkapitlet eftersom vi i metodkapitlet förklarar tillvägagångssättet 

för insamlingen av det teoretiska materialet. På så vis anser vi att uppsatsen får ett 

tydligare upplägg samt att läsaren på ett bättre sätt kan förstå och följa vårt abduktiva 

arbetssätt. Efter teorikapitlet presenteras den empiri som samlats in. Därefter kommer 

analyskapitlet, innehållandes våra tolkningar av det empiriska och teoretiska materialet. 

Tolkningarna leder till ett kapitel där fyra projektledartyper presenteras. Kapitlet följs 

slutligen av ett slutsatskapitel där vi diskuterar det vi kommit fram till samt ger förslag 

till vidare forskning.   
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2. Metod 
Inom företagsekonomin råder det delade meningar om hur och när olika metoder ska 

användas. Vi angriper det vi vill förstå, förklara och förbättra på olika sätt utifrån den 

egna verklighetsuppfattningen vilket hjälper oss att hitta ”rätt” väg genom 

forskningsarbetet. (Arbnor & Bjerke, 1994) Följande metodkapitel kommer att 

presentera det vetenskapliga angreppssätt, den forskningsansats, den forskningsstrategi 

samt det tillvägagångssätt för insamling och analys av empiriskt material som har 

använts för denna undersökning. 

  

2.1 Vetenskapligt angreppsätt 

Enligt Andersson (1979) är positivism och hermeneutik två metodologiska angreppssätt 

med motsatta livsinställningar och världsåskådningar. Positivister är mer 

naturvetenskapligt inriktade och strävar efter att hitta generella lagar för olika typer av 

sociala och fysiska fenomen. Hermeneutiker fokuserar istället på socialvetenskapen och 

menar att människor förändras genom olika sociala förhållanden över tid. (Andersson, 

1979) 

 

2.1.1 Hermeneutik 

För att kunna svara på vår forskningsfråga behövde vi få en förståelse för hur 

projektledarna inom underhållningsbranschen arbetar. Hermeneutiker menar att 

människan blir påverkad av sin omgivning och tolkar sin egen verklighet. Att känslor 

förmedlar kunskap är hermeneutikernas grundtanke. Hermeneutik handlar om förståelse, 

människor förstår saker och ting på olika sätt och vi kan ha olika förståelse för något 

som i grunden orsakats av samma sak. (Andersson, 1979)  

 

Målet med undersökningen var att få fram så många olika sidor av projektledning inom 

underhållningsbranschen som möjligt, för att förstå projektledning på nya sätt. Precis 

som det hermeneutiska synsättet säger så har vårt mål inte varit att generalisera 

projektledning. Därför var det hermeneutiska förhållningssättet att föredra för 
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undersökningen. Hermeneutiker eftersträvar att få en helhetsförståelse av det som 

studerats och är inte intresserade av att generalisera. Hermeneutiker menar att den 

vetenskapliga kunskapen inte ska vara förenklad utan ska skapas genom en 

problematisering av verkligheten. (Andersson, 1979)  

 

Förförståelse  

Vi har sedan barnsben själva verkat inom underhållningsbranschen, både inom större och 

mindre uppsättningar, samt har erfarenheter kring ledarskap inom denna typ av projekt. 

Andersson (1979) menar att hermeneutiker förespråkar en partiskhet i sina tolkningar. 

Att färga sina tolkningar med egen historia och personlighet ses som en styrka. Om alla 

hade tolkat världen på samma sätt hade det inte funnits något mer att forska kring. 

Andersson (1979) menar vidare att det finns en enhet mellan personlighet och vetenskap, 

att personlighet och historia är en nödvändig grund för engagemanget i forskningen samt 

att det kvävs vid tolkningar. Vi anser inte att personlighet och historia behöver vara ett 

krav. Däremot har vi en uppfattning om att tolkningsarbetet har underlättas och 

innehållet har blivit djupare än om vi inte hade haft någon tidigare kunskap i ämnet. Vi 

har även erhållit en förförståelse genom de kurser i organisationsteori och ledarskap som 

ingått i vår civilekonomutbildning. Vi har båda dessutom haft ledande poster i 

studentföreningen EHVS samt fått kunskaper genom de arbetslivserfarenheter vi har. 

Genom dessa erfarenheter har vi fått en förförståelse för hur projektledning och projekt 

ser ut samt hur både större och mindre organisationer fungerar. Andersson (1979) menar 

att kunskapen en person har sedan tidigare verkar som en vetenskaplig merit och vi anser 

att vår för förförståelse har stärkt oss och vårt självförtroende i genomförandet av 

undersökningen. Vi anser även att uppsatsen har bidragit till att vi har fördjupat och 

utvecklat förförståelsen vi hade i ämnet sedan tidigare.  
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2.2 Forskningsansats 

Johansson Lindfors (1993) menar att forskningsansatsen handlar om på vilket sätt 

forskaren kan närma sig det som studeras empiriskt.  

Deduktion brukar förknippas med positivismen där teori leder till empiri som testas. 

Induktionen är istället hermeneutisk och genererar teori från empiri.  Det kan vara svårt 

att helt hålla sig till antingen induktion eller deduktion. (Johansson Lindfors, 1993) Trots 

att induktionen skulle kunna vara det angreppssättet som torde verka passa uppsatsen 

bäst är det inte helt passande eftersom att induktionen enligt Bryman och Bell (2005) 

syftar till att dra generaliserbara slutsatser genom de observationer som genomförts. Det 

finns alltså ett positivistiskt inslag i induktionen.  

Det finns även en tredje forskningsansats, abduktion, som går ut på att forskaren växlar 

mellan teori och empiri.  Forskaren börjar då i teorin, går därefter till empirin, för att 

sedan gå tillbaka till teorin. (Johansson Lindfors, 1993) Abduktion är den 

forskningsansats som passar bäst för uppsatsen eftersom vi, som hermeneutiska forskare, 

inte helt kan bortse från tidigare utformade i teorier. Precis som Johansson Lindfors 

(1993) säger, hade vi en uppfattning om teorin vilket påverkade materialinsamlingen i 

den mening att vi redan hade en uppfattning om att underhållningsbranschen använder 

sig av projektformer samt hur projekt enligt den teoretiska meningen ska se ut. Vidare 

menar Johansson Lindfors (1993) att det är viktigt att forskaren är öppensinnad och kan 

utveckla teorierna samt göra ändringar efter de empiriska iakttagelser som genomförs. 

Det håller vi med om och vi såg det som en utvecklingsmöjlighet för uppsatsen eftersom 

nya teorier kunde tas in i samband med iakttagelserna som gjorts under 

empiriinsamlingen.  

 

Baserat på vår förförståelse hade vi redan innan den empiriska insamlingen startade en 

uppfattning om att traditionella projektledningsteorier skulle vara med i teoriavsnittet. 

Det här för att se hur den typiska projektledaren beskrivs i teorin, och på så sätt kunna 

jämföra dessa med undersökningens empiriska studier. När den empiriska insamlingen 

hade börjat insåg vi att det fanns fler teorier kring projektledning som kunde vara av 
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relevans. Vi fann då teorier om evenemangsprojekt som var passande för studien. Efter 

den andra intervjun hade genomförts ansåg vi även att teorier kring ledarskap var av 

betydelse. Att tillföra teorier kring ledarskap var relevant eftersom vi ansåg att 

projektledningsteorierna inte fokuserade tillräckligt på människorna i projekten, vilket vi 

ansåg betydande för några av respondenternas projektledning.  

 

 

2.3 Forskningsstrategi 

Många forskare delar upp forskningsstrategier i antingen kvalitativ eller kvantitativ 

forskning. Bryman och Bell (2005)  menar att kvalitativ forskning är i regel tolkande och 

mer inriktad på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data. Målet är att få 

en förståelse för den sociala verkligheten och det finns en uppfattning om att sociala 

egenskaper uppstår då människor samspelar med varandra. Kvantitativ forskning 

innefattar istället prövning av teorier samt följer positivistiska antaganden. Forskningen 

betonar kvantifiering av insamling och analys av data och ser den sociala verkligheten 

som objektiv. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Kvalitativ forskning är den strategi som stämmer in på de antaganden som tidigare 

gjorts. Uppsatsen har till stor del byggts på tolkningar av vad de människor vi mött 

berättat för oss. När Hartman (2004) talar om kvalitativa undersökningar talar han 

mycket om förståelse för livsvärlden hos individer och grupper. Vill man veta hur något 

är konstruerat så ska kvalitativa undersökningar användas menar han. Då syftet med 

uppsatsen var att utveckla en differentierad förståelse för projektledarskap inom 

underhållningsbranschen kändes en kvalitativ forskningsstrategi naturlig och som den 

rätta vägen att gå. Det finns även enligt Hartman (2004) ett hermeneutiskt inslag i 

kvalitativa undersökningar och då våra antaganden om människor och kunskap är just 

hermeneutiska så kändes den kvalitativa forskningsstrategin än mer självklar.  
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2.4 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material 
2.4.1 Fallstudie 

Undersökningen genomfördes som en fallstudie där varje projektledare representerade 

ett fall och studerades ingående och detaljerat genom ostrukturerade intervjuer. Enligt 

Bryman och Bell (2005) kan denna typ av studie även kallas biografisk metod.  

 

2.4.2 Urval 

I kvalitativa studier behöver inte urvalet nödvändigtvis vara statistiskt representativt. Det 

viktigaste är istället att det finns en variation bland respondenterna. I undersökningen har 

en variation bland respondenterna eftersträvats för att kunna få fram olika perspektiv på 

projektledning inom underhållningsbranschen. Därför har ett strategiskt urval 

genomförts. Ett strategiskt urval är ett icke-sannolikhetsurval som baseras på att ett visst 

antal, för undersökningen, teoretiskt viktiga kriterier väljs ut. (Trost, 2010) För uppsatsen 

har två kriterier varit relevanta, erfarenhet samt storlek på organisationen.  Hartman, 

Ashrafi och Jergeas (1998) säger att kompetensen hos projektledarna inom 

underhållningsbranschen utvecklas efter de projekt de tidigare arbetat med eftersom 

projektledarna sällan har någon formell utbildning inom projektledning. De menar att 

erfarenheten är relevant vilket även vi anser. Därför valdes erfarenhet som kriterium för 

att hitta kandidater till undersökningen. Eftersom det visade sig att många utav de vi 

kontaktade inom underhållningsbranschen hade mycket erfarenhet valde vi att dra 

gränsen vid att över 15 år räknades som mer erfarenhet. Storlek på organisation valdes 

även som kriterium eftersom vi hade en uppfattning om att det är skillnad på större och 

mindre organisationer, både ekonomiskt och arbetsmässigt. Vi hade en uppfattning om 

att projekt i olika stora organisationer ser olika ut vad gäller till exempel hierarki, makt, 

ansvar och befogenhet.  

 

Enligt Trost (2010) är urvalets storlek beroende av både tid och pengar och generellt sätt 

bör urvalet vara relativt litet. Med bakgrund av detta har urvalet baserats på fyra 

projektledare som är valda utifrån undersökningens kriterier. Genom intervjuer med 
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dessa fyra projektledare har undersökningen fått en bra bas och visar olika perspektiv på 

projektledning inom underhållningsbranschen. 

 

Storlek på organisation 

      Stor                Mindre 

 

    Mycket 

 

      Erfarenhet 

 

   Mindre 

 

Projektledare 

Respondenterna togs fram genom att vi utifrån urvalskriterierna försökte hitta lämpliga 

kandidater. Sedan tidigare kände vi till att Leif Sandberg, som är ordförande och 

producent på Linneateatern i Växjö, är en erfaren person i en mindre organisation. 

Därför kändes det som en självklarhet att kontakta honom för en intervju. För att finna 

en respondent med mindre erfarenhet i en mindre organisation sökte vi på internet efter 

personer i vårt område som skulle kunna motsvara de kriterier vi hade. Då fann vi 

Johanna Huss som arbetade som projektledare på Regionteatern Blekinge Kronoberg. 

Projektet hon arbetade med på Regionteatern Blekinge Kronoberg motsvarade inte den 

typ av projekt som vi avsåg med uppsatsen, men med de erfarenheter hon hade som 

konstnärlig ledare i Enskedespelet blev hon den mindre erfarna respondenten från en 

mindre organisation. Att Leif Sandberg kallar sig själv för producent och Johanna Huss 

för konstnärlig ledare var enligt vår mening inget problem. Det här eftersom deras 

arbetsuppgifter motsvarade våra tankar kring vad en projektledare inom 

underhållningsbranschen arbetar med.  

 

 

Projektledare 1 

 

Projektledare 2 

 

 

Projektledare 3 

 

Projektledare 4 
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När vi tänkte oss en större organisation var det teatrar med större produktioner i 

Stockholm, Göteborg och Malmö som intresserade oss. Av dessa var GöteborgsOperan 

mest intressant eftersom en utav oss redan hade planerat att åka dit inom snar framtid. 

Vid kontakt med GöteborgsOperan blev vi kopplade till projektledaren Anna Hallgren, 

som var den som arbetat längst på GöteborgsOperan. Anna Hallgren var därefter den 

som kopplade ihop oss med projektledaren Sven Holmér som var den person som arbetat 

på GöteborgsOperan under kortast tid. 

 

2.4.3 Ostrukturerade intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer är en typ av kvalitativa intervjuer, vilka brukar kännetecknas 

av att inte ha någon speciellt given struktur. De fokuserar mer på respondenten och 

dennes åsikter, uppfattningar och synsätt. Intervjuerna influeras av spontanitet och 

flexibilitet och kan när som helst ta nya riktningar och nya frågor kan formuleras och 

omformuleras under intervjuns gång. Detta anses viktigt då det är vad respondenten 

avser som viktigt som är av betydelse för undersökningen. Att få detaljerade och 

innehållsrika svar är målet med kvalitativa intervjuer. Ostrukturerade intervjuer är 

uppbyggda på teman eller allmänna frågeställningar som täcker det som avses med 

intervjun. Frågorna är informella och kan ändras från intervju till intervju. (Bryman & 

Bell, 2005) 

 

Vid genomförande av undersökningens intervjuer har en ostrukturerad intervjuform 

använts eftersom vi ville genomföra en detaljerad undersökning. (Bryman & Bell, 2005) 

Innan intervjuerna kunde vi inte veta vad som var viktigt för varje enskild projektledare 

och därför ansåg vi det bättre att bygga intervjun på ett eller flera teman, och låta 

respondenterna sväva fritt och ta upp det som han eller hon fann mest relevant. Bryman 

och Bell (2005) beskriver den ostrukturerade intervjuformen som ett samtal där 

uppföljningsfrågor förekommer, vilket är en bra beskrivning på hur intervjuerna gick till. 

Alla intervjuerna kändes väldigt naturliga och avslappnade. Respondenterna berättade på 

ett öppet och engagerat sätt om vad de ansåg viktigt utifrån temat de fått. Det vill säga 

deras projektledarskap och hur det utvecklats. 
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Vid genomförande av kvalitativa ostrukturerade intervjuer är det vanligt att olika 

inspelningshjälpmedel används. Intervjuerna som har genomförts i undersökningen har 

spelats in för att inte riskera att missa information eller känslor som respondenten visade 

när den svarade. En inspelad intervju underlättar analysen då forskaren kan lyssna på 

intervjun fler gånger och därmed lägga märke till vad respondenten säger och framför 

allt på vilket sätt respondenten säger olika saker. (Bryman & Bell, 2005)  

 

 

2.5 Tillvägagångssätt vid analys av empiriskt material 
2.5.1 Transkribering 

När intervjuerna var genomförda började arbetet med tolkningen av dem. Intervjuerna 

har transkriberats eftersom vi med undersökningen ämnade göra en noggrann tolkning av 

det som respondenterna har sagt. Genom att skriva ut intervjuerna kunde vi enklare se 

det viktiga i dem och inte riskera att missa någonting som kunde vara avgörande för 

respondentens projektledning. (Bryman & Bell, 2005) Transkriberingarna var en 

tidskrävande process och det tog, precis som Bryman och Bell (2005) skriver, cirka fem 

till sex timmar att transkribera en timmes lång intervju. Trots det kände vi att 

transkribering var nödvändigt för att på bästa sätt kunna ge en så trovärdig och ärlig bild 

av projektledarna som möjligt. Vi ansåg även att om empirin var detaljerad så skulle 

tolkningen av projektledarna att bli bättre. Efter transkriberingarna av intervjuerna 

plockade vi ut allt som vi fann relevant för uppsatsen och gjorde sammanfattningar av 

dem.  

 

2.5.2 Hermeneutiska cirkeln 

Inom hermeneutisk forskning är målet med en kvalitativ analys aldrig att mäta 

någonting.  För att analysera något inom hermeneutiken använder man sig av något som 

kallas den hermeneutiska cirkeln. Det innebär att man för att kunna tolka och förstå 

något behöver förstå både helheten och delarna samt förflytta sig mellan dessa. Genom 
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att tolka materialet fram och tillbaka mellan del och helhet finner man till slut en 

tolkning som framstår som mest rimlig. (Starrin & Svensson, 1994)  

För att analysera materialet har vi använt tankegångarna som den hermeneutiska cirkeln 

står för. Vi har tolkat varje projektledare för sig och på så sätt fått en helhetsbild av deras 

projektledning. Vi gjorde därefter en sammanfattning för att se vad som skilde dem mot 

varandra, för att urskilja olikheterna och likheterna i deras projektledning. 

 

Under intervjuerna så fann vi speciella typiska karaktäristiska drag hos var och en av 

respondenterna. Det finns alltid ett gemensamt, socialt konstruerat, vanligaste sätt att 

tänka kring olika typer av personer, till exempel när man föreställer sig en entreprenör. 

Det här gemensamma synsättet skapas genom mänskligt samspel och vi benämner det 

typiska för att få en gemensam förståelse för något. Det kan även innebära att vi beter 

oss eller klär oss på ett visst sätt för att andra ska uppfatta oss som något speciellt.  Det 

problematiska med det här är att de då inte refererar till de unika handlingarna hos de 

unika individerna i de unika situationerna. För att förstå personerna i undersökningen 

måste vi ha en förståelse för det typiska vi har sett hos dem. Genom den gemensamma 

förståelsen har vi sedan kunnat analysera vilken mening det har haft för de olika 

personligheterna och deras projektledarskap. (Schuetz, 1953) Genom att se till det 

typiska för varje respondent kan läsaren av denna uppsats lättare relatera till hur de är 

som personer och därmed få en differentierad förståelse för dem.  

 

Det empiriska materialet har tolkats var för sig och gemensamt genom både jämförelse 

med teori, vår egen förförståelse samt vår bild av det typiska för varje projektledare. 

Genom den här sortens analys har vi fick vi fram fyra olika typer av projektledare. 

 

För att läsaren av uppsatsen ska få en djupare förståelse för de intervjuade projektledarna 

kommer de i empirin att presenteras var för sig. Vi har även valt att inte skala ner 

intervjuerna för mycket eftersom vi anser att delarna är viktiga för att få en 

helhetsförståelse av hur de är som projektledare och som personer. 
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2.6 Kvalitetsmått 

För att säkerställa kvaliteten av den empiriska delen i uppsatsen har vi genomfört 

respondentvalideringar. Respondentvalidering går ut på att respondenterna har läst 

igenom sammanfattningen av deras intervju för att därefter styrka att vi har tolkat deras 

ord på ett korrekt och trovärdigt sätt. Vid bekräftelse får vi ett kvitto på att en god 

överensstämmelse mellan resultaten och de erfarenheter och uppfattningar som 

respondenterna har, på ett korrekt sätt har genomsyrat undersökningen. (Bryman & Bell, 

2005) Enligt Bryman & Bell (2005) kan det uppstå vissa svårigheter med den här typen 

av validering. I vissa fall kan nämligen deltagarna vilja ta bort specifika delar av en 

rapport då det kan anses som känsligt. För uppsatsen har det dock inte varit ett problem 

eftersom intervjuerna har varit ostrukturerade. Därmed har respondenten själv haft 

friheten att berätta vad han eller hon vill, och inte varit styrd att svara på några givna 

frågor. Det enda som uppstått vid respondentvalideringarna har varit förtydliganden av 

meningar, vilket har lett till att innehållet i sammanfattningarna blivit lättare att förstå.  

 

För att validera tolkningarna och den akademiska trovärdigheten i analyskapitlet har 

samtal med handledaren för uppsatsen förts. Via uppsatsens seminarieserie har även 

samtal med andra civilekonomstudenter samt examinatorn hjälpt till att säkerställa 

kvaliteten.  

 

En vanligt förekommande kritik mot kvalitativ forskning är att den är för subjektiv. Med 

subjektivitet menas att resultaten bygger på forskarnas egna uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt samt att de har ett för nära förhållande till sina respondenter. 

(Bryman & Bell, 2005) Samtidigt så menar Andersson (1979) att det är en styrka att 

färga sina tolkningar med egen historia och personlighet och att tolkningsarbetet kan 

underlättas och innehållet kan bli djupare om forskaren har tidigare kunskap i ämnet. Vi 

har upplevt att analysarbetet underlättats genom vår förförståelse och vi har redan från 

början kunnat gå djupare in på detaljer i analysen. Vi har upplevt att kunskapen inom 

både underhållningsbranschen och inom företagsekonomin har varit oss till gagn och vi 



 

  22 (109) 
 

tror inte att resultatet hade varit lika djupt om kunskaperna inte hade funnits med oss från 

början.  

 

En annan kritik mot den kvalitativa forskningen är enligt Bryman och Bell (2005) att den 

inte är helt replikerbar. Det här eftersom undersökningen till stor del påverkas av 

forskarens egna tolkningar och intressen, samt att respondenterna kan bli påverkade av 

forskarens egenskaper.  Vidare menar Bryman och Bell (2005) att kvalitativ forskning är 

svår, om inte omöjlig, att generalisera på andra miljöer än just det som studerats. Då 

urvalet av de projektledare som har intervjuas inte har valts ut slumpmässigt är de 

personerna inte representativa för alla projektledare. (Bryman & Bell, 2005) Vi såg dock 

inte generaliseringen och replikerbarheten som ett problem då syftet med 

undersökningen var att tolka och förstå hur de projektledare vi har mött arbetar. Vi ville 

inte generalisera, vi ville utveckla en differentierad förståelse för projektledarskap inom 

underhållningsbranschen i Sverige. Människor är olika och således även projektledare 

och vi ansåg inte att det endast fanns ett generellt sätt att driva dessa projekt på. Genom 

samtal med fyra olika projektledare har vi fått fyra olika utsagor. Utsagorna har hjälpt 

oss att utveckla en differentierad förståelse för hur projektledarskap inom 

underhållningsbranschen ser ut. Därmed har ny projektledningsteori genererats och den 

empiriska kunskapen inom området har ökat.   
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3. Teori  
Följande kapitel kommer presentera teorier om projektledning för att få en bild av hur 

forskningen och uppfattningen kring projektledning ser ut idag. Teorikapitlet kommer ta 

upp både klassisk projektledningsteori och evenemangsprojektledningsteori samt 

ledarskapsteorier.  

 

3.1 Projektledarens roll 

För att förstå projektledning måste man börja med definitionen av vad ett projekt är. 

Kerzner (2009) definierar projekt som en serie aktiviteter med specifika mål, bestämda 

start- och slut datum, begränsade finansiella resurser samt att de är multifunktionella.  

Projektledning beskrivs därefter enligt Kerzner (2009) som; ”Project management is the 

art of creating the illusion that any outcome is the result of a series of predetermined, 

deliberate acts when, in fact, it was dumb luck” (Kerzner, 2009, s.4) Med detta citat 

menar Kerzner (2009) att projektledning ofta är missuppfattat och att konceptet har olika 

betydelse för olika personer. Den definition av projektledning som förespråkas av 

Kerzner (2009) är att projektledning handlar om att planera, organisera, leda och 

kontrollera organisationens resurser för att på kort sikt uppnå särskilda mål och syften. 

 

PMBOK-guide är en handbok som ges ut av projektledarorganisationen PMI, Project 

management institute, och har över 200 000 medlemmar över hela världen. (Jansson & 

Ljung, 2009) Projektledning kan enligt The Project management body of knowledge 

(PMBOK guide, 2004) delas in i fem processer. Projektets införande är den första 

processen där både projektledaren och det mest lönsamma projektet, med hänsyn till de 

resurser som finns tillgängliga, ska väljas ut. Den andra processen är projektplanering 

där definitioner av krav, kvalitet och kvantitet av arbete ska formuleras. Även vilka 

resurser som behövs ska definieras och schema över aktiviteterna ska upprättas samt 

utvärdering av vilka risker som kan påträffas. Nästa process är projektets utförande som 

innebär att förhandla om projektgruppens medlemmar, att leda och ge direktiv till arbetet 

samt att arbeta med projektgruppen för att hjälpa dem att lyckas. Projektövervakning och 
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kontroll är den fjärde processen där projektledaren måste följa upp projektgruppens 

resultat och jämföra det med det förväntade resultatet samt analysera om det finns 

avvikelser och i så fall göra justeringar. Den sista processen är projektets avslut där 

projektledaren måste kontrollera att alla uppgifter har blivit genomförda samt att avsluta 

alla administrativa delar. (Kerzner, 2009; PMBOK guide, 2004) 

 

Börjesson och Lisiderius (1998) förklarar projektledning på ett annat sätt och menar att 

projektledaren är som ”spindeln i nätet”, den som ska coacha, leda och samordna 

projektet. En projektledare behöver kunna se projektets helhet och vara medveten om hur 

projektdeltagarna ska ledas och uppmuntras. Projektledaren måste också förstå sin egen 

roll och sitt ansvar jämfört med de resterande rollerna i projektet. En annan viktig aspekt 

är att kunna formulera mål och veta hur man som projektledare får projektdeltagarna att 

ställa upp och arbeta mot ett gemensamt mål. Även teambuildning är viktigt samt att 

diskutera grundläggande värderingar i arbetet. Börjesson och Lisiderius (1998) förklarar 

även att projektledaren är den som har ansvar för att information sprids, både inåt i 

projektet och utåt. (Börjesson & Lisiderius, 1998)  

 

Engwall (1999) menar att all projektlitteratur utgår från att projektledaren är en person 

som ensam leder projektet och som ska planera, leda och koordinera arbetet så att målen 

för projektet nås. Projektledaren är formellt utsedd som ansvarig för att projektet 

genomförs. Enligt Kerzner (2009) är en projektledare framgångsrik om målen för 

projektet har avklarats inom tidsbegränsningen, kostnaden, på önskad nivå och om de 

tilldelade resurserna använts på ett effektivt sätt. Projektet anses slutligen framgångsrikt 

om det accepterats av kunden. För att detta ska kunna uppnås så finns det dock en del 

hinder som projektledaren måste övervinna. Projektets komplexitet, att någon förändring 

sker i kundens efterfråga, teknologiska förändringar eller en omstrukturering i 

organisationen, kan vara exempel på ett sådant hinder. Det kan även finnas risker med 

projektet samt svårigheter med framtida planering och prissättning eftersom 

projektledaren aldrig kan veta exakt hur framtiden kommer se ut. (Kerzner, 2009)  
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Det finns flera definitioner av projektledning men många av teorierna anses ensidiga 

och tar inte hänsyn till olika typer av projekt. (Engwall, 1999) Därför följer nedan vad 

Jansson och Ljung (2009) anser vara felaktiga uppfattningar om projektledning. 

 

3.2 Felaktig uppfattning kring projektledning 

Jansson och Ljung (2009) har en uppfattning om att det finns olika tankefel i den 

vanligaste uppfattningen kring läran om projektledning. Det första tankefelet handlar om 

två helt olika projektledningstraditioner. Vid utbildning inom projektledning är det oftast 

den ena eller den andra traditionen som lärs ut istället för en blandning av de båda. Den 

första traditionen kallas den industriella där fokuseringen ligger på strukturer och 

systematik. Syftet är att genom diagram, tabeller och metoder kunna ligga steget före och 

styra projektet i detalj. Den andra traditionen kommer ifrån kulturlivet. Fokuseringen här 

ligger på ledarskap, drivkraft och lust. Människorna är i centrum och intresset för den 

ingenjörsmässiga strukturen är svag. Ideologin är att om ett tillräckligt starkt 

engagemang finns så löser sig uppgifterna. PM-BOK guide, som nämnts i tidigare 

avsnitt, är mer inriktad på den första, industriella traditionen. (Jansson & Ljung, 2009) 

Det andra tankefelet inom projektledning är enligt Jansson och Ljung (2009) att det ofta 

definieras genom de verktyg som kan användas i projektledningen och inte via vad som 

faktiskt ska ledas. De menar att eftersom verktygen inte är speciellt unika för just projekt 

så kan projektledningsläran uppfattas som konturlös. Det finns en skillnad mellan hårda 

och mjuka metoder där de hårda innefattar tekniker för planering och uppföljning 

medans de mjuka teknikerna innefattar grupputveckling. Denna typ av teknik kan hittas i 

olika typer av projekt- och chefsutbildningar och Jansson och Ljung (2009) menar att det 

inte är verktygen som definierar projektområdet utan att det snarare handlar om en 

förståelse av fenomenet projekt. (Jansson & Ljung, 2009) Det tredje tankefelet gällande 

projektledning är att det ständigt söks efter ”den stora modellen”. För att konturer kring 

projektledningens profession ska skapas vill man finna ett optimalt sätt att leda som ska 

kunna appliceras på alla projekt. Detta är enligt Jansson och Ljung (2009) fel. De menar 
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att om det ska finnas en gemensam kunskapsbas för alla projektledare så måste vi först 

förstå varför något definieras som ett projekt och därefter försöka förstå hur dessa 

aspekter påverkar själva ledarskapet. 

 

Det finns olika sätt att se på projektledning och olika typer av projekt kräver olika typer 

av projektledarskap. Följande avsnitt presenterar teorier kring projekt i 

underhållningsbranschen, nedan kallat evenemangsprojekt. 

 

3.3 Evenemangsprojekt 

Jansson och Ljung (2009) har definierat fem olika typprojekt, dessa är 

produktutvecklingsprojekt, interna förändringsprojekt, marknadsprojekt, 

kundorderprojekt och evenemangsprojekt. Evenemangsprojekt, som är det område som 

uppsatsen syftar till, är enligt Jansson och Ljung (2009) ett projekt som syftar till att 

leverera tjänster i en löpande verksamhet enligt en implementerad strategi. Mer specifikt 

handlar projektet om att skapa och genomföra något som bedöms attrahera andra 

människor och som vid slutet av projektet utvärderas för att se om det har uppfyllt 

behoven och förväntningarna. Förberedelser är avgörande för ett projekts framgång och 

vid leveransen måste alla bitar vara på plats. Utgångspunkten för ledare inom dessa 

projekt är således förberedelser. (Jansson & Ljung, 2009)  

Enligt Jansson och Ljung (2009) går ett evenemangsprojekt ut på att leverera en aktivitet 

till en publik. Evenemangsprojekt kan till exempel, förutom teater och konserter, även 

vara mässor och konferenser. Det finns tre typer av ledningsfrågor som är avgörande för 

projektet. Dessa rör nuet, tiden och hanteringen av många människor.  

 

3.3.1 Nuet 

När det talas om nuet menar Jansson och Ljung (2009) att man bara har en chans och att 

allt måste bli bra under det försöket. För att lyckas så måste alla personer inom projektets 

olika delar ha en kollektiv vilja och arbetsmoral. Det svåra inom evenemangsprojekt är 

att det kan vara komplicerat att testa evenemanget i förväg. För att kunna testa projektet 
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krävs det att alla aktörer kan vara med, där publiken bland annat kan vara svår att 

simulera, samt att lokalen finns tillgänglig. I slutändan menar Jansson och Ljung (2009) 

att evenemanget inte är bättre än de människor som ska genomföra det. Utveckling, 

träning och testing är nära sammanflätade inom evenemangsprojekt. I teatergrupper 

repeterar skådespelarna och testar olika saker på varandra, det leder till en utveckling av 

pjäsen och tillslut hålls ett genrep inför en premiär.  (Jansson & Ljung, 2009)  

 

Inom nuet talas det också om handlingskraften. Projektet är alltid beroende av hur de 

medverkande agerar, man är direkt beroende av att alla deltagarna agerar direkt och 

samlat. För att lyckas behöver målet, visionen och strategin vara tydligt förmedlade så att 

personerna ifråga vet hur de ska agera. Det leder till att deltagarna blir självständiga och 

kan ta egna beslut. Handlingskraften förutsätter att passion och tillit finns, alla bryr sig 

om resultatet och personerna vågar agera trots risk för misslyckande. Det är 

projektledarens uppgift att locka fram passionen och utveckla tilliten. Projektledaren 

måste vara en positiv dragkraft och hela tiden utstråla en positivitet kring projektet och 

dess resultat. Projektledaren måste även vara tydlig med hur han eller hon vill att 

personerna i gruppen agerar mot varandra samt med vad som ska uppnås, vad man får 

göra och vilka fel som kan uppstå. På så vis skapar projektledaren både passion och tillit. 

(Jansson & Ljung, 2009) 

 

Ledarstilen inom projekt sägs generellt förändras med tiden och evenemangsprojekt är 

inget undantag. Vid projektets start behöver de medverkande få vara med i den kreativa 

processen och projektledaren behöver ge plats för diskussion och värdering av olika 

idéer. Mot projektets slut däremot behöver ledaren vara mer strukturerad och bestämd 

för att hinna klart med projektet. Dock finns det en motstridighet i detta då det samtidigt 

sägs att det är viktigt att hålla kvar kreativitetsutrymmet ända till slutet för att alla i 

projektet ska kunna improvisera och ta egna prioriteringsbeslut. Inom 

ledarskapsforskning talas det om utvecklande ledarskap vilket bygger på att de 

medverkande ska uppmanas till att växa som individer under tiden som projektresultatet 
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skapas. Ledaren är då ett föredöme för deltagarna och motiverar och inspirerar dem 

samtidigt som en personlig omtanke visas. (Jansson & Ljung, 2009) 

 

3.3.2 Tiden 

Tiden för ett evenemangsprojekt är alltid fast och det finns alltid en deadline som inte 

kan flyttas. Det gäller för projektledaren att leda effektivt så att allt är klart när 

premiärdatumet infinner sig. Oftast bestäms tiden för premiären tidigt för att 

biljettförsäljningen ska komma igång. För ledningen av projektet återstår då två 

parametrar att arbeta med; kvalitet och kostnad. Dessa brukar illustreras som en triangel.  

 

   Tid  

 

 

 

          Kvalitet                            Kostnad 

Figur 1: Tid, kvalitet, kostnad. (ur Jansson & Ljung, 2009) 

 

Kvaliteten avgörs av den ambitionsnivå som finns för projektet och kostnaden avgörs 

genom omfattningen av förberedelserna.  Ambitionsnivån presenteras redan tidigt i 

förberedelserna och när den är fastställd så är det svårt att göra förändringar. 

Förväntningar på uppsättningen uppstår nämligen hos både publik och deltagare och kan 

skadas om förändringar i ambitionsnivån uppstår. (Jansson & Ljung, 2009) 

 

Engwall (1999)  presenterar samma modell i sin avhandling ”Det effektiva projektet” 

och menar att olika projekt har olika tungpunkt i triangeln. Medan till exempel ett 

kärnkraftsprojekt har sin betoning i kvalitet snarare än kostnad och tid så har istället ett 

teaterprojekt sin betoning i tidsaspekten som tidigare nämnts. I denna typ av projekt 

menar Engwall (1999) att tidsvillkoret inte går att ändra vilket gör att kostnader och 

kvalitet kommer i andra hand. Triangeln visar att tid, kvalitet och kostnad är beroende av 

varandra och det går därför inte att få både högst kvalitet, på kortast tid och till lägst 



 

  29 (109) 
 

kostnad. Om tiden för ett projekt till exempel kortas ner så kommer ambitionerna för 

kvaliteten att sjunka samt resurserna, och därmed kostnaderna, att öka. (Engwall, 1999) 

 

Säkerhetsmarginal är något som är viktigt för en projektledare att planera för. Det 

handlar om förberedelser såsom datum för lokaler och hur många repetitioner som ska 

genomföras. Det innebär även planering kring ersättare, utrustning och att hela tiden ha 

en backup plan om något oförutsätt skulle hända. (Jansson & Ljung, 2009) 

 

3.3.3 Hantering av många människor 

Mot slutet av ett projekt gäller det att ”knyta ihop säcken”, ofta är det en mindre grupp 

som har planerat evenemanget men en större grupp som genomfört det. Aktivitetsnivån 

höjs ju närmre premiären man kommer och då är det viktigt med samarbete i projektet 

och att alla arbetar bra tillsammans. För att lyckas behöver projektledaren ge tydliga 

instruktioner till gruppen samtidigt som han eller hon bör vara öppen för improvisering. 

Förståelsen för den gemensamma visionen av projektet är också väldigt viktig. Alla som 

deltar i projektet måste ha samma vision och mål. Vissa deltagare kanske har kommit in 

senare i produktionen, till exempel de som arbetar med ljud och ljus. För att 

slutprodukten ska bli så bra som möjligt måste de få en förståelse för projektets vision på 

samma sätt som de som varit med från början av projektet. En aspekt som kan underlätta 

arbetet i projektet är att deltagarna förstår varandra och varandras olika uppgifter. 

Genom förståelse för varandra kan projektdeltagarna arbeta bättre tillsammans samt 

känna sig tryggare i gruppen. (Jansson & Ljung, 2009) 

 

Jansson och Ljung (2009) beskriver två avgörande beslut för evenemangsprojekt, att 

projektet ska genomföras samt ”sista-minuten” justeringarna. Beslutet att faktiskt 

genomföra projektet är det viktigaste i hela projektet. Förväntningar skapas och tankar 

projektledaren haft släpps lös och därefter är det väldigt svårt att backa ur. Målgruppen 

bestäms och det görs en uppskattning över hur mycket resurser som krävs för att nå de 

förväntningar som finns. Gällande sista minuten justeringarna är det viktigt att 

projektledaren har tillräckliga beslutsmandat gällande budget samt att det finns 
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reservplaner för de mer riskfyllda delarna i projektet. Mot slutet är det även viktigt att 

försöka hålla sig till sin plan och inte ändra för mycket tätt inpå premiären. (Jansson & 

Ljung, 2009)  

 

Att lyckas med ett evenemangsprojekt genom att bara arbeta efter rutin är väldigt svårt 

menar Jansson och Ljung (2009). Vision och glöd hos deltagarna är därför avgörande för 

ledningen av dessa projekt. Projektledaren måste visa sitt engagemang för projektet och 

på så vis förmedla en vision som deltagarna dras med i. Att nå ut med information är 

också viktigt samt att lämna utrymme för kreativitet. Projektledare med erfarenhet 

arbetar med två parallella planer, planen för förberedelsearbetet samt detaljplanen över 

själva evenemanget. Förberedelsearbetet innefattar en lång lista med saker som ska 

ordnas och genomföras innan premiären. (Jansson & Ljung, 2009) 

 

Något som inte behandlas i större utsträckning i projektledningsteorierna är 

människorna i projekten och hur de ska ledas. Hartman, Ashrafi och Jergeas (1998) 

menar att ledarskapet i kreativa eller artistiska projekt fokuserar mer på människorna 

än på det administrativa och därför kommer följande avsnitt att handla om ledarskap. 

 

3.4 Ledarskap  

Yukl (2010) behandlar all form av ledarskap, inte specifikt projektledning, men menar 

att de flesta aktiviteterna för en ledare kan delas in i fyra processer; att utveckla och 

upprätthålla relationer, att inhämta och förmedla information, att ta beslut och slutligen 

att influera personer. Dessa processer är för en ledare sammanvävda och en aktivitet kan 

innehålla fler än en process. För att vara en effektiv ledare menar Yukl (2010) även att 

det finns olika typer av relationsorienterade beteenden som är viktiga. Dessa är att stödja, 

erkänna, värdesätta och utveckla medarbetarna. Att vara stödjande menar Yukl (2010) är 

att vara hänsynstagande och acceptera andra människors behov och känslor. En ledare 

som är vänlig och hänsynsfull kommer troligen vinna medarbetarnas vänskap och 

förtroende. Att vara utvecklande handlar om att man som ledare ska coacha, vägleda och 
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ge råd, vilket ökar medarbetarnas engagemang och självförtroende. Att erkänna och 

värdesätta medarbetarna handlar om att uppmuntra och visa uppskattning när de gjort 

något bra eller uppnått ett mål. Dessa relationsorienterande beteenden är viktiga för att 

stärka deltagarnas åtagande till uppgiften samt för att stärka det beteende som är 

eftertraktat. 

 

Att ta beslut 

Att ta olika beslut är en av de viktigaste aspekterna av att vara ledare. Det kan därför 

vara väldigt viktigt att involvera de personer som kan bli påverkade av beslutet för att de 

ska kunna acceptera det. Hur mycket en ledare involverar andra personer i sina beslut 

varierar mycket. Det finns delade meningar kring hur beslutsprocessen bör se ut och det 

finns inte någon överrenskommelse vad gäller det bästa sättet att ta beslut på. Yukl 

(2010) presenterar dock fyra beslutsprocesser som går att urskilja för en ledare; enväldigt 

beslut, konsultation, gemensamt beslut och delegering. Ett enväldigt beslut är när ledaren 

tar beslutet själv utan att rådfråga någon annan, ingen annan kan då påverka beslutet. En 

konsultation är en beslutsprocess när ledaren frågar andra om deras åsikter och idéer och 

sedan tar beslutet själv. Ett gemensamt beslut är när ledaren tillsammans med andra 

diskuterar beslutet och att de sedan tar beslutet tillsammans, där alla har kunnat påverka 

utfallet lika mycket. Delegering handlar om att ledaren ger en individ eller en grupp det 

fulla ansvaret och makten att ta ett beslut. Yukl (2010) poängterar dock att alla dessa 

beslutsprocesser är beskrivningar av idealtyper och att en ledare sällan tar sina beslut på 

ett sätt som precis passar in på en av dessa processer. Om en ledare involverar andra 

personer i beslutsprocessen så kommer troligen kvaliteten på beslutet att bli högre, 

speciellt om de som får ta del av processen har bättre kunskap i ämnet än ledaren själv. 

De personer som får vara med och påverka ett beslut tenderar att lättare acceptera 

beslutet samt ser det som deras egna. Detta göra att deras förståelse för, samt motivation 

att genomföra, beslutet ökar. De personer som får vara med i beslutsprocessen, om ett 

beslut som kommer påverka dem, får även en känsla av att de behandlas med respekt och 

att de får yttra sina åsikter om beslutet. (Yukl, 2010) 
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3.5 Sammanfattning av teorikapitlet 

Ovanstående kapitel har behandlat olika teorier kring projektledning med tyngdpunkt på 

evenemangsprojekt, som är den typ av projekt uppsatsen syftar till. Teorierna presenterar 

generella uppfattningar om projektledning, projektledarens roll och hur ledarskapet ser 

ut. Engwall (1999) menar att all projektlitteratur utgår från att projektledaren är en 

person som ensam leder projektet. Kerzner (2009) menar att all projektledning handlar 

om att planera, organisera, leda och kontrollera organisationens resurser för att på kort 

sikt uppnå särskilda mål och syften. Projektledningen delas enligt PMBOK guide in i 

fem olika processen som även de antas gälla för alla projekt. En projektledare beskrivs 

som framgångsrik om målen för projektet har avklarats inom tidsbegränsningen, 

kostnaden, på önskad nivå och om de tilldelade resurserna använts på ett effektivt sätt. 

En projektledare behöver enligt Börjesson och Lisiderius, (1998) kunna se projektets 

helhet och vara medveten om hur projektdeltagarna ska ledas och uppmuntras. 

Projektledaren måste också förstå sin egen roll, sitt ansvar och kunna formulera mål. 

Projektledning handlar om att leda människor på olika sätt. Teorin kring ledarskap visar 

hur en effektiv ledare ska handla gentemot sina medarbetare för att de ska följa ledaren. 

Teorierna kring evenemangsprojekten antas även de passa alla typer av projekt och 

projektledning inom denna genre. Ett evenemangsprojekt ska leverera en aktivitet till en 

publik och det finns tre typer av ledningsfrågor som är avgörande för projektet. Dessa rör 

nuet, tiden och hanteringen av många människor där tiden är något som inom 

evenemangsprojekt alltid antas vara fast. Att lyckas med ett evenemangsprojekt genom 

att bara arbeta efter rutin är väldigt svårt och vision och glöd hos deltagarna är därför 

avgörande för ledningen av dessa projekt. Projektledaren måste visa sitt engagemang för 

projektet och på så vis förmedla en vision som deltagarna dras med i. Att nå ut med 

information är också viktigt samt att lämna utrymme för kreativitet. (Jansson och Ljung, 

2009)  
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4. ”The show must go on”– en presentation av det empiriska 

materialet 
Följande kapitel kommer inledningsvis kort presentera de organisationer där 

respondenterna arbetar för att ge en övergripande bild av de olika organisationerna. 

Huvuddelen av kapitlet kommer sedan att presentera sammanfattningar av intervjuerna 

som genomförts för undersökningen. Fyra intervjuer med projektledare i 

underhållningsbranschen har genomförts för att utveckla en differentierad förståelse för 

projektledarskap inom denna bransch.  

   

4.1 Presentation av organisationer 

Intervjuerna för undersökningen genomförts med fyra projektledare från olika 

organisationer; Leif Sandberg från Linneateatern i Växjö, Anna Hallgren och Sven 

Holmér från GöteborgsOperan i Göteborg samt Johanna Huss från Enskedespelet i 

Stockholm.  

  Storlek på organisation 

    Stor  Mindre 
 

 
Mycket 

 
Erfarenhet 

 
Mindre 

 

 

 

4.1.1 GöteborgsOperan i Göteborg 

GöteborgsOperan invigdes 1994 och är ett hus med både dans-, musikal- och 

operaföreställningar. Vid invigningen var scentekniken den mest avancerade i världen 

och efter en omfattande renovering 2009 är de återigen bland de främsta på området. På 

GöteborgsOperan arbetar cirka 500 personer i husets 1117 rum. I lokalerna finns det 

 

Anna Hallgren 

 

Leif Sandberg 

 

Sven Holmér 

 

Johanna Huss 
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både metall-, snickeri- och dekorverkstad samt skrädderier, kostymateljéer och balett- 

och repetitionssalar. Det finns två scener i huset och på dessa spelas ungefär 270 

föreställningar per år för cirka 250 000 besökare. Det finns även en tredje scen som 

GöteborgsOperan driver, Skövdescenen. Varje år turnerar de med olika uppsättningar, 

både i Sverige och utomlands. (www.opera.se, 2012-05-10) 

 

Perfekt projekt – GöteborgsOperans arbetsplan 

”Perfekt projekt” är den mall som GöteborgsOperans alla projekt följer och således deras 

arbetsunderlag. Vi fick mallen av Anna Hallgren och Sven Holmér efter besöket på 

GöteborgsOperan. 

 

Två år innan en premiär lägger operachefen och balettchefen en säsongsplanering och 

efter att en produktion blivit godkänd av VD’s styrgrupp överlämnas ansvaret till en 

projektledare som startar projektet. Överlämningen sker 18 månader innan premiär. 

Innan projektets start presenteras den konstnärliga visionen samt en kalkyl över 

projektet.  Projektledarens skriver även kontrakt och tar kontakt med det team som ska 

tillsättas för projektet samt informerar dem om GöteborgsOperans arbetssätt och 

repertoarstrategi. Projektledaren ansvarar även för att en budget, som baseras på den 

konstnärliga visionen, upprättas.  

 

Ett år innan premiären kallar projektledaren teamet till ett idémöte. Där presenteras 

teamets koncept och idé. Fokus ligger på både teknisk- och konstnärlig frågeställning. 

För att se över projektets förutsättningar och resurser har de tillsammans med teamet och 

produktionsavdelningarna ett mellanmöte tio månader innan premiär. De stämmer då av 

tillverknings- och produktionsplanen mot uppdaterad ekonomisk prognos.  

 

Åtta månader innan premiär kallar projektledaren till en teknisk kollationering. Här 

levererar det konstnärliga teamet dekormodell, kostymskisser, ritningsunderlag samt 

övrig information. Återigen görs en redovisning av alla projektets förutsättningar. Efter 

den tekniska kollationeringen betraktas idéer och lösningar som godkända. Det är 
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projektledarens ansvar att summera och tydligt kommunicera tveksamheter och 

frågetecken som då ännu är olösta. Själva produktionsstarten inträffar åtta till tre 

månader innan premiär. Tillverkningen på ateljéer och verkstäder startar, anställning av 

extrapersonal sker och en uppdaterad ekonomisk prognos presenteras.  

 

Två månader innan premiär har de en kollationering där produktionsteamet presenterar 

produktionen för alla intresserade på GöteborgsOperan samt för media. Scenrepetitioner 

startar cirka en månad innan premiären. Projektledaren är fortfarande huvudansvarig för 

projektet men ansvaret för genomförandet övergår vid kollationeringen till respektive 

avdelning 

 

När föreställningsperioden börjar är det avdelningarna och de produktionsansvariga som 

har ansvaret för föreställningarna, genomförandet, arbetsmiljön och den konstnärliga 

kvalitén. Projektledaren har dock alltid kvar huvudansvaret. Vid slutet av perioden 

lämnar operachefen eller balettchefen ett beslut om materialet i produktionen ska 

magasineras, skrotas eller vid lån, återsändas.  

 

Projektledaren avger både en ekonomisk- och en arbetsmiljörapport. Alla i produktionen 

ansvarar för dokumentation samt för att spara relevant information för framtiden. 

Projektledaren summerar erfarenheten i projektet vid det avslutande produktionsmötet. 

Respektive avdelning gör en motsvarande genomgång. De här underlagen utgör grunden 

i kvalitetssäkringen av GöteborgsOperans projekt.   

 

4.1.2 Linneateatern i Växjö 

Linneateatern är en förening som startades 1979 och sedan dess har de genomfört sjuttio 

uppsättningar av musikaler, operor, operetter, talpjäser, kyrkspel, familjeföreställningar 

och historiska spel i autentiska miljöer. Alla medverkande har lokal förankring och är 

utbildade på Växjös olika kulturskolor och dansinstitut. Huvudrollsinnehavarna är 

professionellt utbildade sångare från regionen och det är även professionella personer 

som gör koreografi och regi. Linneateatern värnar om lokalkompetens och använder sig 
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av lokala yrkesmänniskor inom bland annat reklam, kostym, hantverk, pedagogik, 

musik, ljud och ljus. Uppsättningarna har satts upp på Växjö konserthus, Växjö teater 

samt varit på turné runt om i Småland. Årligen är det cirka tjugotusen människor som ser 

Linneateaterns uppsättningar, antalet uppsättningar varierar men vanligen är det mellan 

två och tre olika föreställningar som spelas per år. Sedan 1999 driver Linneateatern de 

större produktionerna i Konserthuset som ett aktiebolag som är helägt av föreningen. 

(www.linneateatern.com, 2012-05-09) 

 

4.1.3 Enskedespelet 

Enskedespelet finns i Stockholm och bildades 1981 för att dokumentera Enskedes 

historia och för att hitta nya former för demokratiskt arbete. Det är en kultur- och 

teaterförening och sedan den första uppsättningen 1983 har de gjort 16 uppsättningar 

som sammanlagt engagerat minst 2000 personer. Till varje spel har de en publik på 

mellan 2000 och 3000 personer. Enskedespelet ses idag som en mötesplats för 

människor med olika bakgrund och erfarenhet där alla ska ses som jämlikar. De driver 

även en teater- och cirkusverksamhet för barn och ungdomar från årskurs noll till och 

med gymnasiet. (www.enskedespelet.se, 2012-05-10) 

 

 

4.2 Johanna Huss, Konstnärlig ledare för Enskedespelet 

Vi träffar Johanna Huss för studiens första intervju den 16 april 2012 på Regionteatern 

Blekinge Kronoberg i Växjö. Johanna Huss konstnärlig ledare för Enskedespelet i 

Stockholm sedan 2001 samt projektledare vid Regionteatern Blekinge Kronoberg sedan 

ett år tillbaka och arbetar med projektet Araby Community Art.  

 

Bakgrund 

Johanna Huss inleder intervjun med att berätta att hon först och främst ser sig som 

regissör. Hon har däremot haft många olika arbeten genom åren och började som 

projektledare när hon var med under en ytterstadssatsning i Stockholm för många år 

sedan. Där var Huss projektledare för dans- och musikdelen vilket innebar att de i olika 
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förorter i Stockholm riggade upp scener och hade tävlingar för ungdomar i dans och 

musik. Innan dess hade hon inte haft någon erfarenhet av projektledning. Tidigare hade 

hon istället arbetat som regiassistent, med fria teatergrupper samt på fritidsgård, vilket 

hon kände att hon lärde sig väldigt mycket på. 

 

Huss har ingen direkt utbildning inom ledarskap, däremot har hon har gått på två 

teaterinriktade folkhögskolor. Från början trodde Huss att hon själv ville spela teater. 

Grunden till hennes karriär och yrkesval började redan när Huss var 17 år gammal och 

anordnade ravefester. Att arrangera ravefester väckte hennes intresse för projektledning. 

Huss tröttnade dock efter ett tag och ville göra något annat och kom då in på teater. I 

början spelade hon själv teater och tyckte det var roligt. Därefter började hon studera 

teater på en folkhögskola där Huss även fick prova på att regissera. Det var då hon 

förstod att det var regissera hon ville göra, att kombinera teater med projektledning och 

på så sätt få ”bestämma lite” som hon uttrycker det. Huss skrattar till och ler när hon 

berättar om det men menar att hon kände att hon trivdes i den rollen. Hon fortsatte 

därefter på en annan folkhögskola där de istället hade en inriktning mot regi. Huss kände 

då att hon tyckte om att leda och kände på något sätt att hon blev ”smart” i sådana 

situationer. Dock menar Huss att hon inte blev regissör över en natt utan att det har varit 

en lång väg dit.  

 

Efter folkhögskoleutbildningen så blev Huss även tillfrågad om att vara med och leda 

Enskedespelet. Till en början arbetare hon som barngruppsledare och fick då chansen att 

göra en uppsättning med 100 personer mellan 6-20 år. Huss skrev både manus, 

regisserade och drev hela projektet, och föreställningen blev en succé. Detta ledde till att 

hon år 2001 blev konstnärlig ledare för Enskedespelet och sedan dess har hon drivit 

föreningen tillsammans med en styrelse. 
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Kontrollbehov 

Huss har även arbetat som producent under några år på Teater Tribunalen i Stockholm. 

Hon hade inte arbetat som producent tidigare och menar att hon mer eller mindre hittade 

på vad hon skulle göra själv och att det fungerade jättebra. Framförallt tyckte hon att det 

var väldigt roligt och att hon fick lära sig att tänka på alla aspekter i ett projekt, som 

marknadsförning och identifiera målgrupper, lite som en marknadsanalys. Huss berättar 

att hon tyvärr har ett väldigt kontrollbehov vilket nog gör att hon tar på sig mycket själv. 

I Enskedespelet skriver hon oftast manus själv, samtidigt som hon både regisserar och 

gör koreografi. När hon inte skriver manuset själv så måste hon ändå kontrollera det. Har 

hon åsikter om ändringar i manuset så menar Huss att det är uttalat att det är hon som 

bestämmer och att det därför är okej att ändra. Hon vill även ha koll på kostym och mask 

och se till att alla saker som behövs finns på plats. Huss berättar att hon försöker släppa 

en del saker men säger sig ha, ”någon slags övergripande paraplysyn.” Huss menar att 

hon behöver den här paraplysynen för att kunna känna sig trygg med projektet. 

 

Att vara projektledare 

Vad gäller skådespelarna menar Huss att hon som regissör måste vara projektledare, men 

att det även handlar mycket om att vara som en terapeut för skådespelarna. Det finns en 

viss skillnad i att arbeta med amatörer och proffs. Amatörer kan hon driva mycket 

hårdare och nästan till och med visa hur de ska göra. Självklart kan skådespelarna ha lite 

egna idéer och oftast börjar de med att tillsammans improvisera kring den historia eller 

situation de ska spela upp. Det ger skådespelarna utrymme att tillföra egna saker till 

historien och manuset. När Huss ska beskriva hur det är att arbeta med proffs berättar 

hon med ett finurligt leende att det handlar mer om att lyssna på dem och tillägger att 

”sen så får man vara väldigt bra på att försöka göra så att skådespelarna tror att det är 

det är det här de vill göra. Att det nästan kommer från dem.” Hon menar att 

skådespelarna självklart kan ha egna idéer och att de ska få pröva dem men att hon ger 

tips på vad hon tycker och att de gemensamt kommer de fram till vad som är bäst. Det är 

dock sällsynt att en skådespelare är helt bestämd över hur han eller hon vill göra.  För att 
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kunna övertyga som ledare menar Huss att hon dock måste vara full av argument för att 

få skådespelarna att lita på henne.  

 

Frihet i sitt skådespel är något som är väldigt viktigt för skådespelarna då det i slutändan 

är dem som ska genomföra skådespelet och Huss menar att denna frihet är viktig att ge i 

alla typer av projekt. Huss ser det som viktigt att ge människor en känsla av att de bär sin 

uppgift och får visa att de klarar av det. Det är viktigt att ha den överrenskommelsen för 

då kan hon som projektledare lita på att de gör sitt jobb. Huss menar att om hon säger till 

skådespelarna hur de ska göra och om de inte tycker det känns bra så kommer de ändå att 

sluta göra som hon säger när hon inte är där. Det gäller att få skådespelarna att tycka att 

sättet som de ska spela på är det absolut bästa och roligaste sättet att göra det på. Annars 

kommer de att börja ”fula” och hitta på eget, vilket skulle vara ”waste of time”. 

 

Hur hon ska hantera personerna i de olika projekten, vad som fungerar och inte fungerar, 

har hon lärt sig genom åren, både inom teaterprojekten och på kollo där hon arbetat som 

föreståndare under 13 år. Genom att lära sig av erfarenheter hur man ska hantera olika 

människor i olika situationer har Huss växt i sitt ledarskap. Huss menar till exempel att 

hon lärt sig att de människor hon leder ibland måste få känna att de får vara med och 

påverka. Ibland har hon till och med prövat någons idé bara för att personen ska få känna 

att den får påverka även om hon egentligen vet vad som är bäst. På så sätt får de lära sig 

av sina egna misstag och därmed känner de sig inte toppstyrda, vilket är viktigt. Huss 

menar dock att det är en fin balansgång och blir lite full i skratt när hon inser att hon inte 

riktigt tänkt på att hon brukar leda på det sättet förrän när vi talar om det. 

 

Ingen ledarskapsutbildning 

Huss har ingen utbildning inom projektledning och hon tror inte att det skulle kunna 

hjälpa henne i hennes arbete. Hon uttrycker lite ironiskt att de som är lärare i 

projektledarskap måste vara lite misslyckade ledare, eftersom de annars själva skulle 

arbetat som ledare.  Därför förstår hon inte riktigt vad de skulle kunna lära henne. Om 
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hon ska gå på en kurs och få ut något av det, så menar Huss att läraren måste vara duktig 

och faktiskt ha praktisk erfarenhet i ämnet. 

 

När Huss får frågan om hon tycker att hon har förändrats i sitt ledarskap sedan hon 

började arbeta som projektledare, så säger hon att hon idag är mycket bättre på att se vad 

som är viktigt samt att hon har lärt sig att fördela sin tid och energi på ett vettigare sätt. 

Tidigare kunde hon bli helt insnöad på saker som inte var speciellt relevanta, vilket hon 

nu har lärt sig att urskilja. 

 

Behov av att förnya sig 

Huss berättar att en nackdel med att arbeta med projekt är att hon har en massa ströjobb 

och är arbetslös däremellan. Dock berättar hon vidare att det även är det som hon tycker 

om med arbetet och som passar henne som person, vilket man också märker i hennes sätt 

att berätta. Hon tycker om att gå in i ett projekt och arbeta väldigt mycket för att sedan 

kunna släppa det. Att hon nu har ett treårs kontrakt på en och samma arbetsplats tycker 

hon nästan är lite jobbigt. Det som gör att hon ändå tycker det är okej på Regionteatern 

är att hon får vara tjänstledig när hon får regissörsuppdrag. Huss berättar att hon har ett 

ständigt behov av att förnya sig och att hon hela tiden tänker på hur man kan förnya eller 

göra om saker, vart hon än går. Hon säger att allt nästan är som projekt i hennes huvud. 

Hon ser ofta möjligheter att förändra och olika saker som hon skulle tycka vara roligt att 

testa. Därför vill hon inte vara kvar på samma ställe för länge. 

 

”Alla måste rulla åt samma håll” 

Huss förklarar att något av det svåraste i ett projekt är att få alla medverkande att bli 

självgående och få alla att arbeta mot samma mål. Alla måste, som hon säger, ”rulla åt 

samma håll”. Slutar någon rulla, eller börjar rulla åt andra håll, så stannar allting på 

något sätt och då blir det dåligt. Huss berättar även att hon är oerhört känslig för dålig 

stämning. Hon vill att alla ska vara glada för då rullar det på som det ska.  
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Struktur och information 

Huss fortsätter med att tala om strukturerna i projekten och menar att det måste vara 

strukturerat. ”Även om det kanske inte alltid är uttalat så är det ju ganska strukturerat, i 

alla fall inne i mitt huvud” säger hon. Huss anser att det är viktigt att vara snabb, flexibel 

och att kunna anpassa sig till det som händer. Detta är även något som Huss har blivit 

bättre på med åren och idag är det lättare för henne att hantera oförutsedda händelser 

utan att det låser sig för henne. Om någon förr till exempel inte kom på repetitionerna så 

tyckte hon att hela dagen kändes förstörd. Idag anser Huss att hon har fått ett ”bredare 

tänk” och att hon lättare kan hitta nya lösningar och saker att arbeta med. 

 

Något som Huss betonar som oerhört viktigt är information samt hur hon ska förmedla 

och få ut information. Det är viktigt att hon är väldigt tydlig med vad som gäller. Det 

också viktigt att projektdeltagarna tror och litar på henne för att de ska kunna acceptera 

informationen hon ger och hon vill få dem att vara på hennes sida. Hon tar exemplet med 

Enskedespelat där hon är projektledare för 150 personer varav 70-80 är barn som även 

har föräldrar som är med. Alla dessa måste hållas informerade, glada och nöjda på olika 

sätt. Då är det väldigt viktigt att ”vara glad, positiv och peppig, men sjukt tydlig”, även 

om hon inte känner för det.  

 

Enskedespelet 

I Enskedespelet avlönas ingen för närvarande men Huss berättar att det finns en del 

professionella medverkande ändå. Detta kan enligt Huss vara både vara bra och dåligt för 

gruppdynamiken. Oftast, menar Huss, är det dock väldigt positivt att ha med proffs i 

uppsättningarna och berättar att det alltid finns en överrenskommelse, som görs redan 

när hon anställer en skådespelare till Enskedespelet. Hon förklarar då för skådespelarna 

vad som gäller för projektet och att de kommer behöva klara sig på egen hand eftersom 

hon själv har så pass många andra människor att ta hand om. 
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Enskedespelet sätts upp vartannat år eftersom det är så stort och det tar tid att söka 

pengar. Det viktiga för Enskedespelet är att det måste gå runt ekonomiskt, utan pengar 

har det ingen framtid menar Huss. Dock så finns det inget vinstintresse mer än att det ska 

finnas pengar så att spelet går att genomföra och de gör en budget som bygger på att det 

ska gå jämt ut. Hon menar dock att det skulle vara bra att spela in mer pengar så de kan 

spara till nästkommande spel men att det ändå är nollbudgetar de arbetar med. 

 

Huss berättar att en av de viktigaste sakerna med hennes projektledning är att det ska 

hända något med projektdeltagarna. I Enskedespelet är det viktigaste för Huss att hon får 

se folk växa med sin uppgift, att de blir sedda, tar för sig och blir någon i en grupp. Att 

de får självförtroende. Hon beskriver med entusiasm det som en slags stor 

”självförtroende injektion” och menar att det är väldigt tillfredställande att se 

projektdeltagarna bli säkrare och säkrare. Säkerheten märks när de börjar pratar högre 

och vågar hitta på nya saker. Hon beskriver det som att hon märker att de har funnit 

något nytt i livet som de uppskattar. Det här gällde även för henne själv då teatern var en 

helt ny värld som öppnade sig, vilket för Huss var en häftig upplevelse och som gjorde 

henne hungrig på kunskap. Saker hon tidigare inte brytt sig om ville hon veta mer om, 

läsa sig till och kunna bättre. 

 

Tiden 

Vad gäller planering och tidsaspekter inom teaterprojekten så menar Huss att hon vet hur 

lång tid det ungefär brukar ta för en föreställning att bli färdig. Utefter det sätts ett datum 

för premiären. Ju närmre premiären de kommer desto intensivare blir repetitionerna 

speciellt eftersom det är svårt att repa utan tältet. Hon beskriver det själv som att ”sista 

månaden så är det ju sjukt intensivt”. På institutioner går det enligt Huss inte till på 

samma sätt. Där är planeringen annorlunda och de medverkande har inte på samma sätt 

som i Enskedespelen arbeten utanför teatern som de måste anpassa sig till.  
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Huss får frågan vad som händer om de inte känner att de är redo inför en premiär och 

svarar att man då får skjuta upp premiären. Hon tycker inte att det är okej att ta upp 

publikens tid med något som är dålig och ofärdigt. Att ställa in en premiär är något man 

enligt Huss helst undviker eftersom varje inställd föreställning kostar pengar. Hon säger 

även att det inte är vanligt att det händer. Däremot menar hon att de nästan alltid känner 

”om vi hade haft två dagar till” och att det sällan känns helt färdigt inför en premiär. 

Huss har dock aldrig behövt ställa in en premiär. 

 

Projektens komplexitet 

Huss har inte alltid träffat skådespelarna innan en produktion startar. Vid professionella 

föreställningar blir skådespelarna uttagna av teatern. Huss förklarar att auditions är något 

hon sällan har haft och att hon anser det vara en osympatisk situation, även om det är 

roligt att välja sina skådespelare. Hon påpekar dock att det är viktigt att se till vem som 

passar bäst till vilken roll. 

 

Med Enskedespelet förklarar Huss att hon måste kolla till föreställningarna lite då och 

då. Tidigare såg hon varje föreställning men har börjat ta det lite lugnare och säger lite 

skämtsamt att hon inte längre orkar se varenda föreställning. När hon väl tittar på en 

föreställning brukar de ha en samling efteråt så hon kan ge feedback till deltagarna. Hon 

menar att de aldrig kan vara säkra på hur föreställningen kommer bli. En gång, berättar 

hon, när de var väldigt säkra på att premiären skulle bli bra, så blev skådespelarna 

alldeles för nöjda och tillbakalutade. Innan tredje föreställningen var Huss tvungen att 

säga till dem att de skulle börja berätta historien istället för att fega. Efter det, ”började 

det svänga som fan”, menar Huss. 

 

Hur föreställningar blir kan även bero på hur publiken reagerar på det som händer på 

scenen. Skrattar publiken från början så ger det energi till skådespelarna och 

föreställningen blir bra. Är det tvärtom en stum publik så kan skådespelarna bli väldigt 

nervösa och börja spela över istället. Det är olika för varje föreställning och det kan både 
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finnas saker att arbeta med och saker som kan vara bra att lämna ifred om det inte är 

katastrof, menar Huss. Huss tycker att det är viktigt att tänka på att publiken kommer dit 

och spenderar både sin tid och sina pengar. Därför måste föreställningarna hålla en viss 

kvalitet, även när hon arbetar med amatörer. 

 

Sammanfattningsvis berättar Huss vad hon anser som viktigast i de teaterprojekt hon 

varit ledare för och förklarar att det är att se till att folk har roligt. Hon vill att de ska 

känna sig sedda och glada, att de ska känna någon slags entusiasm. Lyckas hon med det 

så får hon väldigt mycket gratis, menar Huss. Det är även viktigt att ha något slags 

helhetsgrepp, att ha koll på alla bitar samtidigt och inte peta för mycket på ett ställe utan 

se till så att det händer litegrann, överallt. Hon förklarar att även om hon gör en sak i 

taget så kanske hon gör lite av varje, för annars är det lätt att någonting försvinner på 

vägen. Hon berättar att det är viktigt att smida medans järnet är varmt, till exempel om 

några har arbetat upp en sponsringskontakt så måste de hugga den kontakten på en gång 

och prioritera det. Annars kommer det tåget ha gått. 

 

 
4.3 Leif Sandberg, Projektledare Linnéateatern  

Eftermiddagen den 23 april 2012 träffar vi Leif Sandberg på Konserthuset i Växjö. 

Sandberg är ordförande och projektledare för Linneateatern och har varit det i 24 år.  

 

Bakgrund 

Leif Sandberg börjar med att berätta att han inte kommer från någon speciellt kulturell 

familj. Han minns att han redan i första klass skrev teaterpjäser med repliker som de 

sedan fick spela upp och ser detta som en antydan till intresset för teater och till den 

karriär han har idag. Teaterintresset försvann dock, men 1959 minns Sandberg att och 

hans mamma såg musikalen My fair lady och intresset började smyga sig fram. 

 

Sandberg har alltid varit intresserad av att vara allmänbildad och vid 26 års ålder tog han 

en Pol mag. i samhällsvetenskap och ekonomi vid Lunds universitet.   
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När Sandberg började studera i Lund fick han möjligheten att bygga scenografi på Lilla 

teatern. Han tog sig an uppgiften eftersom han var intresserad av att rita. Sandberg hann 

dock inte mer än innanför dörren på Lilla teatern innan han var uppe på scenen och 

spelade teater själv. Där spelade han sedan i några år, turnerade en del samt arbetade på 

Malmö Stadsteater.  

 

Efter studierna började Sandberg arbeta som förlagsredaktör vilket också ligger till grund 

för den han är idag. Han menar att han alltid varit intresserad av språk och anser sig själv 

vara duktig på svenska språket. Samtidigt började han på en yrkesinriktad utbildning på 

fritiden inom dramapedagogik. Där läste Sandberg teatervetenskap och filmvetenskap, 

vilket gav honom ytterligare en examen i dessa ämnen.  

 

Efter fyra år på bokförlaget slutade Sandberg och började istället arbeta som 

dramapedagog. Dock kände han att det inte helt var hans grej och menar att han inte var 

bra på att improvisera dramaövningar. Sandberg menar att drama är inåt mot en grupp 

och att han ville hålla på med teater, eftersom det är utåt mot en publik.  

 

1977 flyttade Sandberg till Växjö och efter några år fann han en intressant tjänst på 

Sveriges radio, Kronobergs lokalradio. Där arbetade han i 25 år. Sandberg menar att han 

är lite av en ensamvarg och att arbetet på radion passade honom eftersom han fick åka 

iväg och göra egna reportage och hade tid över till annat. Sandberg berättar att han även 

gjorde en del radioteater under denna tid. Han började även spela teater på Växjö 

amatörteaterförening, som senare blev Linneateatern. 

 

Linneateatern 

Sandberg berättar att Linneateatern bildades 1979, ungefär samtidigt som han började 

arbeta på radion. Efter två turnéer till Danmark började Sandberg dock få ”blodad tand” 

för teatern. Han skev då sin första egna pjäs, en dramatisering av Törnrosa som de vann 
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amatör-SM med. Efter det menar Sandberg att det började ”rulla igång” han tog mer och 

mer på sig att vara ledare. 

 

1988 blev Sandberg vald till ordförande för Linneateatern första gången och i år blev han 

omvald för 13:e gången. Sandberg berättar att han varit ordförande i 24 år och att han 

åtminstone kommer sitta kvar i två till fyra år till. Han poängterar dock att han inte äger 

något i Linneateatern men att han är den drivande kraften, eldsjälen i föreningen. Det 

finns egentligen bara en heltids fastanställd på Linneateatern, Sandberg själv. Däremot 

har de minst 50 stycken professionella tekniker, artister, kostymörer med flera, som 

arbetar i de olika produktionerna och får en del av sin årsinkomst från Linneateatern. .  

 

Att Linneateatern inte bara gör en typ av teater tycker Sandberg är spännande. Han 

förklarar att varje uppsättning, varje projekt, har sin budget, men menar att han ofta 

tänker flera år framåt. Enligt Sandberg är det perioden efter en musikal som är mest 

intensiv. Dels för att alla räkningar ska betalas, dels för att nästa projekt drar igång.  

 

Sandberg är ofta den som skriver pjäserna, mest historiska pjäser. Han poängterar dock 

att alla de klassiska manus som finns är bland världens bästa och de pjäserna har han ju 

inte skrivit själv. Däremot görs det alltid vissa korrigeringar, egna tolkningar, så att han 

gör det till sitt eget.  

 

Sandberg anser att han satsat sig själv med ”hull och hår” för Linneateatern och menar 

att det är fantastisk att han fick denna sista karriär i livet. Det har varit väldigt viktigt för 

honom att hans fru också varit intresserad av teater. Han säger att hans fru har fungerat 

som ett bollplank för Sandberg och hon har även kunnat hjälpa till med att testa hans 

idéer på sina kollegor.  

 

Han berättar vidare att när han kom till Växjö så var Riksteatern stora och hade alltid 

utsålda föreställningar. I och med att Linneateatern växte så konkurrerade dem så 
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småningom ut Riksteatern. Idag är befolkningen i Växjö nöjda med det Linneateatern 

presterar där även priset är en viktig aspekt. Sandberg ser Linneateatern som ett 

”hemmaalternativ”. Det är folkets teater dit vanliga människor har råd att gå.  

 

Entreprenören 

Han ser Linneateatern som ett entreprenörsföretag som inte är privatägt utan bygger på 

en förening. Sandberg menar att Linneateatern har växt fram efter hand och att de har 

arbetat nedifrån. Han drar en parallell till entreprenörer som när de börjar ofta har ett 

vanligt lönejobb och att de plötsligt kommer på en smart idé. I början kan de ha det som 

sidosyssla men när idén växer och blir större kan så entreprenören tillslut arbeta heltid 

med sin nya idé. Likadant vad det för Sandberg när han hade sin försörjning på radion. 

Där han hade rätt mycket svängrum och kunde hålla på med teatern vid sidan om arbetet. 

Det var från början ett sidoprojekt, en passion, tills han tillslut kunde ägna hela sin tid till 

Linneateatern. Journalistyrket har även gett honom mycket erfarenheter eftersom han där 

skrev texter och höll på med bildbehandling och layout. Han menar att det har hjälpt 

honom i hans arbete på teatern där han ofta är den som blad annat gör layouten till 

programbladen. 

 

I början av sin karriär inom teatern så hade de inte så mycket pengar och Sandberg 

berättar att han därför också gjorde det mesta själv. Han skrev de första pjäserna, 

regisserade och ritade scenografier. Erfarenheterna har alltså vuxit fram efter hand 

samtidigt som han förklarar att han alltid har förlitat sig på att arbeta med proffs, vilket 

han anser som väldigt viktigt. 

 

Enligt Sandberg är Linneateatern en entreprenörsorganisation som arbetar med projekt 

för projekt. Föreningen Linneateatern äger sedan 1999 ett aktiebolag, vilket ger ett visst 

skydd. Aktiebolaget driver de stora produktionerna. Sandberg berättar att han har känt 

sig som en egenföretagare även om han inte ägt Linneateatern. Han tillägger att 
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motivationen för honom inte är pengar. Han tycker om att ha hyggligt med pengar, men 

det har inte varit hans drivkraft. Sandbergs passion och drivkraft är teatern.  

 

Sandberg berättar även att han aldrig sökte in på några finkulturella utbildningar som 

scenskolan, vilket han är tacksam för idag, för det har inte de människorna som bor i 

Växjö heller gjort. Han ser nackdelar med de specialutbildningarna och menar att ”man 

utbildar bort sig från vanligt folk”.  

 

Projektens gång 

Varje år i januari startar Sandberg nästa projekt. Han bestämmer då årets team, 

exempelvis vem som ska vara regissör, koreograf, kostymör och scenograf. De senaste 

åtta åren har han arbetat med samma regissör och koreograf, Sonja Gube, som är väldigt 

duktig och kompetent. Sandberg berättar att han har väldigt bestämda åsikter kring hur 

han vill att det sceniska ska vara, men har även den principen att när han väl delegerat 

något, så litar han på dem. Han menar att han väljer att arbeta med människor han litar 

på och som han vet har gjort ett bra arbete innan.  

 

Programbladen skrivs klart under våren men de sparar ett antal sidor ända tills veckan 

innan premiären. Så när all scenografi är klar tas de sista bilderna, sen sitter Sandberg 

uppe på nätterna för att kunna välja ut bilder och gör en grovlayout för att kunna trycka 

dem så fort som möjligt. Sandberg berättar att han är väldigt noga med rättigheterna till 

de olika pjäserna och menar att en stor del av budgeten går till just royalties. 

 

Tiden 

Angående tidsaspekten och att hinna i tid till premiären så har de kommit in i en rytm 

som de egentligen har hållit under alla år. De har alltid premiär i början av november och 

spelar framåt jul. 
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Eftersom planeringen går på ett år och rättigheterna skaffas året innan så blir det inte så 

stressigt att hinna med allt. Det är viktigt att inte skjuta upp saker för då rinner tiden 

iväg, men Sandberg menar att om han ligger på hela tiden så hinner de i tid. Han anser 

även att de nu fått upp en vana och vet hur processen ska gå till. De har alltid en kickoff i 

maj där alla projektdeltagare får materialet och sen får de öva över sommaren. Därefter 

är det övningar i två månader. Sen ska konserthuset utrustas med all utrustning och 

artisterna ska öva på att sminka sig bland annat. Det är en väl inkörd produktionsapparat 

och det blir oftast inga kriser. Skulle det krisa finns nätterna, menar Sandberg. De har 

endast en vecka i konserthuset innan premiär men de brukar nästan alltid hinna. Han 

menar att premiären alltid kan vara bättre men att nerverna alltid spelar roll, både positivt 

och negativt. Han säger dock att de till 97 procent brukar känna sig klara på 

premiärdagen och Linneateatern har aldrig behövt ställa in en premiär.  

 

Kommersiella uppsättningar 

Han säger själv att han är kommersiell, något som han menar ansågs som fult när han 

började arbeta på 1970-talet. Teater skulle då inte handla om pengar och att sälja 

biljetter. Linneateatern skiljer sig från institutionsteatrarna och drivs inte med 

skattepengar. På institutionsteatrarna kan de spela lite vad de vill men hans publik 

kommer inte om de inte spelar en känd pjäs. Sandberg säger att även om Linneateatern 

har valt en kommersiell väg så måste kvaliteten vara hög. Publiken vill inte ta en risk för 

pengarna utan vill få en succé. Det går ju aldrig att utlova men Sandberg menar att 

publiken vet att Linneateatern lägger mycket kraft på kostymer, scenografi, ljus och ljud 

och att alla som arbetar med honom är professionella. Sandberg berättar att 

Linneateatern under åren har byggt upp sitt varumärke och att han hoppas att de 

förknippas med både kvalitet och med honom själv. 

 

Budget och kvalitet 

Sandberg berättar att Linneateatern får stöd från Växjö kommun, regionförbudet och 

Medborgarskolan, men att det endast motsvarar ungefär fem till sex procent av deras 
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omsättning. 94 procent av omsättningen kommer alltså från biljettintäkter. De är därför 

oerhört beroende av att människor vill se deras uppsättningar. Hans skådespelare har 

alltid varit bra på att spela mot och ta in publiken vilket har varit uppskattat. Publiken har 

därför gått på föreställningarna och på så sätt gett Linneateatern den ekonomiska 

grunden. Sandberg berättar igen att han sällan tagit hem några stora vinster utan att 

pengarna alltid har återinvesterats i Linneateatern. Han förklarar att han budgeterar för 

att uppsättningarna ska gå plus minus noll, ”break even” som han kallar det. Revisorn 

tycker att de ska budgetera med vinst men Sandberg anser att kvalitet är viktigare och det 

innebär höga kostnader. Han vill inte ha fördyra biljetter och då är en nollbudget att 

föredra. Det måste dock finnas pengar i starten av ett projekt eftersom arbetsmaterial ska 

betalas, regissören måste få lön samt alla andra utgifter som uppkommer innan projektet 

får några intäkter. Sandberg menar att det under många år har varit ett orosmoment att 

inte veta hur många som kommer på föreställningarna och han medger att han har haft 

många sömnlösa nätter. 

 

Sandberg arbetar alltid med professionella huvudrollsinnehavare. Det betyder att de är 

professionellt utbildade men behöver inte vara kändisar. Enligt Sandberg är det en 

kvalitetssäkring. Sandberg förklarar att han inte använder ordet amatörteater längre, han 

menar att han inte gjort det på 20 år eftersom han inte vill ha den stämpeln. Detta 

eftersom har väldigt många proffs med i projekten, även om det också finns amatörer. 

Förlaget som de arbetar med kallar Linneateatern numera för semi-professionell.   

 

Projektledarens ramar 

Sandberg regisserar inte själv längre och går inte heller på alla repetitioner, speciellt inte 

i början. Han menar att det inte är ”färdigt förens det är färdigt” och Sandberg kan inte 

veta vad hans regissör har för bild i huvudet. Sandberg menar dessutom att regissören 

känner sig friare om han inte är där och övervakar men att han ibland kommer och tar 

stickprov och ger synpunkter. På sätt och vis menar Sandberg att han lägger sig i och han 

kan säga ifrån på skarpen eftersom det är han som är chef. Ett exempel hur han kan säga 
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ifrån finns hämtat ur en repetition av Glada änkan. Då hade ljusdesignern inte satt rätt 

ljus på scenen och då skrek Sandberg ”lys för helvete” innan han gick hem och nästa dag 

så lyste det. På det sättet kan han bli arg och det är väl inte helt idealistiskt inser han men 

menar vidare att en frustration uppstår hos honom om de inte förstår. Han vill bestämma 

och ha det på sitt sätt och kan inte släppa helt eftersom han har det ekonomiska ansvaret. 

Vid fråga om hur samarbetet med regissören Gube fungerar och om han tror att hon 

känner sig låst av att ha ramar så svarar Sandberg att han inte tror att hon känner sig låst. 

Gube har sagt till Sandberg att han är den bästa producent hon har arbetat med. Trots att 

hon är väletablerad regissör i Göteborg så väljer hon för sjunde året i rad att åka till 

Växjö över helgerna och repa. Naturligtvis har det att göra med att Linneateatern är en 

del av hennes årsinkomst. Det viktigaste tror Sandberg är att hon har en frihet här som 

hon inte har i Göteborg. Även om Sandberg kan vara med och peta och säga saker om 

uppsättningarna så har han respekt för det Gube gör och han litar på henne och lägger sig 

inte i speciellt mycket. Han lägger sig inte i detaljer, det har han inte kompetens till och 

det kan leda till att skaparglädjen förstörs, men han sätter ramarna. Sandberg anser att det 

behövs ramar. Om gränserna är för ”fladdriga” så kan det nästan bli förlamande. 

Ramarna är även viktiga för ekonomin. Skaparglädjen är dock viktig för de anställda 

berättar han. 

 

Sandberg säger att han är ganska auktoritär och att det måste finnas någon som håller i 

styret. Han berättar även att han varit med om en konkurs med en uppsättning där 

intäkterna var stora men kostnaderna större. Då var de tre producenter, vilket enligt 

Sandberg ledde till att det inte fanns någon riktig kontroll mellan dem. Då insåg han att 

han ville hålla i produktionerna själv för att ha absolut kontroll. Han ville veta exakt 

vilka avtal som upprättats. Han är den som lägger budgeten och följer upp posterna hela 

tiden. Han tycker att det är mycket i hans arbete som liknar den egna företagarens värld. 

Sandberg berättar även att han under en period till och med fick säga upp lönen när de 

var precis körda i botten.  
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Publiken 

Sandberg berättar att det ligger en spänning och en utmaning i hans arbete som varje 

företagare har, att kunna övertyga folk om att föreställningarna är värda att lägga pengar 

på för att gå och se. Han blir väldigt glad när människor kommer, både för ekonomin 

men även för att publiken ska ta emot föreställningarna. Han månar om sin publik och 

tycker att det är viktigt att de gör saker som går hem hos den traditionella publik de har. 

Han berättar även att i storstäderna går kvinnorna på musikal tillsammans med väninnor 

men i Växjö är kvinnorna de som månar om familjen och att de ska göra saker 

tillsammans. Därför tar de med sig både männen och bästa vännerna till konserthuset för 

att kolla på musikal.    

 

Publiken har tagit emot det Linneateatern har gjort och de känner en stolthet över dem. 

Ofta när de har haft kändisar med så har de fått höra att de är mycket bättre själva och 

undrar varför de tar in dessa kända människor. Sandberg tror att stoltheten ligger i att det 

är det egna folket som står på scen. 

 

Nyckeln till framgång 

Sandberg tror att nyckeln till hans framgång grundar sig i hans självförtroende. Han har 

ett självförtroende gällande sina kunskaper och anser att han varit rätt utbildad för att 

hålla på med det han gör. Han menar även att han har en näsa för vad som kommer att 

fungera och hans triumfkort är själva castingen. Rollbesättning anser han sig vara väldigt 

duktig på och han har en förmåga att sätta folk i exakt rätt roll. Genom kännedom om 

skådespelarnas kapaciteter, hur de sjunger och spelar teater kan han placera dem alla. Att 

sätta personer på rätt roller bidrar till att 70 procent av regin är gjord, menar han. Genom 

en bra text och rätt person på rätt plats så har man kommit väldigt långt. Regissören 

ordnar sen upp det hela.  

 

Vid ytterligare tillbakablick på frågan om hans nyckel till framgång säger han att han har 

en bra bakgrund, återigen självförtroende och en förmåga att kombinera resurser. Han 
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anser att han har haft en begåvning som passat till just det han gör. Han ser inget som 

han hellre hade velat hålla på med.  

 

Sandberg har aldrig gått på någon projektledarskapsutbildning och anser inte att han är i 

behov av någon utbildning heller. Baserat på sin lyckade bakgrund vet Sandberg inte 

riktigt vad han skulle lära sig av en utbildning i ledarskap.  

 

Något som Sandberg anser som viktigt för en projektledare är att kunna ha många bollar 

i luften samtidigt och inte bli stressad när det finns många olika saker att göra. För 

Sandberg har det också varit viktigt med envishet och han menar att man aldrig får ge 

sig. Han anser även att han varit ganska bra på marknadsföring efter hans erfarenhet 

inom press och radio. Han menar att han vet vad medierna vill ha för att bli intresserade 

och har också känsla för hur bra trycksaker ska se ut för att locka publik 

 

Han ser även att han har haft en väldig tur. Precis när Konserthuset blev klart 1991 så 

följde han med och var med där från början. Damen som hade hand om Linneateatern 

gick plötslig bort och Sandberg, som både var erfaren och hade kontakter, fick ta över. 

Genom att etablera alla sina kontakter och genom sin kännedom om olika sorters 

människor har han kunnat ta sig vidare.  

 

Kontakterna har varit väldigt viktiga för Sandberg. Han ser inte Linneateatern som en 

institution utan snarare som ett produktionsbolag där nätverket är det viktiga. Han ser 

Linneateatern som ett stort nätverk där de inte kan ha massor av människor anställda 

men de har ett nätverk och tar in proffs när de behöver dem. Det har enligt Sandberg 

varit väldigt bra att arbeta i Småland där människorna förstår det här med 

egenföretagande och att man gör saker av egen kraft.  

 

Vid summering menar Sandberg att de måste ha en god ekonomi, de måste få in pengar 

för att kunna sälja och de måste ha en produkt som folk vill ha. Kvaliteten på produkten 
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är viktig och Sandberg menar att de måste göra saker som de kan stå för och inte 

”producera massa skit”.  

 

 

4.4 Anna Hallgren, Projektledare på GöteborgsOperan 

Den 2 maj 2012 träffade vi Anna Hallgren på GöteborgsOperan. Hallgren är 

projektledare på GöteborgsOperan AB och har arbetat där i 15 år 

 

Bakgrund 

Anna Hallgren inleder intervjun med att berätta om sin bakgrund. Hon kommer från 

Växjö men flyttade efter gymnasiet för att läsa dramapedagogik på Tekniska Högskolan 

i Luleå. Hallgren valde mellan teater och pedagogik men valde dramapedagogik 

eftersom hon var väldigt politiskt och allmänt engagerad. Hon såg dramapedagogiken 

som en chans att använda kulturen som ett roligare sätt att framföra sina tankar, som en 

kraft i samhället. Hon började alltså inte med teater ur en kulturell synvinkel egentligen. 

Det var under högstadiet som Hallgren upptäckte teater. Hon tyckte det verkade kul och 

hade det som tillval i skolan. Hallgren förklarar dock att hon aldrig varit med i någon 

amatörteater eller liknande utan att hon snarare var intresserad av musik. 

 

Efter avslutade studier flyttade hon till Malmö. Där arbetade Hallgren som frilansande 

dramapedagog på olika sätt i ett antal år. Hallgren menar att hon efter några år började få 

fler och fler förfrågningar om mer administrativa arbeten. Hon var bland annat med och 

startade upp en stor amatörteaterverksamhet i Malmö. Det var en ny tjänst som konsulent 

vilken var mer administrativ än vad hon arbetat med tidigare. Så småningom kom 

Hallgren till Göteborgs Stadsteater där hon arbetade som 

regiassistent/produktionsassistent. Efter det fick hon en förfrågan från scenskolan i 

Göteborg som ville att Hallgren skulle vara producent hos dem. Tillslut började Hallgren 

arbeta på GöteborgsOperan som projektledare och har nu arbetat där i 15 år. Hallgren 
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menar att hon känner att hon nu knutit ihop säcken när hon idag har hamnat i ett 

musikteaterhus där både hennes musik- och teaterintresse vävs samman.  

 

”Learning by doing” 

Hallgren förklarar att hon har fått erövra de bitar som hon inte haft kunskap inom. 

”Learning by doing” som hon kallar det. Hallgren har både erfarenhet som 

teaterpedagog och av administrativa uppgifter och menar att hon har lärt sig av sina 

erfarenheter. Hon lärde sig mycket när hon var med och startade upp verksamheten som 

amatörteaterkonsulent i Malmö. Då fick hon lära sig vad man egentligen gör som 

arbetsgivare och vad som gäller i olika lägen. På GöteborgsOperan där hon arbetar idag 

finns det dock fackkunskap på alla områden. Om det till exempel kommer nya lagar om 

skatter eller avtal så serveras de till dem från personer som arbetar med det. Det är en 

fördel menar Hallgren, och väldigt bekvämt. Här skiljer det sig från den fria 

kulturvärlden där hon arbetat tidigare. Där var hon själv tvungen att kunna och göra allt. 

 

Gemensam plattform 

Hallgren förklarar att de är sju stycken projektledare på Göteborgsoperan. Ingen av dem 

har gått, vad hon kallar, den regelrätta utbildningen för scenkonstproducenter i Sverige. 

Hallgren har, som alla andra projektledare på Göteborgsoperan, gått en 

ledarskapsutbildning som heter UGL, utvecklig av grupp och ledare. Hallgren gick 

utbildningen för sex år sedan. Alla som arbetar på Operan får gå utbildningen, även deras 

assistenter. På så vis har de en gemensam plattform att arbeta utifrån. Det kan vara svårt 

att få loss alla projektledare samtidigt, eftersom deras olika projekt löper i varandra. 

Ibland lyckas de och då kan de ta in en handledare som de tar upp en speciell fråga med, 

och arbetar enligt UGL som plattform. Hallgren anser att utbildningen är bra och att den 

hjälper henne i arbetet. Hon menar att den är bra eftersom att alla projektledarna har 

olika bakgrunder. Hallgren menar även att hon har sin grundutbildning som är en typ av 

ledarutbildning. Dramapedagogik menar Hallgren är både pedagogik och ledarskap.  
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Hallgren förklarar att hon och de andra projektledarna är en sorts ledare i huset men att 

det även finns andra ledare. Nämligen avdelningschefer och konstnärliga chefer. De har 

kontinuerliga möten med alla ledare varje vecka. Där ventilerar och reflekterar de över 

verksamheten och eventuella problem som uppkommit. Det anser Hallgren är en väldigt 

bra skola i sig. 

 

Budgetansvar 

På en fråga angående kosten kontra pengar, om det konstnärliga uttrycket kräver 

investeringar som leder till budgetöverskridning, så svarar Hallgren att 

yrkesskickligheten ligger i att kunna balansera alltihop. Hallgren anser att projektledare 

är till för, och ska vara bra på, att fånga in alla signaler, kunna samråda, läsa av och 

lyssna in de andra.  

Hon som projektledare har budgetansvaret över den budget som hon har lagt på känsla, 

eftersom hon inte vet något exakt i ett tidigt stadium. Efter det tar de sig igenom olika 

delarna enligt ”Perfekt projekt”-mallen och budgeten blir mer realistisk. När problem 

eller intressekonflikter uppstår är det ytterst projektledarens ansvar att lösa detta så att 

projektet fortskrider. Om det sker något oförutsätt, eller om något måste ändras eller 

göras om helt, så menar Hallgren att hon måste gå på känn för att bestämma om det ska 

genomföras eller inte. Hallgren menar att det är viktigt att känna efter hur viktiga saker 

och ting egentligen är och ställa sig frågan om förändringen kommer att ge en förhöjning 

för slutmålet. ”Jag är inte lojal mot någon mer än publiken” säger Hallgren. Om en idé 

gör att hon måste jämka mellan den konstnärliga idén och pengarna, så måste Hallgren 

själv anse och tro att förändringen eller tillägget kommer att förgylla föreställningen så 

pass mycket att det skulle komma skattebetalarna tillgodo. Om så är fallet, går hon upp 

till ledningen och argumenterar för att få pengarna. Hallgren menar även att när hon ber 

om mer pengar kan hon göra det med gott samvete, för vid ett annat tillfälle kan det vara 

så att de sparat in på något annat. I början av karriären var Hallgren oerhört rädd för 

budgetgränsen, men så är inte fallet idag. Ledningen i huset är bra och alla är medvetna 

om att det endast är budgetprognoser man gör. Det ”svänger lite” och det måste det få 
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göra menar Hallgren. En beräkning görs och det hanteras olika men det går inte att ”slå 

iväg totalt” fortsätter hon. Erfarenheten har gjort Hallgren mer säker och numera känner 

hon sig ganska duktig på att gissa när hon lägger budgeten. Resultatet är idag inte lika 

långt ifrån det förväntade resultatet.  

 

På frågan om de budgeterar med vinst eller plus minus noll berättar Hallgren att hela 

Göteborgsoperan är en förlustverksamhet. De måste ha bidrag och tillsammans med 

biljettintäkter, restaurangintäkter och sponsring så ska det gå jämt ut med kostnaderna. 

Hallgren förklarar att projekten egentligen bara har kostnader eftersom intäkterna för 

sponsring, restaurang och biljetter går till andra avdelningar i huset.  

 

Som projektledare sitter Hallgren på en position där hon hela tiden gör val. Det är hennes 

val om hon ska försöka spräcka sin budget och be om mer pengar från ledningen, eller 

om hon istället ska mota förslaget och säga att det inte finns några pengar.  Hon menar 

att om teamet kommer till henne och ber om något så säger hon inte omedelbart ja. Hon 

prövar frågan först. Hallgren menar att i slutändan går budgeten jämt upp, totalt sätt. 

Något blir billigare och något blir dyrare än väntat. Vissa projekt på GöteborgsOperan 

kan sticka iväg kostnadsmässigt och vissa blir billigare, men totalt sett brukar alla 

projekt tillsammans gå jämt upp. 

 

Projekten och projektledaren 

Projekten på Göteborgoperan är stora och alla produktioner pågår parallellt i huset. 

Hallgren menar att hon inte tycker det är svårt att säga nej till något eller någon då hon 

aldrig behöver vara ensam i besluten. De är alltid flera personer som står för ett 

resonemang. Hon förklarar att alla projektledare har gemensamma möten där de 

kompromissar mellan olika saker. Projekten ska vävas samman vilket kräver ett väldigt 

minutpussel, menar Hallgren. Hon har veckolistor över alla lokaler, människor och 

projekt som de går igenom dem fyra, fem veckor framåt för att se så att inget krockar.  
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Dock poängterar hon det sällan uppstår några stora konflikter. Alla projektledare brukar 

ha en förståelse för saker och ting och de diskuterar sig fram och hittar kompromisser 

 

Hallgren berättar vidare om hur arbetet i produktionen fungerar, vilket kan vara olika. 

Om de till exempel arbetar med en balettproduktion så är det alltid dansare som är 

anställda på Operan som dansar. Det händer sällan att extra dansare tas in utifrån. Skulle 

det hända något med en dansare, så är det alltid balettchefen som hanterar det förklarar 

Hallgren. Däremot, när det tas in frilansande musikalartister är det Hallgren själv som 

måste hantera dem. Då har hon en egen temporär avdelning under ett år, eftersom de inte 

har någon annan chef i huset. Hallgren får då som projektledare hantera alla 

personalfrågor, attestera löner, ordna kontrakt, hantera om någon är skadad eller måste 

åka på begravning. Vid dessa tillfällen har hon mycket kontakt med de anställda i 

projekten.  

 

Hallgren berättar att det inte är någon större skillnad på att leda frilansande 

professionella artister jämfört med skådespelarna på fria amatörteatrar. ”Människor är 

människor, så det är det samma”, säger hon och menar att man ska kunna vara en god 

ledare oavsett vad det är för människor. Hon tycker även att det är viktigt att vara lyhörd 

och ge plats för individen i kollektivet.  

 

Som projektledare på Göteborgsoperan lägger hon sig, i regel, inte i det konstnärliga 

uttrycket i pjäserna. De arbetar i team och hon som projektledare är knuten till en 

dirigent, koreograf, regissör och scenograf. Det är dem som levererar de konstnärliga 

intentionerna sen är det projektledarens jobb att förverkliga dem så långt det går, berättar 

Hallgren. Hon förklarar även att hon bildar team och arbetar tillsammans med dem för 

att driva projekten framåt.  

 

Anna Hallgren berättar att det är till viss del är skillnad på operasidan och musikalsidan 

angående konkurrens. När det gäller opera så handplockas artisterna och kulturen är 
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annorlunda. När det gäller musikal så har de audition där artisterna ansöker om de olika 

rollerna i ensemblen och konkurrensen blir mer kännbar. Drömmarna om en stor roll 

finns alltid där och personer kan tycka att det är tråkigt om de haft en stor roll tidigare 

och får en mindre roll vid ett annat tillfälle. Hallgren menar att överlag så är de flesta 

artisterna väldigt kloka och goda och hanterar konkurrenssituationen ypperligt. Hon 

berättar vidare att en stor del av vardagen som projektledare handlar om att hantera just 

den psykosociala arbetsmiljön och se till att arbetet blir så roligt och bra för alla som det 

går.  När det gäller gruppdynamik så menar Hallgren att mycket av det arbetet ligger på 

regissören. Det hon som projektledare kan göra är att ordna aktiviteter som till exempel 

att gå på Liseberg ihop. Dock är det ofta svårt att få tid till det. På den professionella 

nivå de har på GöteborgsOperan menar Hallgren att attityden är mer ”nu går vi in, nu 

kör vi och gör jobbet liksom”. Hon berättar vidare om att regissörsyrket också handlar 

om ett ledarskap. Det finns många olika kulturer bland regissörerna som blandas på 

GöteborgsOperan. En del regissörer talar bara om var artisterna ska stå och en del arbetar 

väldigt gruppdynamiskt och låter alla vara kreativa. När ett team kommer in i huset för 

första gången gäller det enligt Hallgren att försöka pejla av vad de människorna står för. 

Hon vill veta hur de arbetar och vad de behöver av henne som projektledare för att det 

ska bli bra. Därför menar Hallgren att det är en fördel att få tillbaka samma regissör. Då 

vet hon hur hon ska hantera relationen med regissören så att det blir så bra som möjligt. 

Vissa behöver mer gränser andra inte. 

 

”The show must go on”  

För att hantera komplexiteten i projekten berättar Hallgren att det är viktigt att vara 

mentalt före hela tiden. Hon beskriver det som att ”kratta”, att försöka se till att allt är 

klart. Vid jämförelse med andra företag menar Hallgren att det är ganska fantastiskt att 

de på Operan alltid lyckas med att hålla sina deadlines. Om de ett och ett halvt år före 

sagt att de ska ha premiär ett visst datum så har de det också. ”What so ever”. Hon 

berättar att det endast hänt en gång att de inte kunnat ha en premiär. Då hade de båda 

huvudrollsinnehavarna fått vinterkräksjukan precis innan premiären. Annars går alltid 
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ridån upp och hon menar att det är det som är det kittlande och roliga i branschen, att 

”the show must go on”. Enligt Hallgren stämmer det uttrycket så väl och artisterna har 

en sjuklig lojalitet till både föreställning och publik. Hon berättar att de hade en dansare 

som dansade en premiär med bruten arm. Operan är även en väldigt stor salong med stor 

omsättning och varje inställd föreställning innebär en oerhört stor förlust. Därför måste 

de alltid lösa problemen. Hon berättar att det kan hända att de får ordna operareserver 

från Europa och att de får flyga in dem med kort varsel för att hinna till kvällen. Det är 

just här krattningen blir extra viktig. Hallgren har ett fack i sin pärm som heter ”kris”.  

Där har hon tillsammans med operachefen i förväg kollat vilka som spelat de aktuella 

rollerna i Europa nyligen, för att vara beredd om de skulle behövas. Hon säger att det 

gäller att skapa möjligheter till det oförutsedda. Det är också därför operor ofta går på 

originalspråk, för att det ska vara enkelt att hitta ersättare. Går de på svenska måste det 

finnas svenska reserver på alla roller, menar Hallgren. 

 

Att ha mandat 

Hallgren tror att både regissören och operachefen säkert också har ett ”ligga steget före 

tänk”. Dock menar hon att det någonstans ändå är projektledarens jobb att ha det tänket. 

Det här eftersom hon sitter i en ”järnvägsknut” mellan alla de olika yrkena som arbetar 

på projektets alla avdelningar. Hon måste till exempel se om saker och ting hinner 

byggas klart eller om de försenas och i så fall hitta andra saker att göra under tiden. Det 

är projektledarens uppgift att ha en övergripande syn och ändra på tidsresurserna om det 

behövs. Enligt Hallgren gäller det att hela tiden kommunicera. Hon menar att en väldigt 

viktig komponent inom projektledning är vilka instruktioner hon ger till teamen. 

Hallgren förklarar att GöteborgsOperan är ett hus där de har projektansvar på alla 

avdelningar. Hon menar att om hon arbetar med en scenmästare i ett projekt så har denne 

fullt förtroende och mandat att ta egna beslut. Om det hade varit så att scenmästaren 

istället hade varit tvungen att fråga sin scenchef hela tiden så hade det varit väldigt 

tidskrävande. Hallgren måste som projektledare kämpa för att alla som arbetar i projektet 

ska ha förstående, ansvar och befogenhet. Den som går in i ett projekt med sin 
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kompetens också ska, fullt ut, vara projektets ansvarig på den posten och ha mandat för 

det. Det är det stora med projekt och projektledning enligt Hallgren, att man sätter tillit 

till var och ens kompetens och att man arbetar på lika nivå. Hallgren menar vidare att det 

fungerar så när man arbetar i en grupp men projektledaren måste vara beredd på att gå 

upp en nivå när det kärvar och inte gå ett steg bakåt. Hon kan dock ligga på lite mer när 

det gäller ekonomin och att hon kollar med de olika ansvariga hur de ligger till i 

förhållande till budgeten. Hon menar att hennes grundförutsättning är att alla gör sitt 

jobb. Eftersom alla har mycket att göra måste hon dock ligga på projektdeltagarna ibland 

för att få saker gjorda i rätt tid. Hon menar däremot att hon aldrig skulle få dem att känna 

sig kontrollerade. Hallgren anser att de på GöteborgOperan är lyckligt lottade som har en 

stor arbetskår som är intresserade av till arbete och vill göra bra ifrån sig. Teater är ett 

kollektivt arbete, förklarar Hallgren. Om det inte går bra för alla, blir det inte bra för 

projektledaren heller anser hon. 

 

Sammanfattningsvis menar Hallgren att det viktigaste för henne som projektledare är att 

de hon arbetar med har mandat samt att projektledarna får mandat från ledningens sida. 

Det har de på GöteborgsOperan menar Hallgren, de får sitt projekt och sen driver de det. 

Hon säger även att ”det skulle inte intressera mig att jobba här om det inte var så att de 

jag jobbade med också hade mandat.” Hallgren anser att hon genom sina erfarenheter 

fått ett kollektivt tänkande, att hon litar på sina medarbetare och att alla kan sitt. Det är 

något som Hallgren förutsätter. Genom att behandla sina medarbetare på det sättet 

känner hon även att hon får något bra tillbaka. Hon försöker även förstå och tänka sig in 

i andras situationer och försöker se de bakomliggande orsakerna till saker och ting. Även 

om Hallgren är projektledare och är den som faktiskt ska leda projektet så försöker hon 

också tänka på att serva de andra, hjälpa till där det behövs, så att de får en bra 

gruppdynamik.  

 

 



 

  62 (109) 
 

4.5 Sven Holmér, Projektledare på Göteborgsoperan 

Den 2 maj 2012 träffade vi även Sven Holmér på GöteborgsOperan i Göteborg. Holmér 

är projektledare på GöteborgsOperan AB och har arbetat där i 1 år.  

 

Bakgrund 

Sven Holmér studerade till civilekonom i Linköping, 6A kallades utbildningen som 

innehöll både företagsekonomi och nationalekonomi.  Efter utbildningen funderade han 

på att läsa vidare inom juridik eller journalistik, men tillslut så började han på ett IT-

bolag. Där arbetade Holmér som projektledare ett tag för att 1981 flytta till Göteborg. 

Där fortsatte han med att arbeta inom IT branschen fram till början på 90-talet. Holmér 

började då arbeta som reporter på Göteborgsposten för att sedan återigen arbeta som 

projektledare inom IT-branschen. Vid 2000-talets början så sprack IT-bubblan och 

Holmér behövde hitta något nytt att arbeta med. Då behövde Göteborgs Stadsteater en 

projektledare/producent och även om Holmér inte hade arbetat med teater innan, utan 

endast varit i kontakt med teatern som ordinarie besökare, så tyckte han att det verkade 

rätt kul. Holmér berättar att det hade hänt en massa saker på Stadsteatern innan. Teatern 

var nedläggningshotad 1998 och stämningen var ganska infekterad. Därför tror Holmér 

att de ville anställa någon utifrån, för att ha någon som inte var belastad av branschen 

sedan tidigare. Han hade rätt tajming och en erfarenhet som kunde vara användbar hos 

dem. Holmér började arbeta på Stadsteatern 2002 och arbetade där i 9 år, fram till 2011, 

då han istället började arbeta som projektledare på GöteborgsOperan. 

 

Holmér menar att den civilekonomutbildning han genomfört har var väldigt användbar 

som plattform för honom. Han anser att utbildningen ”är en bra grund att stå på” och 

menar att det går att göra väldigt mycket utav den. Holmér har ingen direkt koppling till 

teater eller musik från yngre år, förutom ”roliga timmen” i skolan och att han spelade lite 

blåsinstrument. Han poängterar dock att han tycker att det är kul med musik, dans och 

sång och tycker att GöteborgsOperan är en fantastisk arbetsplats. Han menar även att han 

inte skulle fått tjänsten på GöteborgsOperan om han inte arbetat nio år på Stadsteatern, 



 

  63 (109) 
 

erfarenheten var viktig för honom. Holmér anser dock att det är bra med 

branschkännedom. Han berättar att det var tuffare för honom att komma in i arbetet på 

Stadsteatern, än vad det var på GöteborgsOperan. Även om det innebar större 

produktioner så är arbetet ganska likt på de två arbetsplatserna.  

 

Projekten och projektledaren 

Holmér förklarar att alla projektledarna på GöteborgsOperan arbetar med olika projekt. 

Ett projekt kan vara en opera, en dansföreställning, en musikal eller olika event. Han 

menar att fördelningen av projekten mellan de olika projektledarna är jämn förutom en 

person som är specialiserad på dans. 

Holmér har igen ledarskapsutbildning i ryggen utan menar att han har lärt sig av sina 

erfarenheter. Dock förklarar han att alla projektledare på GöteborgsOperan går en veckas 

ledarskapsutbildning som heter UGL, ”Utveckling av grupp och ledare”, en utbildning 

framtagen av försvarsmakten en gång tiden. Holmér anser att den utbildningen är bra. 

Utbildningen handlar om två saker, relationer och kommunikation. Han berättar att han 

finner det intressant att ”när man säger någonting så tycker man att man har varit 

tydlig, sen kan alla i rummet ha olika uppfattningar om vad det egentligen är man har 

sagt.” Han menar att det är en viktig sak att vara medveten om. Utbildningen verkar 

även som en gemensam plattform och en referens som de har tillsammans på 

GöteborgsOperan, vilket är väldigt bra. Detta är väldigt viktigt eftersom de arbetar intimt 

med både avdelningschefer och projektteam som ser olika ut från gång till gång. 

 

Hur stora projekten är varierar. Om det är en opera så har de en orkester med och det kan 

vara uppåt 200 personer inblandade i produktionen. Dock menar Holmér att han som 

projektledare inte har någon direkt relation med var och en i orkestern eller kören. 

Arbetet med dessa planeras istället av den avdelningsansvarige för respektive avdelning.  
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Struktur och planering 

Holmér menar att det är mycket viktigt med struktur, annars är han chanslös. Han menar 

att planering är viktigt för att de ska kunna genomföra en produktion. Ett år innan 

premiärdatum måste de veta vilka idéer som teamet och för att veta om det är möjligt att 

genomföra produktionen på det sättet. Holmér förklarar att de ansvariga för kostym, 

dekor, ljus och video, alla kräver sina resurser men det finns gränser för vad som kan 

genomföras. Allt detta ska dessutom sedan matchas med alla andra produktioner på 

GöteborgsOperan. Åtta månader innan premiär kommer skisserna och ritningarna av 

scenografi. Det är enligt Holmér viktigt för att säkerställa att allt är klart när de ska börja 

repetera på scenen. Holmér berättar att det inte är han som lägger den exakta 

produktionsplaneringen utan att de olika verkstäderna själva står för det. De får planera 

sin egen produktion eftersom de är dem själva som vet bäst hur deras planering bör se ut 

för att de ska kunna bli klara i tid. 

 

Budget 

Holmér förklarar att GöteborgsOperan är ägt av regionen och att de även får pengar från 

staten till sin verksamhet. Han menar att de bidrag som Operan får från regionen, staten 

och kommunen täcker de fasta kostnaderna som hyra, el samt de fastanställdas löner. De 

rörliga kostnaderna utgörs av de olika team och gästsolister som Operan tar in för varje 

produktion. Kostnaderna för dem ska då gå jämt ut med biljettintäkterna, vilka är de 

rörliga intäkterna. Därför menar Holmér att de är känsliga för om biljettintäkterna viker 

och tar hänsyn till det när han ska ta olika beslut. De har budgetar och prognoser för hur 

intäkterna kommer bli men kan aldrig veta säkert hur försäljningen kommer gå. Även 

om föreställningen blir slutsåld kan sammansättningen av publiken bli en annan än de 

tänkt. Till exempel om det är fler unga i publiken, som betalar ett lägre pris, så blir 

intäkterna mindre. Han förklarar att han brukar lägga undan en pott för oförutsedda 

händelser eftersom han vet att saker och ting händer som han inte är medveten om från 

början. Han menar även att vissa saker kommer kosta mindre och vissa mer än beräknat 
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och att det totalt brukar gå jämnt ut. Holmér ser det som viktigt att det är hans ansvar att 

se till att projektet inte överskrider den budgetram som projektet totalt sett har. 

 

Arbetsfördelning 

Att komma överens är viktigt för Holmérs ledarskap. Att alla i projektet är överrens om 

vad de ska göra och har samma bild av det. Holmér förklarar att det är regissören som 

har ansvaret för det konstnärliga arbetet. Det finns även en scenmästare och inspicient 

som har ett arbetsmiljömässigt ansvar för det som händer på scenen. Det handlar om 

säkerhet och att repetitionerna inte ska genomföras om det finns risk för att något skulle 

ramla ner i huvudet på projektdeltagarna. Det handlar även om den psykosociala 

arbetsmiljön, om vad som är okej att göra på arbetsplatsen. Han menar att även om en 

regissör eller dirigent är känd kan denne inte bete sig hur som helst mot personalen. 

Holmér som projektledare har också ett arbetsmiljömässigt ansvar, men ett mer 

övergripande ansvar, som han då delegerar. Han menar att han inte har tid att vara med 

på repetitionerna hela tiden. 

 

Att vara förberedd 

Något som Holmér kan stöta på i sitt arbete är svårigheten att hitta ersättare till en roll 

om någon blir sjuk eller får förhinder. Han förklarar att det finns ett verktyg på webben 

som kan hjälpa som heter Operabase. Där finns det en förteckning över vem som har 

gjort rollerna nyligen eller längre tillbaka. Ibland menar Holmér att han kan ha tur men 

att det ibland är väldigt svårt att hitta någon med så kort varsel som det oftast blir. Ofta 

löser det sig, menar han, men det kan vara på håret och det gäller att ha tur. En fördel 

med operor är att de spelas på originalspråk och därför är det lättare att hitta ersättare. 

Det viktigaste för Holmér att tänka på i ett projekt är förbereda sig på att oförutsedda 

saker kan hända. Han beskriver det själv som ”att ligga steget före och vara förberedd. 

Att slippa bli överraskad så långt det är möjligt.” Han menar även att han inte alltid går 

in och kollar vad avdelningscheferna har gjort, utan att han förutsätter att han får reda på 
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om det uppstår några problem. Holmér berättar att han klart vill ha kontroll över att 

projektet går framåt men upplever att lösare tyglar ändå ger bättre resultat. 

 

Stress inför premiär 

Hur stressigt det blir inför en premiär är olika och beror på hur teamen arbetar. Vissa 

team vet väldigt väl vad de vill och kan bli klara tidigt, medans andra kan repetera ända 

fram till slutet. De som står på scenen kan bli stressade några veckor innan premiär, till 

exempel så kan kostymer plötsligt inte kännas bra längre och måste därför ändras. 

Holmér menar att artisterna kan projicera någon slags nervositet på kläderna de har på 

sig. Ofta, menar Holmér, är det regissörens förmåga att hålla de på scenen på gott humör 

som får dem att känna att det går bra. Regissören ska ingjuta lugn och förtroende 

samtidigt som de på scenen måste känna att de utvecklas hela tiden och vet vad som 

gäller. Holmér förklarar dock att alla regissörer arbetar olika, vissa vill ha alla 

närvarande hela tiden medan andra bara vill att de som ska repa just den aktuella scenen 

är närvarande. 

 

Ekonomi 

Holmér säger avslutningsvis att han tycker att hans bakgrund inom ekonomi har hjälp 

honom i hans arbete. Han förklarar att han tycker att ekonomi och siffror är lätt, vilket 

underlättar när han ska arbeta med budgetar. Han menar även att hans utbildning har lärt 

honom hur en organisation, företag och organisationskultur fungerar, åtminstone 

teoretiskt. Han tycker att GöteborgsOperan påminner om ett medelstort industriföretag i 

sin organisation, med genomtänkta och tydliga beslutslinjer. Det ger honom som 

projektledare mandat för det han ska göra. 
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5. Analys 
Utifrån de empiriska undersökningar som genomförts kommer följande kapitel att väva 

samman teorier med empirin vi samlat in. Materialet har tolkats utifrån tankarna om 

den hermeneutiska cirkeln där del och helhetsförståelse är av vikt för att finna en rimlig 

tolkning. Varje projektledare tolkas för sig utifrån det typiska vi funnit för just den 

personen. Analysen av dessa presenteras i fyra kapitel. Till sist presenteras ett 

sammanfattande kapitel för projektledarnas olikheter och likheter. 

 

5.1 Johanna Huss 
5.1.1 Esteten 

En estet är för oss en konstnärlig person som värdesätter det konstnärliga uttrycket. Detta 

är också definitionen av estet enligt nationalencyklopedin (www.ne.se, sökord: estet).  Vi 

har på grund av vår förförståelse inom underhållningsbranschen en bild av hur en typisk 

estet ser ut och är som person. En estet är för oss någon som lever ut det konstnärliga 

uttrycket till fullo och att detta avspeglas i allt i från deras kläder till handlingar. En estet 

är någon som håller på med någon form av estetik, som till exempel teater, dans eller 

sång, och som helt och hållet lever ut sin passion ut i fingerspetsarna. 

 

5.1.2 Esteten Johanna Huss 

Huss mötte oss vid ingången till Regionteaterns lokaler och gav intrycket av att hon är en 

stark och rättfram person. Vi fick direkt känslan av att Huss är väldigt ungdomlig och 

estetisk och att hon brinner för det kulturella och sceniska uttrycket. Estetiken kring 

Huss person fördjupades under intervjuns gång och många skulle nog uppfatta henne 

som ”den typiska esteten”. Estetiken och passionen för teatern visade sig ända från 

början bland annat när hon beskrev teatern som en helt ny värld som öppnade sig för 

henne.  

 

Det märktes att Huss har ett stort självförtroende, hon vet vad hon ska göra och hon är 

bra på det. Hon har tagit för sig i livet och vågat hoppa på nya utmaningar. När hon 
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började regissera insåg hon att det var hennes kall i livet, att få leda och vara med och 

bestämma. Framförallt visade Huss tydligt att hon har en stark passion för sitt yrke och 

att det är en stor del av hennes identitet. Likt definitionen av estet så visade Huss att hon 

värdesätter det estetiska, det konstnärliga uttrycket. 

 
Ett estetiskt drag vi såg hos Huss är att hon har ett ständigt behov av att förnya sig och 

vill testa på nya saker. Att arbeta i projektform är därför något som passar Huss perfekt. 

Hon tycker om att gå in i ett projekt och arbetar väldigt mycket, för att sedan kunna 

släppa det. Hon är innovativ och menar att hon hela tiden tänker på hur hon kan förnya 

eller göra om saker, vart hon än går. Hon sade att allt nästan är som projekt i hennes 

huvud och att hon ofta ser möjligheter till att skapa och förändra.  

 

5.1.3 Projektledarens roll 

Huss som projektledare är den som ska planera, organisera leda, och kontrollera 

resurserna för att uppnå projektets mål, vilket hon också gör.  Huss ansvarar för alla bitar 

i projektet och är en ensam ledare för projekten vilket även Engwall (2009) menar att en 

projektledare är. Det viktigaste för Huss är dock människorna i projekten, vilket även 

Jansson och Ljung (2009) framhåller som viktigt. Hennes mål med projekten är att 

utveckla människorna, att får dem att bli sedda och att de ska få självförtroende. En 

tolkning av detta som baseras på vår förförståelse är att om Huss får projektdeltagarna att 

utvecklas så blir även det konstnärliga uttrycket bättre. Ju tryggare skådespelarna blir i 

sin roll desto mer kan de utveckla rollen och ”spela ut”. Den här typen av ledarskap kan 

även ha koppling till åldern på deltagarna. I Enskedespelet är det många barn och 

ungdomar som deltar och ett ledarskap som fokuserar på människan kanske passar bäst 

just i de här sammanhangen.  

 

En projektledare behöver enligt Börjesson och Lisiderius, (1998) kunna se projektets 

helhet vilket också Huss menade när hon talar om att hon har en ”övergripande 

paraplysyn”. Huss måste ha det för att känna sig trygg med projektet. Huss vill och 

måste som projektledare ha koll över alla bitar i projekten, så att allt är som hon vill ha 
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det. Genom sin karriär har hon lärt sig hur hon ska lösa även andra delar av ett projekt, 

allt ifrån marknadsföring till ekonomi. Trots att hon inte gått någon regelrätt utbildning 

inom ekonomi visar Huss medvetenhet och talar om att identifiera målgrupper och hur 

hon ska få människor att komma till föreställningarna.  

 

Huss är en väldigt driftig person och hon gör allt från att själv skriva manus och 

regissera till att driva projekten och ha koll på alla delar. Huss har provat på många olika 

arbeten i sitt liv och på så sätt växt i sin roll som projektledare. Hon har genom 

erfarenheterna tvingats lösa uppgifter som hon inte haft kunskap kring tidigare. Hartman, 

Ashrafi och Jergeas, (1998) berättar att personer i underhållningsbranschen i regel inte 

har någon utbildning inom projektledning. Det här stämmer överrens med Huss som inte 

heller har någon projektledningsutbildning i grunden. Istället är det erfarenheterna som 

har skolat henne och erfarenheterna har gjort att hon även blivit bättre på att hantera 

oförutsedda händelser. Huss tror inte heller att utbildning skulle kunna hjälpa henne i 

hennes arbete. Genom åren har hennes ledarskap både växt och förändrats och hennes 

praktiska erfarenhet har gjort hennes till den ledare hon är idag, vilket hon anser räcker. 

Huss är på så sätt än mer den typiska esteten, hon började spela teater i sin ungdom och 

vi tror att hon har lärt sig hur hon ska hantera projekten både av att ledas och av att själv 

leda.   

 

Huss värdesätter den interna stämningen i gruppen, hon är känslig för dålig stämning och 

hon vill att alla i projektet ska vara glada. Hon pratar även om att det är viktigt att få de 

medverkande att bli självgående och arbeta mot samma mål. Eller ”rulla åt samma håll” 

som hon själv uttrycker det. Jansson och Ljung (2009) framhåller det gemensamma 

målet som viktigt. För att lyckas behöver målet, visionen och strategin vara tydligt 

förmedlade vilket leder till att deltagarna blir självständiga. Genom att värdesätta den 

interna stämningen i gruppen tror vi att Huss får visionen förmedlad och om visionen 

förmedlas så arbetar alla mot samma mål. Något som teorin inte belyser men som Huss 

framhöll som en viktig aspekt i projekten är rollbesättningen, att hon måste sätta rätt 
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person på rätt plats. Genom att ha rätt person på rätt plats tror vi att visionen kan 

förmedlas på ett enklare sätt. 

 

 5.1.4 Ledarskap  

Huss har genom sin erfarenhet lärt sig och blivit medveten om hur hon ska hantera olika 

typer av människor. Det som Huss poängterade som viktigt är att projektdeltagarna ska 

ha en känsla av att de är delaktiga i ett beslut. De måste få ha åsikter och de ska känna att 

hon lyssnar på dem för att hon ska få respekt. Detta är vad Yukl (2010) kallar 

konsultation eller gemensamt beslut. Huss menade att detta får projektdeltagaren att 

acceptera beslutet lättare och på så sätt ”inte känna sig toppstyrda”. Huss tyckte även att 

är det viktigt att lämna utrymme för kreativitet, något som Jansson och Ljung (2009) 

också framhåller. Frihet i sitt skådespel är något som är väldigt viktigt för skådespelarna 

då det i slutändan är dem som ska genomföra skådespelet och Huss menar att denna 

frihet är viktig att ge i alla typer av projekt. Om Huss skulle ta ett enväldigt beslut och 

bara säga till skådespelarna hur de ska göra så är hon medveten om att de ändå skulle 

sluta göra som hon säger när hon inte är där. Likt det teorierna säger så skulle deltagarna 

ha svårare att acceptera ett beslut som de inte får vara med och påverka. Åter stärks 

bilden av Huss som en projektledare som värdesätter människan och det konstnärliga 

uttrycket före allt annat. Det är det som verkar driva henne till att fortsätta arbeta.  

 
Något som Huss betonade som oerhört viktigt för hennes projektledning är hur hon 

förmedlar och får ut information. Tydlighet är viktigt och för att projektdeltagarna ska 

kunna acceptera informationen hon ger är det viktigt att de tror och litar på henne. Hon 

vill få dem att vara på hennes sida. Hon berättade att strukturer är viktiga för henne men 

att det inte alltid är uttalade strukturer. På så vis tror vi att hon får projektdeltagarna att 

känna sig fria. Hon visar att hon är på deras nivå samtidigt som hon i själva verket har 

stenkoll och strukturen klar i sitt huvud. Det är intressant att Huss inte har funderat över 

hur hon leder projektdeltagarna förrän under vår intervju med henne. Detta visar att Huss 

inte är medveten om hur hon faktiskt leder. Trots det så finns det många likheter med 

både projektlednings- och ledarskapsteorier i det sättet hon resonerar och leder.  
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Att människorna och det konstnärliga uttrycket är fokus i Huss liv är tydligt. När 

Börjesson och Lisiderius, (1998) förklarar projektledaren som ”spindeln i nätet”, så 

refererade Huss sin projektledarroll som en terapeut för skådespelarna. Huss berättade att 

en av de viktigaste aspekterna med hennes projektledning är att hon får se folk växa med 

sin uppgift och att de utvecklas och beskriver det som en ”självförtroende injektion”. 

Även här visade Huss likheter med det ledarskap som Yukl (2010) beskriver. Det Huss 

säger tolkar vi som att hon i sitt ledarskap både stödjer, utvecklar, värdesätter och 

erkänner projektdeltagarna. Att detta för Huss är det viktigaste med projekten är inte 

direkt likt vad de traditionella projekten har som målsättning där fokus ligger i att få 

uppgiften gjord så effektivt som möjligt (Kerzner, 2009).  

 

5.1.5 Nuet och tiden 

Jansson och Ljus (2009) talar om handlingskraften och att det är viktigt att alla i 

projektet agerar samlat och direkt. Huss har under projektets gång ett helhetsgrepp över 

det. Hon har koll på alla bitar samtidigt och har genom sina erfarenheter lärt sig att se 

vad som är viktigt att prioritera och att fördela sin tid och energi på ett bättre sätt. Huss 

arbetar mycket i nuet och tar tag i problem när de uppstår. Hon menade att även om hon 

gör en sak i taget så gör hon lite av varje, för annars är det lätt att någonting försvinner 

på vägen. Hon sade även att ”det är viktigt att smida medans järnet är varmt”, och 

menar att hon tar möjligheter direkt när hon ser dem.  

 

För Huss är tiden fast och det ska mycket till för att en premiär ska flyttas. Även om 

Huss sade att premiärer kan flyttas om de inte kvaliteten är tillräckligt hög, så är det 

mycket kostsamt och hon har aldrig i sin karriär behövt flytta ett premiärdatum.  

 

 

5.2 Leif Sandberg  
5.2.1 Entreprenören 

Det finns mängder av definitioner och uppfattningar om vad en entreprenör är. Enligt 

Wickham (2006) finns det en idé om att en entreprenör tar på sig olika projekt och ser 



 

  72 (109) 
 

möjligheterna i dem. Ofta förklaras även entreprenören som en risktagare. En 

entreprenör kan vara en person som har återupplivat en existerande organisation snarare 

än startat en själv från grunden. Entreprenörer har kunskaper som ingen annan på 

arbetsplatsen, det kan till exempel vara att veta hur man fördelar knappa resurser, och 

deras kunskap är värdefull för organisationen. Entreprenörer är drivna att skapa sin egen 

situation. Entreprenören är en företagsam och driven person som arbetar hårt för att nå 

framgång. Entreprenören ses som innovativ, kreativ, envis, motiverad och intelligent 

samt att nätverk är viktigt för entreprenören. Denna bild av en entreprenör är den som 

ligger till grund för tolkningen av Sandberg som projektledare. 

 

5.2.2 Entreprenören Leif Sandberg 

När vi träffade Sandberg kände vi direkt att han var en speciell människa, en auktoritär 

och driven människa som var väldigt stolt över sitt arbete. Vårt första intryck av honom 

var att han utstrålade självsäkerhet. När han dessutom visade oss programblad från alla 

större uppsättningar som Linneateatern har gjort insåg vi vilken passion och stolthet han 

känner för teatern. Vi kände verkligen från början att Linneateatern är hans livsverk.  

 

Sandberg fann sin talang som ung när han skrev egna pjäser redan i lågstadiet. Sandberg 

har provat på olika yrken och anser sig själv vara duktig mycket. Han har haft mycket tur 

i sitt liv samtidigt som han har sett möjligheter och tagit dem, precis som en entreprenör 

enligt vår tolkning gör. När Sandberg skrev sin första riktiga pjäs så vann han amatör 

SM vilket gjorde att han började ta på sig mer och mer som ledare. Vi tror att han fick 

självförtroende med framgången. Han har även blivit omvald ordförande för 

Linneateatern 13 gånger. Det ser vi som en bekräftelse på att han är duktig på det han 

gör, vilket troligen har höjt hans självförtroende ytterligare. Han ser sig som 

allmänbildad och kan mycket om teater och teaterhistoria. Enligt honom själv är det även 

han som är eldsjälen, den drivande kraften i föreningen. Linneateatern har under hans 

regi växt fram och han har arbetat nedifrån. I början fanns inga pengar, han gjorde det 

mesta själv. Han har tagit risker och har satsat sig själv och riskerat att förlora allt. 

Motivationen och drivkraften för honom är inte pengar, Sandbergs passion är teater 
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överhuvudtaget. När vi ser på Sandbergs arbetssätt, hur han tagit sig fram samt synen 

han har på sig själv så ser vi en typisk entreprenör.  

 

Sandberg anser att det är mycket i hans arbete som liknar den egna företagarens värld, 

vilket vi också håller med om. Han arbetar som en entreprenör och har känt sig som en 

egenföretagare i Linneateatern. De pengar som Linneateatern har tjänat in har alltid 

återinvesterats i teatern. Sandbergs begåvning har passat till just det han gör och han 

känner att han har hittat rätt inom teatern. Linneateatern kan ses som ett 

entreprenörsföretag där de arbetar projekt för projekt och där varje projektstart är som att 

bygga upp en helt ny organisation. För att klara av det krävs det innovation, 

självsäkerhet, risktagande, och organisation, något som entreprenören Sandberg har. 

Sandberg vill ständigt göra nya saker och förnya projekt vilket gör att hans arbete inte 

blir en formigt. 

 

Det märks att Sandberg är en företagsam person och det kanske grundas i den samhälls- 

och ekonomutbildning som han har från universitetstiden. Han visar tydligt att han har 

ett ekonomiskt tänk när han bland annat talar om hur han väljer vilka uppsättningar de 

ska spela nästkommande år. Han talar indirekt om efterfråga och utbud och visar en 

förståelse för att de måste mötas för att företaget ska gå runt. Han säger att de måste ha 

pengar för att kunna skapa produktionerna och därför måste de spela det publiken vill se 

för att få intäkter. Sandberg menar att det ligger en spänning och en utmaning i det som 

varje företagare har, att kunna övertyga publiken att föreställningarna är värda att lägga 

pengar på. Något som till exempel kan tolkas som en marknadsundersökning är när han 

ber sin fru att testa hans idéer på hennes kollegor för att se vad de är intresserade av att 

se. För Sandberg handlar det dock inte bara om pengarna, de är nödvändiga för att 

Linneateatern ska kunna fortsätta producera, men för honom så handlar det även om att 

förverkliga en vision och att någon (publiken) tar emot förställningarna och uppskattar 

dem. Hans vision är också att publiken ska förknippa både honom och Linneateatern 

med kvalitet. Sandberg vill därför inte kalla Linneateatern för amatörteater. Hans 
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resonemang tyder på att han verkligen är en entreprenör och brinner för sitt ”företag” 

Linneateatern och han har en tanke med allt han gör. 

 

En viktig faktor för en entreprenör är att ha ett stort nätvek och kontakterna har varit 

väldigt viktiga för Sandberg.  Hans nätverk har tagit honom till den position han har 

idag. Han ser inte Linneateatern som en institution utan snarare som ett produktionsbolag 

där nätverket är det viktiga. De kan inte ha flera människor anställda men de istället har 

ett nätverk och tar in proffs när de behöver.  

 

5.2.3 Projektledarens roll 

Sandberg lämnar som projektledare inget åt slumpen. Hans produktioner är väletablerade 

och projektplaneringen är gedigen. Han är noggrann, kalkylerade och väljer sina 

medarbetare med omsorg. Kerzner (2009) förespråkar planering, organisering, ledning 

och kontroll vilket på många sätt likar Sandbergs arbetssätt. Sandberg fördelar 

organisationens resurser utifrån de mål och syften han har, som att få produktionen klar i 

tid, att hålla en hög kvalitet och att publiken kommer och ser deras föreställning. 

Sandberg anser att det är viktigt för en projektledare att kunna ha många bollar i luften 

samtidigt och inte bli stressad när det är mycket att göra. Sandberg är en envis person 

och han menar att man aldrig får ge sig, något som enligt oss tyder på passion och ett 

entreprenöriellt tankesätt.  

 

Sandberg den som ensam leder projekten vilket enligt Engwall (2010) är det som 

stämmer på en projektledare. Det är Sandberg som är ekonomiskt ansvarig för att 

projektet genomförs. Kvaliteten är dock viktigare än vinsten. Sandberg berättar de gör 

nollbudgetar för att hålla hög kvalitet samt för att kunna hålla biljettpriset konstant. 

Kvaliteten är till och med så viktig att när det inte har funnits tillräckligt med pengar så 

har Sandberg inte ens tagit ut någon lön. Något som återigen speglar en entreprenöriell 

anda hos Sandberg. Kvaliteten ska genomsyra allt och vi tror att kvaliteten är extra viktig 

för Sandberg eftersom han själv identifierar sig med Linneateatern.  
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Börjesson och Lisiderius, (1998) pratar om att det är viktigt att förstå skillnaden mellan 

projektdeltagare och projektledare vilket vi anser att Sandberg gör. Han är chef, vill ha 

kontroll och vill att alla i projektet ska förstå hans vision. Han är noga med att endast 

arbeta med professionella personer för att han ska kunna lita på att de gör ett bra arbete 

utefter hans visioner. Genom Sandbergs många år av erfarenhet inom Linneateatern har 

han lärt sig att se helheten. Av det vi kan utläsa i Börjesson och Lisiderius, (1998) teorier 

kring att projektledaren ska förstå sin roll och samt medvetenhet om hur 

projektdeltagarna ska ledas och uppmuntras, så kan vi se en medvetenhet hos Sandberg. 

Han vet hur han ska agera för att få projektet och projektdeltagarna att lyckas med sin 

uppgift. Ibland visar det sig att alla i projektet inte har samma bild av visionen som 

Sandberg, till exempel som när han berättade om ljus-teknikern och hans ljussättning. 

Även om visionen inte helt når ut till alla projektdeltagare så har han hela tiden kontroll 

för att kunna rätta till fel om det behövs. Även om Sandberg inte berättar om någon 

teambuilding eller hur han får alla att arbeta mot gemensamma mål så är det uppenbart 

att de som han väljer att arbeta med vanligen är helt klara över vad som förväntas av 

dem. 

 

5.2.4 Ledarskap 

Ett av urvalskriterierna för studien var erfarenhet då vi trodde att erfarenheten kunde 

spela roll för ledarskapet. Sandberg bekräftar vårt antagande när han säger att hans 

bakgrund varit viktig för hur han leder människor, erfarenheten har således format och 

utvecklat honom. Sandberg har inte heller någon projektledarskapsutbildning vilket 

enligt Hartman, Ashrafi och Jergeas (1998) är vanligt inom underhållningsbranschen. 

Han har istället lärt sig hur han ska hantera, leda och organisera projekten, utifrån de 

projekt han tidigare har arbetat med. Han har ingen finkulturell utbildning vilket han 

anser är bra för att då är alla på samma nivå eftersom att ingen av skådespelarna har 

någon sådan utbildning. Han säger dock att han alltid arbetar med professionella, vilket i 

våra öron inte riktigt går ihop med varandra. När vi såg över rollistan i ett utav 

Linneateaterns programblad såg vi att många skådespelare är utbildade på musikalskolor 

som både är högskolebehöriga och ettåriga eftergymnasiala program, dock ingen från 
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scenskolan. Att alla har ungefär samma bakgrund kanske är bra för just Linneateatern 

eftersom de då kan förstå varandra bättre och alla är på ungefär samma nivå. Jansson och 

Ljung (2009) menar även att förståelse för varandra kan leda till att projektdeltagarna 

arbetar bättre tillsammans samt känner sig tryggare i gruppen. Detta kan vara något som 

underlättar helheten i Sandbergs arbete, att både deltagare och ledare har en gemensam 

förståelse för varandra kanske leder till att produktionerna blir effektivare. 

 

Sandberg sätter ramarna för projektet. Han anser liksom Jansson och Ljung (2009) att 

projektdeltagarnas skaparglädje är viktig och anser att han ofta får ut mer än vad han 

betalar för, enbart för att de tycker att det är så kul. Han anser att det tyder på att de trivs 

på arbetsplatsen. Sandberg delegerar men är en styrande person. Han vill berätta vad som 

gäller och kan inte släppa projektdeltagarna helt fria eftersom han har det ekonomiska 

ansvaret. När Sandberg lämnar ansvaret för en uppgift till en projektdeltagare ökar dock 

deras motivation för uppgiften, eftersom de själva får bestämma över deras skapande. 

Yukl (2010) tar även upp det här och vi kan se likheter i Sandbergs agerande. Sandberg 

delegerar det som han vet att andra personer är bättre på, eller det som han inte längre 

har tid med. Han menar dock att det behövs ramar för uppgifterna så att det är klart vad 

de ska göra. För mycket frihet istället bli förlamande säger Sandberg. Sandberg har 

arbetat med samma regissör i åtta år vilket visar på ett starkt ömsesidigt förtroende. Även 

om han vill lägga sig i och bestämma så har han fullt förtroende för regissörens 

kompetens. När Sandberg väl har delegerat en uppgift så menar han att han litar på att de 

gör ett bra arbete. Samtidigt är han väldigt noga med vilka han väljer att arbeta med och 

anställer bara de som han vet gör ett bra arbete, för att ha kontroll över de bitar han inte 

själv kan hantera. Yukl (2010) berättar att det är viktigt att inte kontrollera för mycket. 

Sandberg berättar att regissören känner sig friare om han inte är där och övervakar. Dock 

kan han inte helt släppa taget utan gör stickprover och kommer med sina synpunkter. Att 

Sandberg gör stickprover samt att han beskriver för mycket frihet som förlamande visar 

på ett kontrollbehov. Vi tror att Sandberg, som den entreprenör han är, har en bild av hur 

resultatet ska bli och vill helst inte att resultatet skiljer sig så mycket från den bilden. 
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Även om han delegerar så är det ändå i slutändan ”hans verk”, något som han skapat och 

ska stå för.  

 

5.2.5 Nuet och tiden 

Sandberg visar en stark framförhållning i sitt ledarskap och tänker alltid steget före. Han 

planerar ofta flera år framåt samtidigt som han försöker vara i nuet.  Han vill inte skjuta 

upp saker utan vill hela tiden vara i fas. Sista veckan innan premiär är nuet extra viktigt 

då allt ska falla på plats och de sista bitarna måste korrigeras. Han har en stark vision 

över hur projekten ska se ut och vill att alla i projektet ska sträva åt samma mål och ha 

samma bild som honom.  

 

Med åren har Sandberg lärt sig hur mycket tid de behöver för att de ska hinna klart till 

premiären. Premiärdatumet är en av de viktigaste aspekterna och premiären kommer gå 

av stapeln oavsett hur det går för produktionen. Det går i samma linje med Jansson och 

Ljungs (2009) syn på tiden inom evenemangsprojekt. Att Linneateatern aldrig har behövt 

ställa in en premiär visar även dels hur viktig tidsaspekten är men även hur pass bra 

strukturerade projekten är.  

 

 

5.3 Anna Hallgren 
5.3.1 Pedagogen 

En pedagog ska enligt Nilsson (1999) ha social kompetens, vara tydlig, bestämd och 

rättvis. En lyhördhet hos pedagogen är att föredra eftersom det gäller att kunna avläsa 

och förstå stämningslägen och spänningar i klassen. Pedagogen ska vara en reflekterande 

praktiker som dokumenterar, reflekterar över och analyserar sin undervisning. 

Pedagogens centrala arbete ska vara att ständigt vara på väg, att ha en strävan efter att se, 

förstå och utveckla något. (Nilsson, 1999) Något som Stigendal (2000) förespråkar för 

pedagogen är att kommunikation, förtroende, utlärningsförmåga och samarbete går in i 

varandra. Tillit och tro på pedagogens ord är också av vikt då elever lyssnar och förstår 

bättre om de känner en tillit till pedagogen. Att lyssna går hand i hand med tillit och tro 
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och är en nödvändighet för en god pedagog. (Normell, 2002) Kommunikation och 

förtroende är dessutom något som behövs i alla sociala relationer. (Stigendal, 2000) Det 

är även viktigt att pedagogen känner sig själv bra och måste vara trygg och förtrogen 

med både ledarskapet och sin person. (Nyberg, 2002) Dessa tankar kring en pedagog 

kommer att följa med i hela analysen. 

 

5.3.2 Pedagogen Anna Hallgren 

Anledningen till att vi väljer att tänka på Hallgren som pedagogen är att vi redan vid 

första ögonblicket kände ett förtroende för henne. Hon utstrålade en vänlighet, ett lugn 

och en värme. Hallgren är väldigt tydlig i sin kommunikation och känns som en trygg 

person som har båda fötterna på jorden. Att det är just pedagogen som passar in på 

Hallgren kanske inte är så konstigt egentligen, eftersom hon är dramapedagog i grunden. 

Dramapedagogik är enligt henne själv både pedagogik och ledarskap vilket vi också 

förstår när hon berättar om sitt sätt att leda och hur hon tar sig an olika uppgifter och 

människor. Hallgren har aldrig själv varit med i någon amatörteater eller liknande. 

Kanske har det gjort att hon haft lättare för att anpassa sig till de rent administrativa 

uppgifterna samt gjort att hon har lättare för att inte gå in och peta i det konstnärliga.  

Hon berättade att hon egentligen inte började med teater ur en kulturell synvinkel utan 

såg det som ett roligare, mer slagfärdigt och kreativt sätt att framföra sina tankar på. Det 

känns som att den pedagogiska sidan har tagit överhand, samtidigt som hon har en god 

förståelse för den kulturella sidan.  

 
5.3.3 Projektledarens roll  

Projektledningen har växt fram hos Hallgren. Hon säger sig ha fått lära sig göra det hon 

inte ha kunnat, ”learning by doing”, och att erfarenheterna har varit viktiga för helheten 

som ledare. Erfarenheterna har även gjort att hon känner sig säkrare som projektledare i 

dag än vad hon gjorde i början. Detta går i linje med det Hartman, Ashrafi och Jergeas 

(1998) säger där de menar att projektledarnas kompetens utvecklas efter de projekt de 

tidigare arbetat med. Det var så Hallgrens karriär utvecklade sig från början. Hon var 
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med och startade en stor amatörteaterverksamhet där hon hanterade det administrativa 

arbetet. Kanske var det just här hennes intresse för projektledning kom fram.  

 
Hartman, Ashrafi och Jergeas, (1998) berättar att ledarskapet i kreativa eller artistiska 

projekt fokuserar mer på människorna än på det administrativa. Hallgren verkar dock ha 

en förmåga som innebär att hon på ett bra och samlat sätt kan kombinera de två sidorna. 

Hon kombinerar de tydliga direktiven som hon fått från GöteborgsOperan med ett 

pedagogiskt förhållningssätt till människor.   

 
Hallgren har en kollektiv syn på projektledning och poängterar vid flera tillfällen vikten 

av att de andra i teamet ska ha mandat för deras uppgifter. Att ha mandat är enligt vår 

tolkning detsamma som att ha förtroendet till att ensam ta beslut. Alla sociala relationer 

behöver även enligt pedagogikteorierna förtroende och god kommunikation, vilket även 

är något som Hallgren verkar sträva efter att ha. Hon poängterar även att teater är ett 

kollektivt arbete och att det inte blir bra för någon om projektet som helhet inte går bra. 

Alla delarna går in i, och är beroende av varandra. Här skiljer sig Hallgrens tänk från de 

klassiska teorierna som Engwall (1999) menar utgår ifrån att projektledaren är en person 

som ensam leder projektet. Även om Hallgren enligt ”perfekt projekt”-mallen är den som 

är huvudansvarig för projektets genomförande, vilket liknar Engwalls (1999) definition, 

så utelämnar definitionen kollektivets ansvar, vilket Huss förespråkar. Som Börjesson 

och Lisiderius (1998) ser projektledaren som en spindel i nätet använder Hallgren sig av 

metaforen ”järnvägsknut” och menar att hon ansvarar för alla olika avdelningar i 

projekten. För Hallgren är det viktigt att ligga steget före hela tiden, för att lyckas 

samföra alla olika delar i projektet. Det tolkar vi som att trots att Hallgren ser projekten 

som ett kollektivt arbete så ser hon ändå att det är hennes uppgift att ha en övergripande 

syn över projektet och se till att de arbetar tillsammans. 

 

För Hallgren handlar projektledning om att göra olika val i situationer där hon tvingas att 

ta ställning till hur de ska ta sig vidare. Hallgren menar att yrkesskickligheten ligger i att 

kunna balansera de olika delarna och tycker att projektledaren måste kunna fånga in alla 
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signaler, kunna samråda, läsa av och lyssna in de andra. Även detta visar att Hallgren har 

en pedagogisk syn på sin roll eftersom samtliga egenskaper som hon framhäver som 

nödvändiga är pedagogiska. 

 

GöteborgsOperan är en förlustverksamhet och är beroende av bidrag, biljettintäkter, 

sponsring och restaurangintäkter för att täcka kostnaderna. En säkerhetsmarginal är 

enligt Jansson & Ljung (2009) viktigt att ha om något oförutsätt händer, vilket även 

Hallgren brukar ha. Om en budgetöverskridning ska göras till förmån för det 

konstnärliga uttrycket, menar Hallgren dock att det är viktigt veta att förändringen 

kommer att förhöja föreställningen. Kunderna inom underhållningsbranschen är ju 

publiken och det är där Hallgren känner att hennes lojalitet ligger.  Detta tolkar vi som 

att kvaliteten på föreställningen är viktigare för Hallgren än kostnaderna. 

 

Börjesson och Lisiderius, (1998) förklarar även att projektledaren är den som har ansvar 

för att information sprids, både inåt i projektet och utåt. Även Hallgren anser att 

instruktionerna som hon ger till teamen är väldigt viktiga och hon menar att tydlig 

kommunikation är viktig för att inte missförstå varandra.  Hennes uppgift är dock inte att 

lägga sig i det konstnärliga uttrycket för mycket. Hennes uppgift som projektledare är att 

lyssna på dem och förverkliga deras önskningar så långt det går. Hon menar även att hon 

försöker se vad de behöver av henne som projektledare för att det ska bli bra. Återigen 

kan Hallgrens projektledning kopplas till det pedagogiska eftersom hon fokuserar 

mycket på människorna i projekten och deras utveckling. 

 

Att få tillbaka samma regissör är något Hallgren ser som en fördel eftersom hon från 

början vet hur hon ska agera för att det ska bli så bra som möjligt. I rollen som 

projektledare försöker hon tänka på att serva de andra, att hjälpa till där det behövs. För 

trots att det är hon själv som ska leda så är det viktigt för henne att förstå och tänka sig in 

i andras situationer. Vi tror att det är bra för Hallgren eftersom hon på så sätt visar 

personerna i teamen att hon bryr sig. Att hon faktiskt kan tänka sig att gå ner på deras 
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nivå och arbeta för att helheten ska bli så bra som möjligt. Det leder antagligen till att 

hon får legitimitet och förtroende som ledare.  

 

5.3.4 Ledarskap 

Den psykosociala arbetsmiljön är en stor del Hallgrens vardag och det är viktigt att hon 

ser till att arbetet blir roligt och bra för alla deltagare. Om problem och intressekonflikter 

uppstår så är det ytterst hennes ansvar att lösa det så projektet fortskrider. Den 

psykosociala arbetsmiljön är dock något som projektledningsteorierna inte tar upp 

särskilt mycket. Teorierna berättar om hur projektdeltagarna ska ledas och uppmuntras, 

hur de ska lära sig arbeta mot gemensamma mål, få samma grundläggande värderingar i 

arbetet och att teambuilding är viktigt. (Börjesson & Lisiderius, 1998) Dock säger de 

inget om den personliga utvecklingen eller om trygghet i anställning eller om hur man 

ska visa sin uppskattning. Här tror vi återigen att Hallgrens hantering av denna miljö kan 

underlättas med hjälp av hennes pedagogiska bakgrund. Att hon poängterar den 

psykosociala arbetsmiljön som en stor del av hennes arbete visar att det är något som 

Hallgren anser som viktigt för sin egen projektledarroll. Hallgrens fokusering på 

människorna i projekten liknar snarare det Yukl (2010) presenterar om ledarskap än det 

projektledningsteorierna tar upp. 

 

Hallgren anser att man ska vara en god ledare oavsett vad det är för människor man 

leder. Hon ser ingen skillnad i att leda professionella artister mot amatörer och menar att 

”människor är människor, så det är detsamma”. Trots att Hallgren inte gått någon 

formell kurs i ledarskap arbetar hon alltså i stort sätt som en ledare enligt Yukls (2010) 

ledarskapsteorier.  

 

Att ta beslut 

Att ta olika beslut är enligt Yukl (2010) en av de viktigaste aspekterna av att vara ledare. 

Beslut kan tas på olika sätt och efter vad vi kan se så arbetar Hallgren mycket med både 

konsultation och gemensamt beslut. På GöteborgsOperan finns det flera olika typer 

ledare. De har möten varje vecka där de diskuterar verksamheten och tar upp problem. 
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Ibland arbetar projektledarna med en fråga utifrån UGL som plattform. De arbetar 

således med att ta gemensamma beslut. Hallgren tycker inte att det är svårt att säga nej 

till något eftersom att hon aldrig behöver vara ensam i ett beslut. De är alltid flera 

personer som står för ett resonemang när det gäller hur produktionerna ska få plats i 

huset vid samma tillfälle. Projektledarna sinsemellan har även förståelse för varandra och 

kompromissar ofta.  

 

5.3.5 Nuet och tiden 

Inom nuet talas det om handlingskraft, att deltagarna ska agera direkt och samlat samt att 

handlingskraften förutsätter passion och tillit. (Jansson & Ljung, 2009) Vi tror att 

Hallgren skapar passion och utvecklar tillit genom att själv ha tillit till de människor hon 

arbetar med. Hon berättar själv att hon kämpar för att alla som arbetar i projektet ska ha 

förståelse, ansvar och befogenhet. Att personen som är ansvarig på en viss post har 

mandat och förtroende för det är enligt Hallgren det stora med projektledning.  

 

På GöteborgsOperan lyckas de enligt Hallgren alltid hålla sina deadlines. De har alltid 

premiär, ”what so ever”. ”The show must go on” är ett uttryck som speglar hennes 

projektledarskap. Den lojalitet hon berättar om bland artisterna visar även att uttrycket 

genomsyrar hela GöteborgsOperan. Vi tror att lojaliteten är något som finns naturligt hos 

artisterna. De arbetar med något de brinner för och visionen och glöden hämtas från 

deras egen passion till det dem gör. Enligt teorierna inom evenemangsprojekt är det 

projektledarens uppgift att leda effektivt så att allt är klart till premiären (Jansson & 

Ljung 2009) och uppenbarligen lyckas Hallgren med sitt arbete ur denna aspekt.  

 

 

5.4 Sven Holmér 
5.4.1 Ekonomen 

En typisk ekonom för oss är en person med ekonomisk utbildning som har breda 

teoretiska kunskaper inom bland annat företagsekonomi. En ekonom har både 

administrativa och affärsutvecklande egenskaper samt kunskaper och förståelse för 
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kostnader, intäkter och resultat. Företagsekonomi handlar om att hushålla med knappa 

resurser, problemlösning och administration och organisationsteori handlar om hur 

organisationer är uppbyggda, om strukturer, strategier och styrning, (www.ne.se, sökord: 

företagsekonomi; organisationsteori). Allt detta anser vi speglar en typisk ekonom. 

 

5.4.2 Ekonomen Sven Holmér 

När vi träffade Sven Holmér var han snabb med att berätta att han har gått en 

civilekonomutbildning. Den gemensamma bakgrunden vi har inom ekonomi gjorde sig 

tydlig under intervjun och vi fick ytterligare förståelse för varandra. Bilden av det 

ekonomiska och företagsamma tänket han har var även något som fördjupades under 

intervjuns gång.  

 

Holmér är enligt oss en typisk ekonom. Förutom sin ekonomiska utbildning har han 

många års erfarenhet som projektledare inom IT-branschen. Att Holmér började arbeta 

inom underhållningsbranschen var en ren slump eftersom han inte hade någon tidigare 

erfarenhet av den typen av projekt men ansågs som en tillgång för teatern just då. 

Holmér själv känner att hans civilekonomutbildning har varit en väldigt bra plattform för 

honom att stå på. Han hade ingen erfarenhet från teater eller musik innan han började 

arbeta på Stadsteatern men tyckte det lät intressant, såg möjligheten och tog den. Dock 

var det tufft för honom att komma in i arbetet, vilket tyder på att projekten på 

Stadsteatern var annorlunda mot de IT-projekt han varit ledare för tidigare.  

 

Holmér visar tydligt att han konstant har ett ekonomiskt tänk i sitt arbete. Ett exempel på 

det är när han talar om teaterns lokaler som resurser som måste utnyttjas maximalt, ett 

sätt att hushålla med knappa resurser. Ett annat exempel är när han talar om budgetering 

så delar han upp kostnader i fasta och rörliga. Han visar en tydlig förståelse för hur de 

måste göra för att kostnaderna ska täckas av intäkterna. Han har ett brett perspektiv och 

ser orsaker till varför intäkterna kan minska. Han menar att intäkterna inte bara kan 

ändras på grund av att de säljer för lite biljetter, utan även om sammansättningen av 

publiken blir annorlunda än beräknat. Han visar även sitt ekonomiska tänk då han 
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budgeterar med säkerhetsmarginal. Han lägger alltid undan en pott för oförutsedda 

händelser och visar medvetenhet över att saker och ting inte alltid kommer gå som 

beräknat.  

 

5.4.3 Projektledarens roll 

Holmér lämnar inte något åt slumpen utan planerar, organiserar, leder och kontrollerar 

organisationens resurser för att uppnå målen med projekten. På liknande sätt beskriver 

Kerzner (2009) projektledarens roll. Något som inte teorin talar om så mycket är dock att 

Holmér även tänker mycket på lång sikt då han hela tiden måste planera för 

nästkommande projekt. En tolkning av detta kan vara att även om de arbetar i 

projektform på GöteborgsOperan, så är det ett kontinuerligt arbete där projekten går in i 

och överlappar varandra.  

 
Holmér är ytterst ansvarig och har det ekonomiska ansvaret för produktionerna. Hans 

bakgrund gör att han tycker det är enkelt med ekonomi och siffror, vilket underlättar vid 

budgetering. Utbildningen har även lärt honom hur en organisation, företag och 

organisationskultur fungerar, åtminstone teoretiskt. Vi tror att Holmérs utbildning gör att 

han känner sig trygg inom projektledning oavsett vilken bransch han verkar inom. 

Hartman, Ashrafi och Jergeas (1998) poängterar även att erfarenheter spelar roll och 

genom sina erfarenheter inom både IT- och underhållningsbranschen tror vi att han är 

mer bekväm i att ta ekonomiska beslut. Projektledarna på GöteborgsOperan går även 

projektledningsutbildningen UGL. Utbildningen kan ha gett honom en större trygghet i 

sin roll. Han berättar även att den är en gemensam plattform för projektledarna på 

GöteborgsOperan. Alla projekt på GöteborgsOperan arbetar parallellt och i varandra, 

vilket gör att han inte är helt ensam i sina beslut. Alla olika avdelningar inom projektet 

har även sina avdelningschefer, där de har egen planering och har rätt att ta egna beslut. 

Holmér är formellt ensam projektledare och kan på så vis liknas vid Engwalls (1999) 

förklaring av projektledaren. Men samtidigt är han inte helt ensam i att leda, planera och 

koordinera arbetet eftersom det är fördelat på projektets olika delar. Därför stämmer inte 
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den klassiska teorin helt in på Holmér som projektledare utan ledarskapet kan tolkas som 

delat. 

 

En del i hanteringen av projekt är att människor kan bli sjuka eller på andra sätt få 

förhinder. Det leder till att Holmér ibland med mycket kort varsel, måste hitta ersättare 

för att en föreställning ska bli av. Här visar Holmér på förmåga till både framförhållning 

och problemlösning när han berättar hur han gör för att förebygga problemen. Att 

förbereda sig för oförutsedda händelser är bland de viktigaste aspekterna för Holmér. Vi 

tolkar förmågan som något som växt fram med Holmérs erfarenheter samt att den 

påverkats av den företagsekonomiska medvetenhet som han har. Vikten av att ta hänsyn 

till riskerna och ha säkerhetsmarginal i sin planering är även något som Jansson och 

Ljung (2009) tar upp. 

 

För Holmér är det viktigt att alla i projektet kommer överrens, att de har koll på sina 

uppgifter samt har samma bild över projektets mål. De olika rollerna är tydligt 

definierade vilket är något som även Börjesson och Lisiderius (1998) tar upp att de bör 

vara. Holmér har det övergripande ansvaret för projektet och delegerar allt det som han 

inte hinner med eller inte har kunskap inom. Holmér vill ha kontroll över att projektet 

går framåt men menar att han litar på att han får reda på om det uppstår några problem 

samt att han upplever att det ger bättre resultat med något lösare tyglar. Att 

projektdeltagarna arbetar bättre med lösare tyglar kan kopplas till det som Jansson och 

Ljung, (2009) säger när de menar att projektledaren ska lämna utrymme för 

improvisation och kreativitet. Han ekonomiska tankesätt genomsyrar planeringen. Ett 

exempel på det är när han berättar att när de har bestämt premiärdatum så måste de veta 

ett år innan vilka idéer som finns för att veta om det går att genomföra. Han menar då att 

alla delar, som kostym, dekor och ljus kräver sina resurser men att det finns gränser för 

vad som kan genomföras. Hushållningen med knappa resurser lyser igenom när han 

pratar om hur han hanterar de olika aspekterna. 
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5.4.4 Ledarskap 

Holmér har ingen ledarskapsutbildning sedan tidigare, utan har lärt sig och skaffat sig 

erfarenhet genom ge projekt han tidigare arbetat i. Hartman, Ashrafi och Jergeas (1998) 

beskriver att det brukar vara så just inom underhållningsbranschen. Dock har han sin 

civilekonomutbildning i ryggen vilket gör att han visade en tydlig medvetenhet om hur 

projekten bör vara organiserade för att de ska lyckas. Hartman, Ashrafi och Jergeas, 

(1998) beskriver även att ledarskapet i kreativa eller artistiska projekt fokuserar mer på 

människorna än på det administrativa. Det stämmer inte helt in på Holmér. Han som 

projektledare passar i denna aspekt mer in på teorierna kring klassisk projektledning då 

han fokuserar väldigt mycket på ekonomin och strukturer. Även Yukl (2010) talar om 

relationsorienterade beteenden som är viktiga för en ledare. Holmér talar dock inte så 

mycket om individerna i projekten, för honom är det viktigast att förbereda sig på att 

oförutsedda saker kan hända. Återigen tolkar vi det som att Holmér har ett mer 

företagsekonomiskt tänk som passar mer in på de klassiska teorierna där han ser 

projektet som en uppgift och att han med olika strukturer och planering ska klara 

uppgiften. Detta kan mycket väl vara påverkat av den bakgrund och de erfarenheter han 

har både från att ha arbetat som projektledare inom IT-branschen, samt hans utbildning. 

Vi tolkar det som att Holmérs bakgrund har gett honom en trygghet och en bra bas att stå 

på och att den här basen fungerar bra i projekten på GöteborgsOperan.  

 

Holmér delegerar det som han själv inte har tid med samt det som andra personer är 

bättre på. Alla de olika avdelningarna i projekten har en egen ansvarig och de sköter 

själva sin planering och ansvarar för sitt arbete. De har även mandat att själva ta beslut. 

Att Holmér delegerar betyder att släppa ansvar och visa tillit till andra personer. Detta är 

en del av den beslutsprocess som Yukl (2010) talar om är viktiga för en ledare. Även här 

ser vi den företagsekonomiska sidan av Holmér då han inte är delaktig i det konstnärliga 

uttrycket. Istället låter han de personer som har kunskapen stå för det konstnäriga. 
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5.4.5 Nuet och tiden 

Samtidigt som Holmér arbetar förebyggande i det aktuella projektet och hantera det, så 

måste han planera för nästkommande projekt. Det här gör att Holmér inte helt arbetar i 

nuet som Jansson och Ljung (2009) presenterar utan även i framtiden. Samtidigt har han 

hela tiden en övergripande koll med kontinuerliga möten för att se till så att arbetet 

fortskrider som det ska.  

 

För Holmér är det viktigt att projektet är klart inom tidsbegränsningen, kostnaden och att 

de olika resurserna har använts på ett effektivt sätt, vilket även Jansson och Ljung (2009) 

menar är målet med projekt. Projektet vara i tid för att det ska vara lyckat, det finns inget 

annat alternativ. Holmérs företagsekonomiska bakgrund speglar sig även här och vi 

tolkar det som att tiden är det viktigaste aspekten för honom men att kostnaderna även 

spelar stor roll.  

 

 
5.5 Sammanfattande analys 

De processer som PMBOK guide (2004) presenterar antas gälla för alla typer av projekt. 

Nedan presenteras en jämförande matris med de fem processerna tillsammans med de 

fyra projektledarnas projektledningsprocesser, sett utifrån deras olika personligheter. 

Därefter görs en sammanfattande analys av projektledarna.  
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5.5.1 Projektledningens processer 

Projekt- 

ledningens 

5 processer  

PMBOK guide, 

(2004) 

Esteten  

Johanna Huss 

Ekonomen 

Sven Holmér 

Pedagogen 

Anna Hallgren 

Entreprenören 

Leif Sandberg 

Projektets 

införande  

 
 
 

 Det mest 
lönsamma 
projektet ska 
väljas ut, med 
hänsyn till de 
resurser som 
finns 
tillgängliga. 

Enskedespelet 
sätts upp 
vartannat år med 
hänsyn till att 
det tar tid att 
samla in 
tillräckligt med 
resurser.  

Holmér 
bestämmer inte 
själv vilka 
föreställningar 
som ska spelas. 
Det gör VD:ns 
styrgrupp. 

Hallgren 
bestämmer inte 
själv vilka 
föreställningar 
som ska spelas. 
Det gör VD:ns 
styrgrupp. 

Sandberg väljer 
det projekt som 
kommer vara 
mest lönsamt 
med hänsyn till 
deras resurser 
och vad 
publiken vill se. 

Projekt-

planering 

Definitioner av 
krav, kvalitet 
och kvantitet av 
arbetet ska 
formuleras. 
Resurser ska 
definieras, 
schema ska 
upprättas samt 
utvärdering av 
risker. 

Strukturerna är 
inte uttalade 
men finns i Huss 
huvud. Tydliga 
krav på det 
estetiska 
uttrycket. Lärt 
sig planera 
utifrån sina 
erfarenheter.   

”Perfekt 
projekt”- mallen 
visar tydliga 
strukturer. 
Holmér arbetar 
förebyggande 
och har ett och 
ekonomiskt 
tänk. 

”Perfekt 
projekt”- mallen 
visar tydliga 
strukturer.  
Hallgren lägger 
en budget på 
känn utifrån 
styrgruppens 
produktions-
beskrivning.   

Tydlig struktur 
och planering 
med stor 
framförhållning. 
Kontroll över 
alla delar och 
noga med att 
upprätthålla 
kvalitet.  

Projektets 

utförande  

Förhandling 
med projekt-
deltagarna, att 
leda och ge 
direktiv till 
arbetet samt 
hjälpa dem att 
lyckas. 

Kontrollerar alla 
delar. Rätt 
person på rätt 
plats. Viktigast 
är projekt-
deltagarnas 
personliga 
utvecklig. 

Delegerar allt 
som har med det 
kreativa 
uttrycket att 
göra. Fokus 
ligger på budget 
och fördelning 
av resurser.   
 

Tillsätta artister 
tillsammans med 
Operachefen. 
Visa dem 
tillrätta och 
informera dem 
om operan.   

Rätt person på 
rätt plats. 
Kontroll på alla 
delar. Delegerar, 
tydliga direktiv 
för att nå målet. 
Skaparglädje är 
viktigt.  

Projektöver

-vakning 

och kontroll  

Uppföljning av 
projektets 
resultat, 
jämförelse med 
det förväntade 
resultatet samt 
analysera 
avvikelser och 
göra justeringar. 

Kontrollerar och 
ger feedback. 
Fokuserar mer 
på det 
konstnärliga 
istället för det 
administrativa.  

Kontrollerar att 
arbetet går enligt 
plan. 
Kontinuerliga 
avstämnings-
möten och har 
säkerhets-
marginal i 
budgeten.  

Grundförut-
sättningen är att 
alla gör sitt jobb. 
Kollar hur 
ansvariga ligger 
till, men vill inte 
få dem att känna 
sig 
kontrollerade. 

Planeringen är 
viktig för att 
tiden ska hållas. 
Kvaliteten 
kontrolleras hela 
tiden för att 
hålla önskad 
nivå. 
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Projektets 

avslut  

Projektledaren 
måste 
kontrollera att 
alla uppgifter 
har blivit 
genomförda 
samt avsluta alla 
administrativa 
delar. 

Det viktigaste är 
deltagarnas 
personliga 
utveckling, att 
kvaliteten är hög 
och att projektet 
går runt. Annars 
har de ingen 
framtid. 

Avger både en 
ekonomisk- och 
en arbetsmiljö-
rapport. 
Kvalitetssäkrar 
genom att 
summera 
erfarenheter och 
spara relevant 
information. 

Avger både en 
ekonomisk- och 
en arbetsmiljö-
rapport. 
Kvalitetssäkrar 
genom att 
summera 
erfarenheter och 
spara relevant 
information. 

Det 
administrativa 
ska avslutas och 
det är åter dags 
att likt en 
entreprenör 
“bygga upp en 
ny 
organisation”. 

 

 

Ett av tankefelen som Jansson och Ljung (2009) presenterar är att det ständigt söks efter 

”den stora modellen” och att det ska finnas ett optimalt sätt att leda alla projekt på. Den 

tanken återfinns inom GöteborgsOperan där de likt PMBOKs (2004) 

projektledsningsprocesser har en tydligt utarbetad planeringsmall, ”Perfekt projekt”. 

Mallen ska tillämpas på alla projekt inom Operan. Mallen är dock kanske något som 

passar just perfekt för en så stor organisation som GöteborgsOperan, där komplexiteten 

och strukturerna enligt Holmér påminner om ett medelstort företag. I en sådan 

organisation kan det mycket väl behövas tydligare riktlinjer och mallar för att arbetet ska 

gå framåt. Tydligare än till exempel i en organisation som Enskedespelet. På 

GöteborgsOperan ska dessutom flera produktioner samsas om samma lokaler vilket 

kräver en mer detaljerad planering över projekten. Även Sandbergs projektledning har 

många likheter med PMBOKs (2004) projektprocesser. Kanske är det så med tanke på 

att han själv ser sig som en företagare och entreprenör och därför har ett mer klassiskt 

förhållningssätt till Linneateatern. Vi tror även att strukturerna på GöteborgsOperan är en 

stor del i varför Holmér med sin ekonomiska bakgrund, samt erfarenheten från IT-

branschen, passar så pass bra in i organisationen. Trots strukturerna som finns på 

GöteborgsOperan tycker vi inte att Hallgren känns som en person som lever enligt 

böckerna, även om hon följer riktlinjerna. Hon har ett mycket starkare människofokus, 

vilket vi anser tyder på pedagogiken hon har inom sig. Holmérs ekonomiska drag visar 

sig tydligt i hans sätt att leda och är väldigt likt teorin när han pratar om stukturer, hur 

han delegerar, kontrollerar och gör budget. Varken Holmér eller Sandberg lämnar något 
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åt slumpen utan planerar, organiserar, leder och kontrollerar organisationens resurser på 

ett noggrant sätt för att uppnå målen med projekten.  

 

Holmér planerar alltid för oförutsedda händelser vilket tyder på att han ser risker. Huss 

däremot är inte så riskorienterad, den enda risken hon ser är att de inte skulle bli klara i 

tid, men det har aldrig hänt henne. Strukturer är viktigt för dem alla, Huss väljer dock att 

inte visa strukturerna för projektdeltagarna. Det gör hon för att visa att hon är på samma 

nivå som dem och för att hon inte vill att de ska känna sig toppstyrda. Huss har även en 

förmåga att själv ta på sig mycket arbete, vilket kanske är ett resultat av att hon inte 

presenterar strukturerna för projektdeltagarna. Hallgren pratar om ett kollektivt arbete 

och om att finnas där för projektdeltagarna, att hjälpa till och underlätta för dem. Även 

hon vill visa att hon är på deras nivå. Att hjälpa till och vilja finnas där går även det i 

linje med pedagogiken. Sandberg och Holmér pratar istället om att de delegerar både det 

som de inte har tid för eller kunskap om. De tar båda sin roll som ytterst ansvariga 

ledare, kanske för att de är bekväma i den ledande rollen som ekonom och entreprenör. 

Vi tror att Holmér inte alls hade trivs lika bra om han hade arbetat på en mindre teater, 

som till exempel Enskedespelet. En sådan organisation, där strukturerna inte alls är lika 

utarbetade och projektledaren själv är den som sköter allt, tror vi inte hade varit lika 

passande för Holmér. Sandberg skulle dock kunna passa. Det var ju trots allt så han 

började med Linnéateatern, han började från grunden och gjorde allt själv. 

 

Varken Huss eller Sandberg tar hänsyn till att projektet ska vara lönsamt. Projekten ska 

gå runt men det behöver inte vara mer. Dock har de tydliga krav på projekten som ska 

genomföras, vilket PMBOK (2004) framhåller att man ska definiera. Sandberg har lång 

erfarenhet och han vet hur han vill ha saker och ting samt hur han ska göra för att få det 

på sitt sätt. Något som skiljer sig från teorin när det gäller Sandberg är att har ett 

långsiktigt tänk och hans projekt går in i varandra. Det leder till att projektets avslut 

snarare handlar om att åter bygga upp en ny produktion än att avsluta alla delar. Även de 
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på GöteborgsOperan tänker på långsikt då de har flera projekt att planera under samma 

tid. 

 

En klassisk projektledare enligt PMBOK (2004) ska kontrollera projekten och göra 

justeringar om något behöver rättas till. Huss kontrollerar men är däremot inte så 

analysinriktad. Istället fokuserar hon på att ge feedback så att föreställningen kan bli 

ännu bättre och det är den personliga utvecklingen som är viktigast för henne. Något som 

återigen tyder på estetiken är att hon framhåller konsten och människorna och inte den 

ekonomiska sidan. Inte heller Hallgren vill kontrollera projektdeltagarna för mycket, 

vilket även liknar Holmérs förhållningssätt till kontroll. Sandberg kontrollerar däremot 

eftersom han vill ha det på sitt sätt, dock tycker han att skaparglädjen är viktig. Vi tror att 

entreprenören i honom gör att han vill kontrollera det som han ska sätta sitt namn på.  

 

GöteborgsOperans strukturer motsätter delvis antagandet som Hartman, Ashrafi och 

Jergeas, (1998)  säger om att underhållningsbranschen sällan har formell utbildning inom 

projektledning eller använder sig av till exempel effektiva planeringsverktyg eller 

metoder för kommunikation. Något de dock gör på GöteborgsOperan som inte PMBOKs 

(2004) processer tar upp är att de kvalitetssäkrar genom utvärdering av projekten. 

Kvalitetssäkring är bra och utvecklande för organisationen, erfarenheter lär man sig av 

vilket GöteborgsOperan är medvetna om. 

 

Både Huss och Sandberg uttrycker vikten av att sätta rätt person på rätt plats. Sandberg 

menar att halva arbetet är gjort om man har lyckats med rollsättningen. 

Evenemangsprojektsteorin tar dock inte upp något kring detta. Är det som Huss och 

Sandberg berättar, så anser vi att det är något som teorierna borde ta upp och utveckla. I 

Hallgren och Holmérs fall tror vi, med hänsyn till att projektdeltagarna är yrkesutbildade 

inom sitt konstnärliga område, inte att de har samma problem. Vi tror att artisterna är så 

pass professionella att de tar den roll som ges och gör det bästa utav saken. När Hallgren 
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talar om konkurrens belyser hon även att musikalartisterna brukar hantera 

konkurrenssituationer bra även om andra artister har fått mer attraktiva roller. 

 

Bortsett från projektledarskapsutbildningen Hallgren och Holmér gått genom 

GöteborgsOperan, så stämmer Hartman, Ashrafi och Jergeas (1998) antagande om att 

projektledare inom underhållningsbranschen i regel inte har genomfört formella 

projektledarskapsutbildningar. Dessutom hade inte Holmér eller Hallgren någon 

utbildning när de började. Hallgren hann arbeta cirka nio år på GöteborgsOperan innan 

hon själv gick den. Holmér hade arbetat nio år på Göteborgs Stadsteater innan han själv 

började på GöteborgsOperan och fick gå utbildningen. Alla fyra har först och främst lärt 

sig projektledning utifrån sina erfarenheter och projektledningen de tillämpar har färgats 

av deras personligheter. ”Learning by doing” som Hallgren uttryckte det. Däremot så 

berättar Hallgren att hennes dramapedagogutbildning innehöll mycket ledarskap, vilket 

kan ha gjort henne tryggare i sin roll som ledare. Trots att de inte haft några formella 

utbildningar i grunden så ser vi ändå att de alla, på sitt eget sätt, är strukturerade och 

framgångsrika i sina projekt.  

 

Huss och Sandberg påminner om varandra ur en aspekt. Sandberg är entreprenör och vill 

ständigt göra nya projekt och Huss är estet och har ett behov av förändring i arbetet. 

Båda deras personligheter har ett behov av att förnya sig och innovation är något som de 

båda pratar om och som speglar de bådas personligheter. Även Hallgren pratar om den 

kittlande känslan när ridån ska gå upp, vilket enligt oss visar på en känsla av även hon 

tycker om projekt och förnyelse. Intrycket vi får av Holmér är att han ser mer 

affärsmässigt på produktionerna. Det tror vi grundas i att han är den enda som inte har en 

estetisk bakgrund.  

 

En skillnad i de olika projekten är även den ekonomiska sidan. I Enskedespelet och 

Linneateatern måste de alltid på egen hand skaffa sig en pott med sponsorpengar för att 

kunna genomföra projekten. Det är till och med en utav orsakerna till att de bara 
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genomför Enskedespelet vartannat år. Sponsorpengarna tillsammans med biljettintäkter 

utgör grunden för deras projekt. När det gäller GöteborgsOperan är de statligt 

finansierade och blir tilldelade en pott pengar för produktionen. Som Hallgren berättar 

budgeterar de för projekten endast med kostnader eftersom intäkterna går till andra delar 

på GöteborgsOperan.  

 

5.5.2 Ledarskap 

Det är intressant att Huss berättar att hon inte har tänkt på hur hon faktiskt leder förens 

under vår intervju med henne. De andra tre verkar mycket mer medvetna om hur de 

leder. En orsak till det kan vara Huss estetik. Hennes fokusering ligger på människornas 

personliga utveckling samt det konstnärliga. Vi tror även att det kan ha och göra med att 

underhållningsbranschen alltid har genomförts i projektform (Lindgren & Packendorff, 

2007). Teatern har varit en del av Huss liv sedan ungdomen och hon har själv gått 

folkhögskolor med teaterinriktningar. Det tror vi har gett henne den naturliga 

ledarskapsstilen inom underhållningsbranschen. Hon vet hur hon ska leda för hon har 

sett andra göra det samt lärt sig av sina erfarenheter. Ledarskapsstilen Huss har är även 

väldigt lik den Yukl (2010) presenterar när han beskriver en effektiv ledare. Därför kan 

vi se att det kriterium vi från början hade på henne som mindre erfaren, inte riktigt 

stämde. Vi förstår att hon fått med sig mycket värdefull information redan i tidig ålder 

och att även den erfarenheten har påverkat hennes projektledarskap.  

 

En annan aspekt är att Engwall (1999) utgår från att det endast är en ensam person som 

driver projekten, vilket stämmer på hälften av respondenterna. Huss och Sandberg är 

båda ganska ensamma i sina ledarskap, Huss talar om att det är uttalat att det är hon som 

bestämmer och Sandberg poängterar att han sätter ramar och gör kontroller. När det 

gäller Holmér och Hallgren ser vi däremot ett mer delat ledarskap. Holmér talade om att 

han delegerar och inte alls lägger sig i det sceniska och Hallgren talar om kollektivet och 

att vara på samma nivå som de hon leder. Eftersom de olika avdelningscheferna har 

mandat för att själva ta beslut och planera så tolkar vi det som att de är en del i 
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projektledningen och att de alla skapar något tillsammans. Dock är de båda medvetna om 

att de måste gå upp en nivå om det skulle krävas. Då måste de göra val och ta beslut. 

 

Hartman, Ashrafi och Jergeas (1998) menar att ledarskapet i kreativa eller artistiska 

projekt fokuserar mer på människorna än på det administrativa. Det stämmer överrens 

med både Hallgren och Huss. Hallgren som talar om det kollektiva arbetet och Huss som 

talar om den personliga utvecklingen. Dock fokuserar inte projektledningsteorierna i 

någon större utsträckning på människan, vilket de kanske borde göra. Sandberg och 

Holmér däremot är enligt vår tolkning mer administrativt inriktade. 

 

Vi ser en skillnad mellan Huss och Hallgren och de andra två vad gäller närheten de har 

till projektdeltagarna. De verkar ha en mycket närmre relation till skådespelarna än vad 

de andra två har, i synnerhet Huss. Hallgren berättade att det är regissörens roll att sköta 

gruppdynamiken och kanske är det Huss erfarenheter som regissör som lyser igenom 

här. Huss är mer estetisk och inriktad på det konstnärliga uttrycket än de andra. Vi tror 

även att storleken på organisationen kan spela roll, ju större organisationen är desto 

större kan avståndet mellan projektledare och projektdeltagare bli. Därför blir kanske 

individernas utveckling inte lika viktig som projektets framgång i större organisationer. 

Trots detta visar Hallgren tydligt att individerna i projekten är viktiga när hon nämner 

projektdeltagarnas mandat för sina arbetsuppgifter som bland det största i projekten. 

Detta tolkar vi som att hon anser att tillit och kreativt utrymme för deltagarna är viktigt 

och kan kopplas ihop med hennes pedagogiska personlighet. Det liknar även det Huss 

berättade om att ge människor en känsla av att de bär sin uppgift och får visa att de klarar 

av den. De båda arbetar alltså på olika sätt med projektdeltagarnas personliga utveckling. 

För Huss del tror vi även att hennes projektledarskap påverkas av att projektdeltagarna i 

Enskedespelet är mestadels barn och ungdomar. De har teatern som ett fritidsintresse 

medans det för projektdeltagarna på GöteborgsOperan är ett yrke. 
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Att lyckas med ett evenemangsprojekt genom att bara arbeta efter rutin är väldigt svårt 

menar Jansson och Ljung (2009). Vision och glöd hos deltagarna är därför avgörande för 

ledningen av dessa projekt. Här kan en skillnad urskiljas mellan mindre och större 

organisationer. När det gäller GöteborgsOperan så beskriver Hallgren att det finns en 

nästan sjuklig lojalitet till publiken och att genomföra föreställningarna. Vi tror att det 

har att göra med att de som aktivt valt att utbilda sig inom något konstnärligt yrke 

faktiskt känner en passion och glöd för det dem gör. Därför behöver inte projektledarna i 

samma utsträckning arbeta med den biten. När det gäller mindre organisationer som de 

Huss och Sandberg verkar inom, så är det nog mycket viktigare att som ledare förmedla 

visionen och målet så att deltagarna på så sätt hittar glöden och känner engagemang. 

Detta tror vi kan bero på att mycket av arbetet sker på ideell basis och är något som 

projektdeltagarna gör på sin fritid.  
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6. Projektledartyper 
 
Följande kapitel kommer att presentera de projektledartyper som erhållits genom 

tolkningar av det empiriska och teoretiska materialet. Kapitlet kommer därmed även 

svara på uppsatsens forskningsfråga; ”Hur driver projektledare inom 

underhållningsbranschen i Sverige sina projekt?” 

 
6.1 Presentation av projektledartyper 

Genom tolkningarna som gjorts i föregående kapitel har vi kunnat urskilja fyra olika 

projektledartyper inom underhållningsbranschen.  

 

Storlek på organisation 

      Stor                Mindre 

 

    Mycket 

 

      Erfarenhet 

 

   Mindre 

 

 
 
6.1.1 Esteten 

Den estetiska projektledaren har en stark passion för sitt yrke vilket också är en stor del 

av estetens identitet. Framförallt värdesätts det estetiska och konstnärliga uttrycket och 

det viktigaste i estetens ledarskap är deltagarnas personliga utveckling. Esteten fokuserar 

mer på det konstnärliga och människorna i projektet än på det administrativa. Estetens 

projektledarskap har växt fram och genom erfarenheter och genom att ha sett hur andra 

inom branschen har lett människor och ledarstilen kan liknas vid den som Yukl (2010) 

menar är en effektiv ledare.  

 

Pedagogen 

 

Entreprenören 

 

 

Ekonomen 

 

Esteten 
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Esteten har en förmåga att ta på sig mycket ansvar istället för att delegera, vilket gör 

esteten ganska ensam i sitt ledarskap. Trots det har esteten en närmre relation till 

skådespelarna än vad de andra projektledartyperna har. Esteten vill vara på samma nivå 

som projektdeltagarna och är noga med att inte få dem att känna sig toppstyrda. Istället 

håller esteten de tydliga strukturerna för sig själv. Esteten har koll på alla delar av 

projektet men är noga med att ge utrymme för konstnärlig frihet. På så sätt känner 

projektdeltagarna engagemang för den vision och de mål som satts upp. Esteten är även 

noga med att arbeta med rätt person på rätt plats för att underlätta arbetet i projekten. 

 

En del i estetens projektledning är att se till att ekonomin går runt för att projekten ska 

kunna genomföras. För esteten är dock inte vinsten viktig, istället arbetar esteten med 

nollbudgetar. Kvaliteten, det estetiska uttrycket, att deltagarna trivs, utvecklas och att de 

blir klara i tid, är det som är viktigast i estetens projektledarskap. 

 
 
6.1.2 Entreprenören 

Entreprenören ser möjligheter och tar tillvara på dem. Entreprenören arbetar med sin 

vision och sitt livsverk och identifierar sig med sitt arbete. Entreprenören har hela tiden 

ett långsiktigt tänk, varje projekt planeras i minsta detalj och ingenting lämnas åt 

slumpen.  

 

Kvaliteten är det viktigaste för att uppfylla målen och visionen för projekten. För 

entreprenören representerar projektet entreprenören själv, vilket gör att projekten måste 

hålla en hög kvalitet. En del i kvalitetssäkringen för entreprenören är att arbeta med rätt 

personer på rätt plats. Även tidsaspekten är viktig och det gäller att se till att projektet är 

klart i tid för att det ska vara lyckat. Som projektledare måste entreprenören även se till 

att ekonomin går ihop. Entreprenören har inget vinstintresse utan kvaliteten är det 

viktigaste och finns det pengar så läggs dem på att höja kvaliteten.  
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Entreprenören är medveten om sitt projektledarskap och delegerar det som denne inte har 

tid med eller inte har tillräcklig kunskap kring. Det är alltid entreprenören som sätter 

ramarna för projekten och som kontrollerar att allt går rätt till. Entreprenören har lärt sig 

projektledning genom sina erfarenheter och är självsäker i sin roll som projektledare. 

Något som entreprenören värdesätter högt, och som är viktigt för att nå framgång, är att 

ha ett stort nätverk.  

 

6.1.3 Pedagogen 

Pedagogen har lärt sig projektledning genom erfarenheter samt genom att pedagogik i 

sig är en typ av ledarskap. Pedagogen har ett kollektivt tänk i sitt arbete med projekt. Det 

är viktigt att kunna finnas där för projektdeltagarna och hjälpa till där det behövs. Att 

projektdeltagarna har mandat för sina uppgifter är även det en viktig aspekt i pedagogens 

arbete, eftersom denne värdesätter projektdeltagarnas personliga utveckling. Pedagogen 

är dock medveten om att det är dennes uppgift att ta beslut och göra val i olika 

situationer. Att gå upp en nivå och ta ett beslut om det skulle krävas är inte heller något 

problem för pedagogen. 

  

För pedagogen är tiden viktig och det gäller att alltid hålla tidsgränserna. Kvaliteten är 

också en viktig aspekt för pedagogens projektledning. Att överskrida budget är endast 

tillåtet om det förhöjer föreställningen för publiken. 

 

Den psykosociala miljön är något som pedagogen arbetar mycket med och det kollektiva 

tänket genomsyrar arbetet i projekten. Enligt pedagogen så finns det en stark motivation 

och lojalitet hos projektdeltagarna vilket underlättar projektledningen.  

 

6.1.4 Ekonomen 

För ekonomen är framförhållning i projekten det viktigaste för att nå de uppställda 

målen. Ekonomen arbetar med delat projektledarskap och delegerar ansvar till olika 

avdelningschefer som får ta egna beslut och har stor estetisk frihet. Att delegera är för 
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ekonomen viktigt och det sceniska arbetet är inte något denne arbetar med utan fokuserar 

på det administrativa.  

 

Ekonomen lämnar ingenting åt slumpen. Denne planerar, organiserar, leder och 

kontrollerar projektets resurser för att uppnå målet med projekten. Tiden och kostnaden 

är de viktigaste aspekterna i ekonomens projekt. Ekonomen ser mer affärsmässigt på sitt 

arbete och passionen till det konstnärliga uttrycket uppfattas inte som lika stark jämfört 

med de andra projektledartyperna.   

 

Ekonomen har en ekonomutbildning samt erfarenhet av projektledning inom andra 

branscher. Den ekonomiska bakgrunden verkar som en trygghet när det gäller arbetet 

med ekonomi och projektens administrativa delar samt basen för den strukturella 

ledarstilen.   

 
 
6.2 Projektledartypernas resursprioritering 

Tiden är, i likhet med det teorierna säger, en aspekt som för alla fyra projektledartyper är 

fast. Deras förhållningsätt till vad som egentligen är viktigast i projekten skiljer sig dock 

från varandra. Den triangel som Jansson och Ljung (2009) presenterar visar att tiden, 

kostnaden och kvaliteten är relaterade till varandra. Den här teorin går att tillämpa i en 

tolkning av både ekonomens och entreprenörens projektledning. För entreprenören så är 

tiden och kvaliteten det viktigaste för att uppfylla projektets mål och vision. För 

ekonomen är istället tiden och kostnaden det viktigaste.  
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                                                    Tiden 

 

 

 

 

 

        Kvalitet          Kostnad 

Figur 2- Tolkning av projektledarnas fördelning av resurser 

 

Ovanstående teori är dock inte tillräcklig i tolkningen av estetens och pedagogens 

projektledarskap. De båda typerna har ett betydligt starkare fokus på människorna i 

projekten. För esteten är projektdeltagarnas personliga utveckling det viktigaste och efter 

det kommer tiden, kvaliteten och sist kostnaderna. Pedagogen värdesätter det kollektiva 

arbetet och den psykosociala arbetsmiljön. Förutom tiden är även kvaliteten viktig och 

sist kostnaderna. Kostnaderna är dock något viktigare för pedagogen än för esteten. 

Projektledningsteorierna belyser alltså, enligt vår mening, inte människorna i tillräckligt 

stor utsträckning. Därför har vi illustrerat estetens och pedagogens projektledning som 

en fyrkant, (se figur 3) där det nya hörnet får representera projektdeltagarnas personliga 

utveckling.  

 

Personlig utveckling                           Tiden 

 

 

 

 

 

                  Kvalitet                      Kostnad 

Figur 3 – Tolkning av projektledarnas fördelning av resurser 

Ekonomen Entreprenören 

Esteten 
Pedagogen 
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7. Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att utveckla en differentierad förståelse för projektledarskap 

inom underhållningsbranschen. Detta för att ge ett bidrag till den företagsekonomiska 

diskussionen kring projektledning och öka den empiriska kunskapen inom denna typ av 

bransch. Följande kapitel kommer presentera våra slutsatser kring undersökningen samt 

ge våra rekommendationer för vidare forskning. 

 

Efter undersökningen har vi identifierat fyra olika typer av projektledare som leder sina 

projekt på fyra olika sätt. Där teorierna generaliserar projektledningen till vissa 

processer, har vi i enbart en bransch faktiskt kunnat urskilja fyra olika typer av 

projektledare. Efter undersökningen anser vi att det skulle vara intressant att även 

undersöka projektledning i andra branscher. Genom att studera andra branscher kommer 

troligen fler typiska personligheter för projektledare att kunna urskiljas. Därmed kommer 

den empiriska kunskapen att fortsätta att öka.  

 

En persons erfarenheter, personlighet och egenskaper påverkar hur denne agerar som 

människa och på så vis även hur han eller hon arbetar. Även projektledare som arbetar på 

samma arbetsplats, med samma förutsättningar, strukturer och ramar, kan leda på olika 

sätt just för att de är olika människor med olika erfarenheter. Projekt är också olika, vissa 

mer komplexa, andra mindre. Komplexiteten påverkar hur ledningen av dem ser ut. Det 

är olikheterna hos varje projektledare vi kan lära oss något utav. Genom att undersöka 

hur olika typer av människor hanterar olika situationer, hur deras ledarskap påverkats av 

deras erfarenheter samt var de arbetar så har vår förståelse för projektledning inom 

underhållningsbranschen utvecklats och differentierats.   

 

Den största skillnaden vi har funnit mellan de olika projektledarna är deras 

förhållningsätt till sin roll och sina projektdeltagare. Det praktiska arbetet skiljer sig inte 

lika mycket, men deras förhållningsätt och angreppsätt är väldigt olika och har utvecklats 

genom deras erfarenheter. Förhållningssättet och angreppssättet de har gör att vi 
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uppfattar projektledarna på olika typiska sätt.  

 

I de fall vi studerat såg vi att erfarenheten spelar roll för deras projektledning. Var 

gränsen skulle gå för mer och mindre erfarenhet insåg vi i början av studien var relativt 

svårdefinierat. Det var svårt att finna projektledare inom underhållningsbranschen med 

mindre erfarenhet. Den som har minst erfarenhet av respondenterna har ändå tio års 

erfarenhet av projektledning inom branschen, vilket för många kan anses som relativt 

mycket erfarenhet. Vad som räknas som erfarenheter kan även ifrågasättas då 

erfarenheter från andra typer av arbetsuppgifter, projekt eller branscher också har 

påverkat hur de förhåller sig till sitt arbete idag. Vi baserade erfarenheten på de antal år 

som de haft ledande projektledningsposter inom underhållningsbranschen. En intressant 

aspekt hade varit att djupare studera projektledarnas väg till där de är idag ur deras 

typiska perspektiv. Exempelvis att studera varför de fått de erfarenheter de har och vilka 

förebilder de har haft. Det här för att se om de gått den typiska vägen för till exempel en 

entreprenör eller estet.  

 

I storleken på organisationen kunde vi också urskilja skillnader i projektledningen. 

Ansvarsfördelning, strukturer och planering är exempel på skillnader som vi identifierat 

och där det skiljer sig en hel del. Eftersom vi endast studerat en stor organisation kan vi 

dock inte veta hur arbetet ser ut på andra stora organisationer. I efterhand kan vi se att 

det hade varit intressant att ha två olika ”större organisationer” i studien. Dock var det 

något som vi varken hade ekonomiska eller tidsmässiga resurser till.  

 

Teorierna som finns kan vara till hjälp för att förstå varför saker och ting är som det är. 

Men bara för att något står i teorierna, betyder det inte att det är sanning, eller gäller i 

alla möjliga fall. I vissa fall kanske det kan vara bättre att ha lärt sig genom erfarenheter, 

vilket även respondenterna för uppsatsen styrker. På Göteborgsoperan däremot har de 

även en gemensam projektledningsutbildning, vilken har varit uppskattad.  
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Precis som inledningskapitlet visade så är teorierna kring projektledning inte fullständiga 

och kan därför inte appliceras på alla typer av projekt. Även evenemangsprojektsteorin, 

som antas vara riktad mot just teater och andra liknande projekt, är på flera ställen olik 

det som projektledarna i undersökningen berättat. En aspekt som vi saknat i 

projektledningsteorierna är fokuset på människorna i projekten. Det var även 

anledningen till att vi valde att ta med Yukls (2010) ledarskapsteorier. Där fann vi flera 

kopplingar och vi anser att en större fokusering på ledarskapet inom 

projektledningsteorin skulle vara utvecklande för dessa. Alla projekt bör enligt oss ha en 

projektledning som är mer människofokuserad. Vi tror det är viktigt för att som ledare få 

legitimitet och för att alla ska förstå och engagera sig i projekten. 

 

I undersökningen intervjuades fyra projektledare, varav två var män och två var kvinnor. 

Det var inte ett kriterium i urvalsprocessen utan blev så av en slump. I de fyra 

projektledare ser vi dock en skillnad i ledarskapet även ur ett genusperspektiv.  De båda 

männen ger ett hårdare med företagsamt intryck i sitt förhållande till sitt 

projektledarskap medans de två kvinnorna visar ett mer omhändertagande intryck emot 

projektdeltagarna. Kvinnorna talar mer om kollektivet, skådespelarnas resa, att de ska 

utvecklas och må bra, medans männen talar mer om problemlösning och projektets mål 

som helhet. Även den bild vi fått av deras personligheter, det typiska, tolkar vi som 

könsmärkta identiteter där entreprenören och ekonomen ofta anses manligt märkta och 

esteten och pedagogen ofta anses kvinnligt märkta. Detta var dock inte en del av studien 

och inget vi kan dra slutsatser kring. För vidare forskning hade det dock varit intressant 

att undersöka om det finns ett genusperspektiv att ta hänsyn till inom projektledarskap.   

 

Ytterligare en aspekt att undersöka kan vara hur projektdeltagarna upplever projekten. 

Undersökningen visar bara en sida av projektledning och baseras endast på 

projektledarnas berättelser. För att få ytterligare och djupare förståelse för projektledning 

hade projektdeltagarnas upplevelser av projektledarna varit intressanta. Ju fler utsagor 

som finns kring projektledarskap, desto större blir kunskapen i ämnet.  
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Det har varit mycket intressant att få ta del av respondenternas berättelser och vår 

förståelse för projektledning har utvecklats och differentierats under arbetet med 

uppsatsen. En viktig aspekt som alla projektledare betonar är vikten av att hålla tiden. 

Premiären ska gå av stapeln, så är det bara. Oavsett hur uttalade strukturer, storlek på 

organisation, utbildning eller bakgrund de har, så lyckas de alla att bli klara i tid. Det 

finns inget alternativ. Vi tror att det är något som är speciellt för 

underhållningsbranschen. De lever alla efter mottot, som Hallgen uttrycker, ”the show 

must go on”.  
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