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De projekt som misslyckas, misslyckas oftast i början av projektet (vid beställningen) eller i slutet av 
projektet, då projektets resultat ska överlämnas till beställaren. Detta kan bero på att beställaren och 
projektledaren inte samverkar på ett bra sätt före, under och efter projektet. Samspelet mellan 
beställaren och projektledaren har börjat belysas under de senaste åren. Så, vad innebär det att vara 
beställare av ett projekt och vilka kompetenser behöver en beställare till projekt? I denna artikel 
presenteras två delstudier; en kvalitativ studie bestående av fyra workshops med professionella 
projektledare och en kvantitativ  studie med en enkät besvarad av projektledare inom privata, 
offentliga och ideella organisationer. 
 
Resultaten från föreliggande studie visar att beställaren är en viktig spelare inte bara när projektet 
beställs, utan också under själva genomförandet.  En aktiv och lyhörd beställare kan bidra med både 
kunskap, råd och beslut under arbetets gång. Enligt studien ar de två klart viktigaste 
beställarkompetenserna ”Förmåga att samarbeta” och ”Kunskap om hur resultatet av projektet ska 
användas”. Resultaten visar också att det finns vissa mindre skillnader på vilka beställarkompetenser 
som efterfrågas i olika typer av organisationer och vid olika typer av projekt. Skillnaderna är dock 
inte så stora som man kunde förvänta sig, utan det råder en ganska stor samsyn om vilka 
kompetenser som är viktiga för beställare av projekt. 
 
 
 

 
 
Ett projekt som syftade till att uppföra en ny badplats för handikappade föreföll att vara 
misslyckat. Det drog över tiden, kostade två miljoner mer än budgeterat och hade bara 
två flytpontoner istället för tre. Detta vore att betrakta som ett misslyckat projekt om man 
tittar på de tre hörnen i projekttriangeln, kostnad, tid och prestanda (t.ex. Brinner m.fl., 
1997). Hur som helst var beställaren av projektet nöjd därför att kommunens 
handikapporganisationer var nöjda, och mest nöjd var beställaren över att badet kunde tas 
i bruk innan semestersäsongen inleddes i juli. Möjligen hade beställaren i vårt exempel 
en förmåga att under projektet kommunicera vad han tyckte var mest betydelsefullt för att 
han skulle bli nöjd. Möjligen var vår beställare kompetent nog att skriva en perfekt 
beställning. Möjligen hade alla inblandade i projektet tur. Men om vi definierar en nöjd 
beställare som ett mått på framgång i ett projekt, blir beställarens olika kompetenser extra 
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viktiga för projektet. Beställarens funktion som en aktiv samtalspartner under hela 
projektet är idag ofta poängterad (t.ex. Tonnquist, 2004) och det gör att beställaren 
klassiska roll som ansvarig för ett beställningsdokument idag är bredare och mer 
omfattande både vad gäller fas i projektet och vad gäller typer av kompetens som krävs. 
Frågan är i så fall vilka kompetenser en kompetent beställare bör ha. 
 
I denna artikel presenteras två studier; en kvalitativ studie bestående av fyra workshops 
med professionella projektledare och en kvantitativ studie baserad på en enkät besvarad 
av projektledare inom privata, offentliga och ideella organisationer.  
 
Den första studien består av fyra workshops med mellan tio och femton deltagare. 
Samtliga deltagare var erfarna projektledare för olika typer av projekt. Syftet med dessa 
workshops var att kartlägga kompetenser som beställare behöver ha och på något sätt 
klustra dessa kompetenser i samverkan med och mellan deltagarna. Resultaten från våra 
fyra workshops var ganska lika och gav en relativt klar bild av vilka kompetenser som 
borde finnas hos en beställare. Resultatet presenteras i tabell 1 och beskrivs i avsnittet 
”Beställarkompetens i olika faser”.  
 
Den andra studien använder resultatet från genomförda workshops operationaliserade i 
en enkät som besvarades av 266 projektledare. Syftet med enkätstudien var att rangordna 
kompetenserna identifierade vid workshops, men också att undersöka om det fanns 
skillnader mellan vilka kompetenser som anses vara viktiga i olika typer av projekt och i 
olika typer av organisationer. 
 
Detta lämnar oss med fyra distinkta forskningsfrågor för studien: 

1) Vad är beställarens ansvar i projektets olika faser? 
2) Vilka kompetenser är viktigast för en projektbeställare? 
3) Skiljer sig vilka kompetenser som är viktigast mellan olika typer av projekt? 
4) Skiljer sig vilka kompetenser som är viktigast mellan projekt i olika typer av 

organisationer? 
 
I den följande artikeln presenteras först 1) en kort genomgång om beställarkompetens, 
därefter 2) resultatet från de fyra workshops, följt av 3) resultatet från den kvantitativa 
undersökningen och, avslutningsvis, 4) en diskussion om hur resultaten kan vara till nytta 
i praktiska projekt.  
 

Vad är beställarkompetens? 
Svensk litteratur är relativt ense med svenska praktiker om vad en beställare är. 
Beställare är en eller flera fysiska eller juridiska personer som beställer projektet (t.ex 
Marttala & Karlsson, 1999; Tonnquist, 2004). Projektbeställare kan därmed vara flera 
personer eller organisationer i motsats till termen projektägare som alltid är en fysisk 
person som representerar beställaren/beställarna. Projektägaren ska därmed vara 
kontaktbar som en talesman för beställaren/beställarna. Individerna som fyller rollerna 
projektägare och beställare kan därför ofta vara desamma som individerna som är 
användare, kund eller brukare. Detta gäller särskilt vid små projekt (t.ex. Lööw, 1999). 
Men det är viktigt att komma ihåg att alla de olika rollerna finns representerade även om 
det är samma individer som fyller flera av rollerna. 
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Figur 1. Beställaren i projektorganisationen. Exempel ur Tonnquist, 2004. 
 
Vid samtal med projektledare i svenska organisationer visar det sig finnas en stor samsyn 
om dessa begrepp, exempelvis vid workshops inom såväl landsting som små eller stora 
företag. I anglosaxisk litteratur är det inte lika självklart att hitta den exakta 
beställarrollen. I stället ersätts den ofta med flera olika roller som ”originator”, ”owner”, 
”sponsor” och ”project champion” (Burke, 2003) eller ”sponsor”, ”financing institution” 
och ”sponsor” (Cleland, 2004). Dessa olika roller behövs för att täcka de uppgifter som 
inbegrips i det svenska projektbeställarbegreppet. Eftersom den aktuella studien berör 
svenska organisationer och den definition av beställare som beskrivs i t.ex. Tonnquist 
(2004) är så etablerad, väljer vi att använda den.  
 
Vad är det då för kompetenser som beställaren behöver ha? Falk & Olve (1996) menar att 
beställarkompetens för ett IT-projekt innefattar tekniska baskunskaper, samt en förmåga 
att förstå verksamheten på ett sådant sätt att man kan identifiera nödvändiga 
informationsbehov och kommunicera dessa till IT-ansvariga. Alltså tre typer av 
kompetenser; a) en fackkunskapskomponent, b) en komponent som berör helhetssyn på 
organisationen och processen från projektstart till avslut samt c) en komponent som berör 
sociala och kommunikativa faktorer. 
 
Enligt Daniel Gardtman, marknadsdirektör på IBM, (Tornwall, 1998) handlar 
beställarkompetens i första hand inte om att kunna tekniska detaljer utan om att veta hur 
teknik kan användas i processerna. Otto Wiksell, marknadschef på Bizit, (Tornwall, 
1998) menar att kunden själv måste förstå hur teknik ska stödja affärerna, eftersom det är 
kundens processer och ingen annans. Kunden måste även vara en kompetent upphandlare 
av teknik, menar Wiksell. Dahmén (1998) hävdar att det finns en viss 
beställarinkompetens. Allt för många användare är okunniga om att det krävs kunskap 
också för att köpa in. Naturligtvis krävs det en teknisk kunskap om produkterna och 
annan teknik som finns på marknaden, anser Dahmén, men förvånansvärt många tror att 
det räcker. Det krävs också verksamhetskunskap och inköpskompetens, hävdar Dahmén. 
 
Artmans & Holmlids (2001) definition av beställarkompetens belyser en aktiv roll hos 
beställaren. Exempelvis kan detta vara förmågan att planera, kommunicera, övervaka och 
utvärdera en utvecklingsprocess. Artman & Holmlid anser att samarbete är lika viktigt 
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som teknikkompetens. Trots det nämner de särskilt domänkunskap, designkunskap, 
teknikkunskap, utvärderingskunnande och kontraktskunskap i texten. Dessa typer av 
kompetens är i min nomenklatur närmast fackkompetens och i någon mån 
processkompetens. 
 
Vi kan i denna korta genomgång hitta tre grundtyper av kompetenser; a) teknisk/fack 
kompetens (dvs. sakkunskap om de viktigaste områdena i projektet), b) 
Processkompetens (en förståelse för sammanhanget, projektets fortlöpande och 
användningen av resultatet), samt c) en social kompetens (till exempel kommunikation, 
förhandling och ledning av människor).  
 

Beställarkompetens i olika faser 
För att få en mer heltäckande bild genomfördes under 2005/2006 fyra stycken workshops 
i Hallands läns landsting och privata organisationer för att få en mer detaljerad bild av 
beställningskompetens. Utgångspunkten att beställaren framför allt är ansvarig för 
beställningen (innan projektet startas) och deltagande i utvärderingen (efter projektet). 
Något som genomgående framkom vid våra workshops var att beställaren också har ett 
viktigt ansvar under genomförandet av projektet exempelvis vid ändringar eller större 
problem. I det följande avsnittet presenteras de uppgifter, ansvar och kompetenser som 
kom fram för beställare, styrgrupp respektive projektledare. Resonemanget avslutas med 
en sammanställning i tabellform (Tabell 1). 
 
1. Inför projektet 

Alla företag eller organisationer har något övergripande mål med verksamheten. För att 
kunna nå sina mål är arbetet organiserat på olika sätt. De vanligaste är hierarkiska 
organisationer, matrisorganisationer eller så kallade projektorganisationer. 
 
Oavsett hur arbetet är strukturerat brukar grundorganisationen kallas för 
linjeorganisationen. När linjeorganisationen beslutar om att starta ett projekt (dvs. att 
använda projektformen för en specifik uppgift) bör linjeorganisationen ta fram det 
ramverk som skall gälla för arbetet. Detta ramverk kan kallas för lite olika saker som 
kravspecifikation, projektdirektiv eller uppdragsbeskrivning användas.   
 
Projektdirektivet skall innehålla beställarens krav på kostnad, tider, funktionalitet, 
kvalitet, avrapportering, leverantörer mm. När väl beställaren har projektdirektivet klart 
kan projektledaren börja planera projektet. Då skall projektplanen tas fram.  
Detta dokument är projektgruppens/projektledarens sätt att beskriva hur man vill lösa 
uppgiften som beskrivs av beställaren i projektdirektivet. Dessa rutiner kan naturligtvis 
skilja sig mellan olika organisationer, men ovanstående kan fungera som en 
schablonbeskrivning. 
 
Vilka beställarkompetenser framträder? 

Diskussionen vid workshops visade att det fanns en stor andel tekniska kompetenser i 
fasen innan projektet drar igång. Mer specifikt kom två kompetenser särskilt högt upp 
bland de nämnda; ”Kunskap om vilka resurser som behövs/finns och förmågan att 
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prioritera mellan resurser” samt ”Kunskap om hur resultatet av projektet ska 
användas/implementeras”. 
 
Eftersom beställaren även är mottagare av resultatet, visade diskussionen att kunskap om 
användning och implementering av resultatet är en viktig kompetens. ”Det vanligaste 
skälet till att våra projekt misslyckas är nog att det inte finns någon som vill använda 
resultatet”, sa en HR chef i ett privat företag. Kunskap om hur resultatet ska användas 
ansågs också påverka detaljerna i projektdirektivet och vinkla hur målsättningar 
formuleras och mäts. 
 
Ett vanligt ämne för diskussion var också betydelsen av att beställaren kan prioritera 
mellan resurser. Även att förhandla om resurser nämndes i diskussionerna. Här skiljde 
det sig dock mellan de olika workshops. Dessa kompetenser hamnade ibland lägre på 
listan, med motiveringen att projektledaren bör ha ansvar för prioriteringarna  och 
beställaren endast ha ansvar för rambudgeten. 
 
En tredje kompetens som hamnade högt upp var förmågan att klargöra (kommunicera) 
syfte och mål, samt kompetens att formulera hur projektet ska utvärderas baserat på dessa 
syften och mål. Denna tredje kompetensen kan betraktas som en social kompetens 
(kommunicera) eller en processkompetens (att formulera mål och utvärderingsmetoder). 
 
2. Under genomförandet av projektet 

När vi väl har kommit igång med projektets genomförande skall vi se till att beställaren 
tar aktiv del av arbetet. Detta görs genom beställarens roll som representant i projektets 
styrgrupp och då oftast som styrgruppens ordförande. I styrgruppen skall beställaren sitta 
men ofta finns även ytterligare några representanter från den beställande organisationen 
med. Det viktiga med styrgruppens arbete är att den tar sitt beställaransvar och fattar 
beslut som rör projektet.  
 
Vilka beställarkompetenser framträder? 

De slutsatser som en analys av samtalen vid våra workshops ger är att beställarens sociala 
kompetenser är viktigast under genomförandet av projektet (Förmåga att samarbeta, 
fingertoppskänsla med inblandade människor, samt ett personligt nätverk). Även någon 
kompetens som kan kallas process kompetens nämndes (Att kunna metoder för att 
kontinuerligt följa och övervaka projektets situation). 
 
Den helt dominerande kompetensen vid som kom fram vid våra workshops var dock 
samarbetsförmågan. ”Beställaren måste kunna fatta beslut om ändringar i projektet. 
Omvärlden är alltid växlande. Och för att kunna göra det måste beställaren kunna lyssna, 
förstå och välja politiskt vettiga beslut.” Förmågan att samarbeta rankades alltid högre än 
förmågan att övervaka projektet.  
 
En aspekt som också nämndes var kopplingen till den dagliga verksamheten i 
linjeorganisationen. Att kunna koordinera och leda möten, och ge plats för projektet att 
informera linjen om projektet. 
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Tabell 1. Sammanställning av resultaten från workshops. Beställarens, 
styrgruppens och projektledarens ansvar inför, under och vid avslutningen av 
projektet. 
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3. Vid projektavslut 

Vid projektavslut måste vi både avsluta och utvärdera projektet på ett strukturerat sätt. 
Beställaren är formellt mottagaren av projektresultatet och bör vara den som ansvarar för 
att resultatet implementeras eller kommer till användning på något sätt. Efter ett projekts 
utvärdering bör också linjeorganisationen uppdateras genom att en utvärderingsrapport 
överlämnas till någon funktion som har till uppgift att samla in och analysera samtliga 
projekts utvärderingar. Detta är viktigt för att öka lärandet och processkompetensen, dvs. 
för att linjeorganisationen skall kunna bli ännu bättre på att driva projekt. 
 
Vilka beställarkompetenser framträder? 

Här framkom egentligen bara en starkt poängterad kompetens, nämligen att kunna följa 
upp och utvärdera projektet. Detta kan beskrivas som en processkunskap där vissa 
metoder och arbetssteg kommer till nytta. 
 
Summering 

Om vi ser till beställarens roll i ett projekt kan vi alltså konstatera att stora krav måste 
ställas på beställaren. Om vi får en beställare som är aktivt deltagande i projektet (även 
under själva genomförandet) ökar chanserna väsentligt för att projektet ska bli 
framgångsrikt.  
 
Från våra workshops har vi valt att lyfta fram tolv kompetenser som diskuterats i 
växlande utsträckning:  
 
Tekniska  Faktakunskaper om projektets viktigaste område/teknik 
  Kunskap om organisationens strategier 
  God känsla för den dagliga verksamheten 
  Kunskap om hur resultatet av projektet ska användas 
Process  Kompetens att schemalägga aktiviteter 
  Kompetens att övervaka projektets genomförande 
  Kompetens att prioritera med begränsade medel 
  Kompetens att följa upp projektets arbete efter projektavslut 
Sociala  Förmåga att samarbeta 
  God människokännedom 
  Förhandlingsförmåga 
  Stort personligt nätverk 
 
Dessa kan kategoriseras som tekniks kompetenser, processkompetenser och sociala 
kompetenser. Det är också möjligt att knyta de olika kompetenserna mer eller mindre till 
olika faser. Exempelvis var deltagarna vid våra workshops relativt eniga om att tekniska 
kunskaper var viktiga i början innan projektdirektivet är klart och projektet har satts 
igång. De var också relativt eniga om att de sociala kompetenserna dominerar i betydelse 
under projektets genomförandefas, medan processkompetenser av olika slag kunde sägas 
behövas under hela projekttiden. Vi upptäckte små skillnader mellan workshops i 
offentliga och privata organisationer, men detta är något som kommer att testas 
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ytterligare i enkätstudien. Det kan även vara intressant att testa om det finns olika 
uppfattning om vilka kompetenser som är viktiga hos beställaren beroende på vilken typ 
av projekt man arbetar med. 
 

Metod 
Den föreliggande studien har genomförts som en induktiv, undersökande studie enligt en 
delphi-metod följd av en kvantitativ studie där ett antal kompetenser från den första 
studien har testats på en större grupp. 
 
Urval och datainsamling 

Den Första studien är en kvalitativ studie bestående av fyra workshops med 
professionella projektledare i offentlig och privat verksamhet. Deltagande organisationer 
till workshops valdes på grund av att vi har haft ett långvarigt samarbete runt utbildning 
och forskning. Syftet med dessa workshops var att induktivt (utan en påtvingad teoribild) 
kartlägga kompetenser som gruppen ansåg att beställare behöver ha, och på något sätt 
klustra dessa kompetenser i samverkan med deltagarna. Vid varje workshop deltog 10-15 
personer som under en halvdag diskuterade frågan om beställarens uppgifter i projektets 
olika faser och vilka kompetenser som är viktiga. Med utgångspunkt i deltagarnas 
presentationer analyserades uppkomna kompetenser/faktorer och ramverk byggdes upp 
enligt klusterprinciper i samråd med deltagarna. Ramverket fungerade sedan som 
utgångspunkt för den andra studien.  
 
Den andra studien använder ramverket från de genomförda workshops, 
operationaliserade i en enkät som skickades till 518 respondenter. Enkäten besvarades av 
266 projektledare vilket ger en svarsfrekvens på 51,4%. Respondenterna finns i en 
databas av projektledare som har deltagit i studier tidigare och godkänt att deltaga i 
framtida studier. Deltagarna utlovas en rapport över resultaten mot att svara på enkäten. 
Enkäten består av fem frågor och kan besvaras på cirka fem minuter. Enkäten 
distribuerades via Internet genom att respondenterna får en länk skickad till sig i ett e-
mail. Genom att klicka på länken kommer respondenten till enkäten och kan besvara 
frågorna. Respondenterna är helt anonyma. Syftet med enkätstudien var att rangordna 
kompetenserna identifierade vid våra workshops, men också att undersöka om det fanns 
skillnader mellan vilka kompetenser som anses vara viktiga i olika typer av projekt och i 
olika typer av organisationer. 
 
Analys och presentation 

Frågan som ställdes till respondenterna baserades på de tolv kompetenserna från våra 
workshops. Den exakta frågan var, ”Hur viktiga tycker du att följande kompetenser är för 
beställaren av ett projekt?”. Svaret angavs på en sjuskalig Likert-skala. Endast fyra av de 
266 respondenterna hade lämnat enstaka svarsalternativ tomma (1,5%). Dessa ersattes i 
SPSS enligt medelvärdesprincipen. Materialet analyserades med hjälp av SPSS med hjälp 
av envägs variabelanalys (ANOVA). Bara ett fåtal av variablerna gav signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Grupperna med signifikanta skillnader identifierades med 
Scheffe’s test. Dessa skillnader och alla resultat presenteras i de två tabellerna (se 
tabellerna 2 och 4). I tabellerna visas grupper där medelvärdena skiljer sig åt med 
signifikanserna p<0,05 och p<0,01. 
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Även medelvärdena för de olika variablerna för totalpopulationen är intressant och 
presenteras i båda tabellerna. 
 

Resultat och analys 
Resultatet presenteras i huvudsak i två tabeller där de tolv kompetenserna identifierade 
vid workshops viktats av respondenterna till enkäten. Ett medelvärde presenteras för var 
och en av de tolv kompetenserna baserat på alla respondenter. Därefter presenteras 
medelvärden för jämförelse mellan de tre grupperna offentlig, privat och ideell 
organisation (se tabell 2) respektive de tre grupperna tekniskt projekt, 
organisationsutvecklingsprojekt och utredningsprojekt (se tabell 4).  
 
I kolumnen längst till höger i tabell 2 och 4 syns det summerade medelvärdet baserat på 
alla de 266 respondenterna. Två kompetenser visar sig vara rankade som tydligt 
viktigare, nämligen ”Förmåga att samarbeta” och ”Kunskap om hur resultatet av 
projektet ska användas”. På samma sätt är det två kompetenser som visar sig vara 
rankade som tydligt mindre viktigare än de andra, nämligen ”Kompetens att schemalägga 
aktiviteter” och ”Stort personligt nätverk”. Dessa fyra kompetenserna ligger högst 
respektive längst oavsett om projekttypen är ett tekniskt projekt, organisationsprojekt 
eller ett utredningsprojekt (se tabell 4). Samma kompetenser rankas också i princip högst 
respektive lägst oavsett omorganisationen är privat, offentlig eller ideell (se tabell 3).  
 
 Offentlig Privat Ideell Totalt 
Faktakunskaper om projektets 
viktigaste område/teknik 

5,16 5,15 5,67 5,23 

Förmåga att samarbeta 5,90 * 6,20 6,33 6,10 
Kompetens att schemalägga 
aktiviteter 

4,88 4,76 4,82 4,82 

Kunskap om organisationens 
strategier 

5,34 4,77 ** 5,42 5,10 

God människokännedom 5,03 4,95 5,39 5,05 
God känsla för den dagliga 
verksamheten 

5,32 5,29 4,88 5,24 

Kompetens att övervaka projektets 
genomförande 

5,74 5,50 5,94 5,67 

Förhandlingsförmåga 5,54 (*) 5,23 5,00 (*) 5,33 
Kompetens att prioritera med 
begränsade medel 

5,64 5,66 5,48 5,63 

Kunskap om hur resultatet av 
projektet ska användas 

6,26 (*) 6,12 5,76 (*) 6,12 

Stort personligt nätverk 4,78 4,79 4,79 4,78 
Kompetens att följa upp projektets 
arbete efter projektavslut 

5,93 (**) 5,54 (**) 5,58 5,71 

 n=104 n=108 n=54 n=266 
Standardavvikelse inom gruppen 0,34 0,51 0,50 0,45 
Tabell 2. Medelvärden för de olika beställarkompetenserna fördelat på offentliga, 
privata och ideella organisationer. Utan parantes innebär att gruppen skiljer sig från 
de andra två. Med parantes innebär att dessa tvågrupper skiljer sig åt.  
* p<0,05, ** p<0,01. 
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Det visar sig däremot finnas signifikanta skillnader mellan medelvärdet för de tre olika 
organisationstyperna (privat, offentlig och ideell). Kompetensen ”Förmåga att samarbeta” 
värderas som medelvärde signifikant lägre i offentliga organisationer jämfört med privata 
och ideella organisationer. Motsvarande värderas kompetensen ”Kunskap om hur 
resultatet av projektet ska användas” signifikant lägre i Ideella organisationer jämfört 
med offentliga.  
 
De skillnaderna som är mest signifikanta mellan grupperna är kompetenserna ”Kunskap 
om organisationens strategier” som värderades lägst i privata organisationer, samt 
”Kompetens att följa upp projektets arbete” som värderades lägre i privata än i offentliga 
organisationer. 
 
Ett annat sätt att uttrycka resultatet är att rangordna de fyra viktigaste kompetenserna 
inom varje grupp av organisationer (se tabell 3). 
 

 Offentlig Privat Ideell 
1 Kunskap om hur resultatet av 

projektet ska användas 
Förmåga att samarbeta Förmåga att samarbeta 

2 Kompetens att följa upp 
projektets arbete efter 
projektavslut 

Kunskap om hur resultatet av 
projektet ska användas 

Kompetens att övervaka 
projektets genomförande 

3 Förmåga att samarbeta Kompetens att prioritera med 
begränsade medel 

Kunskap om hur resultatet av 
projektet ska användas 

4 Kompetens att övervaka 
projektets genomförande 

Kompetens att följa upp 
projektets arbete efter 
projektavslut 

Faktakunskaper om 
projektets viktigaste 
område/teknik 

Tabell 3. De fyra högst rankade kompetenser för respektive grupp av organisation. 
 
En jämförelse mellan tabell 2 och tabell 3 visar att kompetensen “att följa upp projektets 
arbete” var den fjärde viktigaste vid privata organisationer även om värdet var 
signifikativt lägre än motsvarande för offentliga organisationer. Det visar sig att 
respondenterna från privata organisationer har givit lägre siffervärden i sina svar 
(medelvärde 5,26 för privata organisationer jämfört med 5,45 för offentliga 
organisationer). Standardavvikelsen är betydligt lägre för gruppen offentliga 
organisationer, vilket betyder att respondenterna inom denna gruppen har varit mer 
benägna att värdera kompetenserna som lika viktiga. Som tidigare nämnts hamnar dock 
de två kompetenserna ”förmåga att samarbeta” respektive ” Kunskap om hur resultatet av 
projektet ska användas” i topp inom samtliga tre organisationstyper (se tabell 3). 
 
Jämförelsen mellan tre olika projekttyper (se tabell 4) ger betydligt mindre skillnader. 
Den enda signifikanta skillnaden är att beställare av organisationsutvecklingsprojekt 
anses behöva mer av kompetensen ”God människokännedom” än beställare av de andra 
två projekttyperna. Trots allt är inte denna kompetens rankad högt. Skillnaden kan inte 
förklaras med att en grupp har svarat generellt högre än de andra eftersom alla tre 
grupperna ligger mycket nära varandra i medelvärde (5,43; 5,46; 5,42). Däremot är 
spridningen i medelvärde betydligt större inom gruppen utredningsprojekt. Detta betyder 
att respondenterna inomgruppen utredningsprojekt har varit mer benägna att använda 
höga och låga värden, medan respondenterna inom gruppen organisationsprojekt har 
svarat med mer lika siffror om samtliga kompetenser. 
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 Teknik-

utveckling 
Organis.-
utveckling Utredning Totalt 

Faktakunskaper om projektets 
viktigaste område/teknik 

5,24 5,22 5,23 5,23 

Förmåga att samarbeta 6,13 6,06 6,11 6,10 
Kompetens att schemalägga 
aktiviteter 

4,83 4,79 4,86 4,82 

Kunskap om organisationens 
strategier 

4,76 (*) 5,43 (*) 5,14 5,10 

God människokännedom 4,93 5,22 * 4,91 5,05 
God känsla för den dagliga 
verksamheten 

5,25 5,34 4,94 5,24 

Kompetens att övervaka projektets 
genomförande 

5,57 5,68 5,89 5,67 

Förhandlingsförmåga 5,23 5,39 5,43 5,33 
Kompetens att prioritera med 
begränsade medel 

5,66 5,61 5,57 5,63 

Kunskap om hur resultatet av 
projektet ska användas 

6,08 6,12 6,26 6,12 

Stort personligt nätverk 4,74 4,82 4,80 4,78 
Kompetens att följa upp projektets 
arbete 

5,54 (*) 5,81 5,89 (*) 5,71 

 n=105 n=105 n=56 n=266 
Standardavvikelse inom gruppen 0,48 0,42 0,52 0,45 
Tabell 4. Medelvärden för de olika beställarkompetenserna fördelat på tekniska, 
organisationsutvecklings och utredningsprojekt. Utan parantes innebär att gruppen 
skiljer sig från de andra två. Med parantes innebär att dessa tvågrupper skiljer sig 
åt.  
* p<0,05. 
 

Diskussion 
Vid artikelns inledning ställde vi fyra frågor. I det följande avsnittet kommer resultaten 
att presenteras som de svarar på dessa fyra frågor. Dessutom följer en diskussion om hur 
resultaten kan komma till nytta ipraktiken. 
 
Vad är beställarens ansvar i projektets olika faser? 

De tolv kompetenser som ansågs var mest betydande vid våra workshops kan 
kategoriseras som tekniks kompetenser, processkompetenser och sociala kompetenser. 
Vid ett försök att knyta de olika kompetenserna mer eller mindre till olika projektfaser, 
var deltagarna vid våra workshops exempelvis relativt eniga om att tekniska kunskaper 
var viktiga i början innan projektdirektivet är klart och projektet har satts igång. De var 
också relativt eniga om att de sociala kompetenserna dominerar i betydelse under 
projektets genomförande (exempelvis ”förmåga att samarbeta”). Processkompetenser av 
olika slag kan man också sägas behöva under hela projekttiden, exempelvis ”prioritering 
av resurser innan projektstart”, ”övervakning av projektet under genomförandet” och 
”utvärdering och uppföljning efter avslut”. 
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Tekniska kompetenser kan finnas i organisationen, men också köpas in i form av 
konsulter. Båda vägarna förekommer eftersom det är svårt för en beställare att ha alla 
kompetenser (Artmans & Holmlids, 2001). 
 
Sociala kompetenser kan läras ut, men kommer mest att utvecklas när beställaren blir mer 
erfaren och mer kanske mer prestigelös. Den kan delas upp i två delar; personlig 
utveckling och tillit inom organisationen. Personlig utveckling kan göra beställaren mer 
kompetent som individ, medan tillit skapas i samspel mellan beställare och projektledare i 
en process där samtliga individer måste delta.  
 
Processkompetenser är av den typen som ofta kan förvärvas i projekt-
ledare/projektbeställarkurser. Den typen av kompetenser kan vara metoder för 
övervakning av projekt (mjukvaror, earned value analysis m.m.) eller 
uppföljningsmetoder. 
 
Samtliga dessa kompetenser kan utvecklas inom organisationen eller genom externa 
aktörer. Det kan vara värdefullt att kartlägga sin beställarkompetens och försöka utveckla 
eventuella brister. 
 
Vilka kompetenser är viktigast för en projektbeställare? 

Två kompetenser visar sig vara rankade som tydligt viktigare, nämligen ”Förmåga att 
samarbeta” och ”Kunskap om hur resultatet av projektet ska användas”. Detta resultat är 
inte förvånande, utan stämmer snarare väl överens med våra workshops. Dessa två ligger 
tydigt över de övriga. Tre kompetenser kommer lika tydligt i nästa grupp; ”Kompetens 
att följa upp projektets arbete”, ”Kompetens att prioritera med begränsade medel” och 
”Kompetens att övervaka projektets genomförande”. Alla dessa tre är process-
kompetenser, och pekar på att det finns en stark känsla av betydelsen av att kunna 
metoder och verktyg för att kontrollera och övervaka projektets fortskridande. 
 
Alla dessa fem kompetenser ligger mycket väl i linje med vilka kompetenser man kunde 
förvänta sig vara betydelsefulla om man studerar litteraturen. De stämmer väl med de 
typiska uppgifterna för en beställare, som att formulera projektdirektivet, leda 
styrgruppens arbete med att övervaka genomförandet och vara ansvarig för att ta emot 
resultatet och se till att det kommer till nytta. 
 
Det är också intressant att konstatera att de högst rankade typerna av kompetens i stort är 
lämpliga för utbildning. Det är i stort kompetenser som man kan förvänta sig på en kurs i 
projektledning; processen och metoderna.  
 
Vilka kompetenser rangordnas olika i olika typer av projekt? 

Jämförelsen mellan olika typer av projekt visar på mycket små skillnader mellan de tre 
projekttyperna i studien. Tre små skillnader kan dock vara skäl att nämna: 

 Människokännedom och kunskap om organisationens strategi värderas högre i 
organisationsförändringsprojekt. 

 Kompetens att följa upp projektet efter projektslut (och i viss mån att övervaka 
projektet under genomförandet) värderas högre i utredningsprojekt. 
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Båda dessa skillnader känns relativt enkla att förstå eftersom det i stort speglar de 
kompetenser som projektledaren förmodligen behöver ha. Utredningsprojekt handlar om 
att sammanställa information och dra vissa slutsatser, dvs. något som liknar övervakning 
och uppföljning. Organisationsförändringsprojekt handlar om att organisera människor 
och skapa samsyn och motivation. Då är strategi och människokännedom i fokus. 
 
Möjligen är det ändå så att det är kompetenser som såväl projektledare som beställare 
behöver i respektive projekttyp, och inte bara en spegling av respondenternas syn på sin 
egen uppgift. 
 
Vilka kompetenser rangordnas olika i olika typer av organisationer? 

Jämförelsen mellan olika typer av organisationer blir något tydligare, men först är det 
viktigt att konstatera att projektledare i privata organisationer generellt sett har valt en 
lägre poängskala. Medelvärdena i tabell 2är därför lite svårtolkade och rankingövningen i 
tabell 3 blir intressant. 
 
Den första skillnaden är att projektledare i offentliga organisationer har värderat 
beställarkompetensen ”förmåga till samarbete” lägre än de övriga två. Det blir då tydligt 
att de tre processorienterade kompetenserna att skriva beställning, övervaka 
genomförandet och utvärdera resultatet kommit i fokus. Det skulle kunna tyda på en mer 
formell hantering av projekt. 
 
Det leder till den andra skillnaden mellan grupperna. ”Kunskap om hur projektets resultat 
ska användas” värderas lägre bland projektledare i ideella organisationer. Denna 
skillnaden är svår att förklara, men kan möjligen komma av en ovana att använda resultat 
som begrepp. 
 
En tredje skillnad som är signifikant är att kunskap om strategi värderas lägre i privata 
organisationer. Detta kan ju också förefalla svårt att förklara, men förmodligen beror det 
på att andelen tekniska projekt är överrepresenterad bland respondenterna i privata 
organisationer. De tekniska projekten kan då antas vara i något större utsträckning av 
detaljtyp som ligger något längre från övergripande frågor av strategityp. 
 

Förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi visat på vilka kompetenser som upplevs som viktigast för en 
beställare av projekt. Gruppen som har besvarat enkäten är projektledare och ger bara ett 
möjligt perspektiv på beställarkompetens. Det är troligt att exempelvis respondenter inom 
styrgrupper, projektägare eller beställare skulle prioritera kompetenserna annorlunda. 
 
Vidare klassificerades kompetenser i förväg baserat på resultaten från våra workshops. Vi 
kommer att använda materialet för att göra statistisk klusteranalys för att se om 
klassificeringen av kompetenserna är rimlig eller om en annan klassificering är rimligare. 
 
Vårt material innehåller ytterligare två variabler som kommer att analyseras i en 
kommande artikel; Vilka egenskaper projektledaren ansåg att beställaren i sitt senaste 
projekt samt fyra variabler för att mäta framgång i projekten. Dessa kan korreleras för att 
se om vissa kompetenser hos beställarna faktiskt ger större sannolikhet för framgång, och 
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om dessa kompetenser skiljer mellan olika projekttyper eller projekt i olika typer av 
organisationer. 
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och tänkande. 
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