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Abstract 
 
Working with projects has become more common in today’s organizations and one industry 
that is project-based is the event industry. To create a successful project, effectiveness is 
important to the project manager and this paper discusses effective project management. The 
purpose of the paper is to define what this means in the event industry and illuminate the 
competencies and skills that are by importance for the effective project manager.  
 
The paper is based on interviews with seven respondents from five different event 
organizations, which works with projects. The skills of the effective project manager, the 
effective organization, a successful project, effective people management and the definition of 
effectiveness are discussed in the theory and the analysis.  
 
The result of the study is that effectiveness is a measure of success, where communication, 
focus on goals, decisiveness and a situational leadership are the foundations for effective 
project management. That effective leadership could lead to a successful project is of 
importance for the project manager to possess knowledge about. 
 
The study is written in Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Att arbeta i projekt har blivit vanligare i dagens organisationer. En bransch där projekt och 
projektledare är ofta förekommande är eventbranschen, eftersom ett evenemang precis som ett 
projekt, har ett tydligt start- och slutdatum. För ett framgångsrikt projekt är effektivitet viktigt 
hos projektledaren och uppsatsen behandlar därför effektivt projektledarskap. Effektivitet är 
ett komplext begrepp och därmed svårt att definiera, vilket även effektivt projektledarskap är. 
Uppsatsens syfte är därför att få en tydligare bild av vad detta innebär inom eventbranschen. 
Den belyser även kompetenser och färdigheter som är av betydelse för en effektiv 
projektledare. 
 
Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer utgör 
empirin. Intervjuerna är genomförda med sju respondenter från fem olika eventorganisationer 
som arbetar i projekt. I den teoretiska referensramen behandlas områdena eventprojekt, 
projektledarskap, effektivitet samt effektivt projektledarskap för att skapa en teoretisk grund. 
Teorin tillsammans med empirin bildar en analys där den effektiva projektledarens 
färdigheter, en effektiv organisation, ett framgångsrikt projekt, effektiv personalledning samt 
definitionen av effektivitet diskuteras.  
 
Resultatet av uppsatsen är att effektivitet är ett sätt att mäta framgång på, där kommunikation, 
fokus på mål, beslutsamhet och ett situationsanpassat ledarskap är grunderna för effektiv 
projektledning. Att utnyttja tid och resurser optimalt, fördela ansvar och sätta tydliga roller 
bidrar även till effektivitet i ett projekt. Det är viktigt för en projektledare att ha kunskap om 
att ett effektivt arbetssätt kan leda till framgångsrika projekt och finns denna kunskap 
uppkommer troligtvis en strävan om att bli mer effektiv som projektledare.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
 
Temporära organisationer och projekt har blivit en allt viktigare del i dagens ekonomiska och 
sociala liv (Lundin & Söderholm 1995). En bransch där detta är vanligt förekommande är 
eventbranschen, eftersom ett evenemang har ett tydligt start- och slutdatum. Wahab, Shahibi, 
Ali, Bakar och Amrin (2014) anser att en av framgångsfaktorerna för ett lyckat evenemang är 
hur ledarskapet i organisationen utövas. Det är viktigt att få kunskap om hur ledarskapsrollen 
används på bästa sätt och att i projekt kunna leda sig själv och andra effektivt (ibid.). Gillard 
och Price (2005) menar att ett effektivt projektledarskap leder till framgångsrika projekt. 
Frågan är dock vad som egentligen menas med effektivt projektledarskap. 
 
Effektivt projektledarskap är något som ligger i tiden, till exempel har utbildningsföretaget 
Teknologisk Institut en kurs i Effektiv projektledning som riktar sig till personer som är på 
väg in i en projektledarroll (Teknologisk Institut 2014). Likaså har Berghs School of 
Communication en liknande kurs i Effektiv projektledning som syftar till att ge handfasta 
verktyg i rollen som projektledare (Berghs School of Communication 2014). Även i dagspress 
tas ämnet effektivitet på jobbet upp. Dagens Nyheter tipsade i en artikel om “så blir du mer 
effektiv på jobbet” där de presenterar handfasta tips på hur effektiviteten kan öka (DN 2014). 
När företag söker en projektledare i jobbannonser återkommer ofta orden strukturerad, mål- 
och resultatinriktad samt effektiv (Arbetsförmedlingen 2014). Toor (2009) beskriver att något 
som är avgörande för ett effektivt projektledarskap är att ta hand om sina främsta resurser, i 
detta fall sin personal och Chen (1997) menar att effektivt projektledarskap kan spara in fem 
procent av den totala projektkostnaden. Enligt en undersökning bland projektledare i USA är 
94 % av färdigheterna som en projektledare behöver för att kunna prestera effektivt 
inlärningsbara (ibid.), men frågan är då vilka kompetenser som behövs. Gillard och Price 
(2005) har delat in den effektiva projektledarens kompetenser i fem olika kluster, som 
beskriver bland annat hur hen styr sig själv och andra för att uppnå effektivitet. Ett projekts 
framgång och projektledarens effekt på projektet är ett ständigt debatterat område och 
åsikterna är väldigt olika (Nixon, Harrington & Parker 2012).  
 
Med utgångspunkt i ovanstående kommer vi diskutera begreppet effektivt projektledarskap i 
eventorganisationer och de kompetenser och färdigheter en effektiv projektledare bör ha. Vi 
vill även belysa skillnaderna på projektledarskap i en tillfällig organisation och funktionellt 
ledarskap i en fast organisation och inleder därmed forskningsöversikten med att kort visa på 
dessa skillnader.   
 

1.2 Forskningsöversikt 

1.2.1 Projektledarskap 
 
Anantatmula (2010) beskriver att en projektledares roll är mer utmanande än för en typisk 
funktionell ledare, som har en fast plats i en organisation. En projektledare leder unika projekt 
tillsammans med ett team av olika sammansatta människor, vilket gör att hen måste ta på sig 
en ledarroll och bygga upp ett förtroende inför varje team hen leder. Detta är även något som 
Chen (1997) tar upp. Han beskriver att en projektledare ofta står inför nya relationer och 
projektplaner samt att tvetydighet och förändring är en del av projekten. En funktionell ledare 
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har pågående relationer med befintliga drifts- och affärsenheter och även pågående 
ansvarsområden där budgetering och planering sker regelbundet. En projektledare har istället 
tydliga start- och slutdatum att arbeta efter, vilket gör att projektledning ofta är 
förekommande i eventprojekt.  
 
Projektledare har blivit en allt viktigare kategori av chefer och utgör en stor del av ledarskapet 
i en organisation (Bredin & Söderlund 2013). Projektledning är en logisk process som hjälper 
människor att definiera, planera och implementera projekt samt styra över resurser. 
Projektledarskap inkluderar motivation, koordineringsförmåga, ledarförmåga och 
integreringsförmåga (Chen 1997). Några viktiga faktorer att fokusera på som projektledare är 
att skapa klarhet i kommunikationen och kommunicera förväntningar, definiera roller och 
ansvarsområden, bygga upp förtroende hos sina medarbetare samt stödja dessa (Anantatmula 
2010). En bra projektledare är både fokuserad på uppgifterna som ska utföras och uppvisar en 
god social kompetens gentemot sina medarbetare (Chen 1997). Att vara projektledare handlar 
alltså inte bara om att göra GANTT-scheman och ha teknisk förmåga, utan det handlar även 
om hur tolkningen och synen ser ut på sina medarbetare och intressenter. Det gäller att ha 
förmågan att kunna sätta ihop rätt människor med de rätta färdigheterna vid rätt tid för att lösa 
problem (Cowie 2003). 
 

1.2.2 Effektivt projektledarskap 
 
Oghojafor, Muo och Aduloju (2012) förklarar att effektivitet i organisationer är ett komplext 
och omtvistat begrepp. Även Burnes (1998) visar på att effektivitet i organisationer är svårt att 
förklara. Oghojafor, Muo och Aduloju (2012) menar att eftersom det är svårt att förklara vad 
begreppet effektivitet innebär, är det också svårt att mäta det. Detta beror på att begreppet 
betyder olika saker för olika personer, beroende på vilket perspektiv de har och inom vilka 
ramar det diskuteras. Det finns alltså inte ett enda kriterium för att mäta effektiviteten i en 
organisation, vilket leder till att varje organisation driver sin verksamhet på det sättet som de 
tror kommer leda till effektivitet (ibid.). 
 
Däremot är effektivitet i en organisation ofta kopplat till graden av måluppfyllelse, hur väl 
uppdraget utförts samt organisationens relation med den externa miljön (Oghojafor, Muo & 
Aduloju 2012). I en eventorganisation kan målen vara att något som önskats eller planerats 
uppnås. Om målet är att gå med vinst och det uppnås skulle eventet framstå som 
framgångsrikt (Wahab et al. 2014). En definition som kan användas för att beskriva 
effektivitet i en organisation, som stämmer överens med dessa kriterier, är “graden av 
måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning” (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 48).  
 
Gillard och Price (2005) beskriver att en effektiv projektledare har en resultatinriktad attityd, 
med fokus på långsiktiga mål och kvalitet istället för fokus på detaljer i det dagliga arbetet. De 
har även delat upp det effektiva projektledarskapet i fem olika områden. Dessa områden är 
målstyrning, ledarskap, personalstyrning, förmåga att styra individer samt förmåga att kunna 
lägga fokus på andra. Falk (2003) menar att effektivt ledarskap uppstår när det finns ett 
sammanhang mellan den interna organisationen och dess roller, den externa miljön samt de 
individuella attributen hos en ledare.     
 
Toor (2009) menar att effektiv personalledning är viktigt för effektiv projektledning och att ta 
hand om sina mänskliga resurser har fått en större roll än de tekniska aspekterna, som att till 
exempel lägga scheman. Han påpekar att mänskliga resurser är ett projekts viktigaste 
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tillgångar och att framgångsrika företag har förstått att en verklig konkurrensfördel ligger i 
personalen. Det är projektledarens ansvar att skapa en effektiv teammiljö. Det är också viktigt 
att anpassa sin ledarstil beroende på vilken fas projektet befinner sig i för att öka effektiviteten 
(Anantatmula 2010).  
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Effektivitet är ett komplext begrepp som inte riktigt går att definiera eftersom det beror på 
vilket område det används inom och på individens egen uppfattning av begreppet (Oghojafor, 
Muo & Aduloju 2012). För det första är detta ett problem i sig, effektivitet för en individ 
kanske inte alls innebär samma sak som för en annan. Det kan också bli problematiskt då det 
exempelvis i en arbetsannons söks efter en projektledare som ska “... ge både HR-specialister 
och chefer i Skövde kommun ett flexibelt redskap som möjliggör ett modernt och effektivt 
ledarskap samt en effektiv uppföljning och analys” (Arbetsförmedlingen 2014). Vad menas 
egentligen med begreppet effektivitet i detta exempel?  
 
Jacobsen och Thorsvik (2008 s. 48) menar att effektivitet är “graden av måluppfyllelse i 
förhållande till resursanvändning”. Detta syftar på en organisation, men sett till ovanstående 
forskningsöversikt går denna definition även att applicera på projektledning, men att 
resurserna i detta fall hänvisar exempelvis till mänskliga resurser. Toor (2009) beskriver till 
exempel att effektiv personalledning är viktig för effektiv projektledning.  
 
Chen (1997) menar att det går att lära sig att bli en effektiv projektledare, men vad betyder det 
rent konkret? Det finns mycket forskning om effektiv projektledning, men det finns inte lika 
mycket om vad det faktiskt innebär, exempelvis i en eventorganisation. Olika forskare 
beskriver effektiv projektledning på olika sätt. Toor (2009) beskriver att det handlar om att 
utnyttja de mänskliga resurserna för att vara så effektiv som möjligt i sin projektledning, 
medan Anantatmula (2010) pekar på att ett situationsanpassat ledarskap leder till effektivitet. 
Gillard och Price (2005) beskriver att ett effektivt projektledarskap är att ha fokus både på sig 
själv och på andra, samtidigt som ett ledarskap visas upp och ett fokus på långsiktiga mål 
finns. Eftersom forskarna skriver om och lägger tyngdpunkt på olika delar, kan innebörden av 
begreppet effektivt projektledarskap diskuteras. 
 

1.4 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med uppsatsen är att få en tydligare bild av begreppet effektiv projektledning inom 
eventbranschen och dess innebörd, eftersom forskningen på området idag är bristfällig. Vi vill 
även belysa de kompetenser som är av betydelse för en effektiv projektledare. Dessa syften 
leder fram till följande frågor: 
 

• Vad är utmärkande för effektivt projektledarskap? 
 

• Hur definieras effektiva projekt och effektivt projektledarskap i eventorganisationer? 
 

• Hur kan ett effektivt projektledarskap bidra till framgång i ett eventprojekt?  
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2 Metod 

2.1 Informationsbehov 
 
Vårt mål var att undersöka vad som utmärker effektiv projektledning i eventbranschen genom 
att intervjua projektledare och projektmedarbetare i ett eller flera eventprojekt. Det var av 
intresse att få med olika synsätt på effektivitet i studien, beroende på respondentens position 
på företaget, för att dessa kan skilja sig åt. Detta ledde till att vi genomförde en kvalitativ 
undersökning eftersom en sådan kan utgå i frågor om hur fenomen uppfattas eller tolkas 
(Bryman & Bell 2011). Vårt epistemologiska synsätt är interpretativistiskt och våra 
ontologiska överväganden är konstruktionistiska, eftersom vi tar hänsyn till de sociala 
aktörerna i organisationen. Studien i sig blir abduktiv då våra begrepp kommer från att vi 
växlar mellan teori och empiri. Empirin har tagits fram med hjälp av intervjuer som är en 
välbeprövad metod inom kvalitativ forskning (ibid.). I kvalitativa intervjuer är intresset riktat 
mot respondentens synpunkter, medan kvantitativa intervjuer utgår från forskarens intressen 
(Bryman 2011). Vi ansåg att den kvalitativa intervjumetoden var mest lämpad för studien då 
fokus skulle ligga på hur projektledare och projektmedarbetare upplever effektivt 
projektledarskap och inte på hur vi uppfattar det. 
 
För att få en bredare inblick i området effektiv projektledning och vad som utmärker ett 
sådant, har vi även tagit del av relevant litteratur på området. Främst består litteraturen av 
vetenskapliga artiklar från databaserna Science Direct, Business Source Premier och 
ABI/INFORM Complete, men även viss litteratur och mediala källor har bidragit till vår 
teoretiska grund. 
 

2.2 Design av studien 
 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket passade ändamålet då vi kunde utgå 
från förutbestämda teman. Intervjuaren får samtidigt en chans att vara flexibel i frågorna och 
använda följdfrågor vid behov, baserade på respondentens svar (Bryman & Bell 2011). 
Eftersom vi hade ett tydligt fokus i våra frågeställningar samt att vi var fler än en som skulle 
intervjua passade semistrukturerade intervjuer, vilket ger möjlighet att utgå från en given 
struktur som ändå är flexibel (Bryman 2011). 
 
Fältarbetet har genomförts på eventorganisationer som arbetar projektbaserat, vilket har blivit 
vårt urval. Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval, vilket är det vanligaste förekommande i 
kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell 2011). Därefter gjorde vi ett bekvämlighetsurval 
eftersom eventorganisationerna som vi valde att kontakta ligger i närliggande städer, främst 
Göteborg. Eventbranschen är också mer representerad i Göteborg än i andra städer i vårt 
närområde. Vi sökte upp olika eventbyråer och eventprojekt som passade in på våra önskemål 
och kontaktade dessa för intervjuer och de som svarade först på vår förfrågan blev våra 
respondenter.  
 
I teamen var projektledaren och projektmedarbetarna våra respondenter och de vars 
uppfattningar och upplevelser vi ville ta del av. De frågor vi ställde hade följande struktur: sex 
stycken basfrågor, två frågor om framgångsrika projekt, sju frågor om effektivitet och en 
fråga om situationsanpassat ledarskap. Utöver dessa frågor ställde vi även följdfrågor och gav 
förklaringar när det behövdes. Målet har varit att genomföra så pass många intervjuer att en 
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teoretisk mättnad skulle uppstå. En risk med detta har varit att tiden var för begränsad för att 
kunna uppnå denna mättnad samt att vi tvingades förbereda oss på att respondenter kunde 
avbryta samarbetet. Vår målsättning har ändå varit att få ut tillräckligt med information som 
vi kan använda oss av för att uppnå vårt syfte. Då vi har varit två personer i vår uppsatsgrupp 
har båda närvarat vid intervjuerna där en av oss ställde frågor medan den andra observerade 
och kunde hjälpa till och inflika med följdfrågor. Detta för att minska risken för 
missuppfattningar och för att undvika att något viktigt missades. Intervjuerna spelades även 
in, eftersom det kan vara svårt att komma ihåg vad som sägs och det finns en risk att inte allt 
hinner antecknas. Efter inspelningen har intervjuerna transkriberats och dessa samt 
inspelningarna finns bevarade i sin helhet.  
 

2.3 Alternativa metoder 
 
En alternativ metod vi hade kunnat använda oss av var fokusgrupper, men vi valde intervjuer 
för att fokusgrupper är svårare att organisera i vårt fall, eftersom vi ville att våra respondenter 
skulle komma från olika företag. Empirin från en fokusgrupp är även mer komplicerad att 
analysera (Bryman & Bell 2011). Observationer kombinerat med intervjuer hade också 
kunnat vara ett alternativ, men observationer kan vara svårt att få access till (ibid.). I vårt fall 
hade det även varit komplicerat att se vad som utmärker effektivitet hos projektledare genom 
att observera. Vi hade också kunnat göra en kvantitativ enkätundersökning där vi undersökte 
en mer allmän bild av begreppet effektivitet, kombinerat med en kvalitativ undersökning. 
Nackdelen med detta hade varit att vi hade gått utanför vårt syfte och därmed fått en annan 
bild av effektivitet än vad vi ville ha. Syftet var att studera den sociala miljön och hur ett 
begrepp uppfattas och tolkas, vilket ledde till en kvalitativ undersökning.  
 
En fördel med kvalitativa intervjuer är att svaren blir mer omfattande och detaljerade och att 
metoden är flexibel då möjligheten ges att gå utanför schemat. En nackdel är att kvalitativa 
intervjuer är tidskrävande, både för den som intervjuar som ska transkribera och analysera 
intervjun samt för respondenten som ska avsätta tid för intervjun (Bryman & Bell 2011). Det 
sistnämnda gjorde oss medvetna om att det kunde finnas en svårighet att hitta lämpliga 
respondenter. 
 

2.4 Reliabilitet 
 
I kvalitativ forskning är det svårt att ha en hög extern reliabilitet, alltså till vilken grad studien 
är replikerbar. Detta eftersom en exakt likadan social uppbyggnad bör uppstå om studien ska 
kunna replikeras (Bryman & Bell 2011). I vårt fall går det till viss del att replikera studien i 
stora drag, men inte till fullo då den har baserats på specifika personer i ett specifikt 
sammanhang. Det vill säga projektledare och projektmedarbetare i eventorganisationer som 
arbetar med ett eller flera olika projekt. Då den interna reliabiliteten handlar om hur väl vi 
som intervjuare kommer överens om hur vi ska tolka det som ses och hörs (ibid.), är den i vårt 
fall relativt hög. I vår studie var vi två personer som utgick från samma teoretiska referensram 
och hade med största sannolikhet en liknande tolkning på de svar vi fick. Dock finns det en 
risk, att vi har tolkat det på olika sätt. Vi genomförde alla intervjuer tillsammans, vilket har 
ökat den interna reliabiliteten eftersom vi fick samma information samtidigt i samma sociala 
situation. 
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2.5 Validitet 
 
Genom den interna validiteten granskas om det som avsett mätas har undersökts och om det 
finns en god överenskommelse mellan teorin som tas fram och empirin (Bryman & Bell 
2011). För att öka tillförlitligheten i detta avseende planerade vi att genomföra tillräckligt med 
intervjuer, för att kunna säkerställa att vi fick ut den information vi behövde och för att kunna 
uppnå en teoretisk mättnad. Sammanlagt genomförde vi sju intervjuer på fem olika företag 
och vi anser att en teoretisk mättnad i empirin uppnåddes, då vi fick liknande svar från många 
av respondenterna. De personer vi intervjuat har varit fyra män och tre kvinnor, vilket gett 
perspektiv från båda könen. Respondenterna har också varit från olika typer av företag som 
arbetar med event. Det har alltså inte bara varit eventbyråer utan även organisationer som 
endast anordnar ett årligen återkommande event. Då den externa validiteten handlar om hur 
studien kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer, blir det ett problem i 
kvalitativ forskning (ibid.). Vi är medvetna om att det vi har fått ut av våra intervjuer inte 
kommer att kunna generaliseras helt till andra sociala miljöer och sammanhang, men kan vara 
till nytta för liknande organisationer inom eventbranschen. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Eventprojekt och temporära organisationer 
 
Som tidigare nämnt är det allt vanligare med temporära organisationer och projekt (Lundin & 
Söderholm 1995) och att arbeta i projekt för att kunna uppnå ett företags mål började bli 
populärt i slutet av 1980-talet (Müller & Judgev 2012). En temporär organisation eller projekt 
kännetecknas av att det finns en uppsatt tidsram, en given uppgift som ska utföras, ett team 
som utför uppgiften inom tidsramen samt att en förändring sker. Det ska alltså finnas ett 
tydligt “före” och ett tydligt “efter” i projektet (Lundin & Söderholm 1995). Enligt Jansson 
och Ljung (2013) finns det fem typer av projekt, dessa är produktutvecklingsprojekt, 
marknadsföringsprojekt, interna förändringsprojekt, kundordersprojekt och eventprojekt. 
Syftet med ett eventprojekt är att leverera en aktivitet, en specifik händelse, till marknaden. 
Projektet inleds med en upplevd marknadsmöjlighet och resulterar i ett utförande, så som en 
konsert eller utställning (ibid.). Framgången i en eventorganisation beror på om det finns ett 
tydligt mål, genomförbarhet och koncept, detaljerad planering och kontroll av projektet, ett 
effektivt ledarskap, problemlösning, god styrning av mänskliga resurser samt god 
kommunikation och relation med intressenterna (Cserháti & Szabó 2014).  
 
Ett event har en tydlig start och ett tydligt slut och är en temporär händelse som oftast har 
planerats i detalj i förväg (Getz 2007). Organiseringen av ett eventprojekt innehåller tydliga 
deadlines, strikta förhållningsregler, flera olika intressenter samt miljöaspekter. Att planera ett 
event tar olika lång tid beroende på eventets storlek. Ett stort event, som ett internationellt 
sportevenemang, kan ta flera år att planera (Cserháti & Szabó 2014). 
 
I ett eventprojekts mål ingår resultat, tidsfokus, budgetfokus och styrningsfokus. Eventets 
resultat är att leverera en aktivitet till en marknad och tidsfokus ligger på den tid projektet har 
från att planeringen börjar till händelsen kommer att utspelas. Budgetfokus ligger i att 
projektet har en basbudget, men att det sedan finns möjlighet att få intäkter i form av 
exempelvis biljettförsäljning och utifrån det kan eventet utvärderas. De olika projekttyperna 
har olika utvecklingsfaser och det som karaktäriserar eventprojektets faser är att 
projektgruppen först utvecklar en vision för eventet och utvärderar marknadens intresse i det. 
Efter det sker bland annat planering av förberedelser, utveckling av aktiviteter och detaljerade 
körscheman. Den slutliga fasen är själva eventet och den aktivitet projektgruppen planerat för 
(Jansson & Ljung 2013). I ett eventprojekt är det naturligt att strategin för projektet utvärderas 
flera gånger under planeringen. I organiseringen av ett event finns det en övergång av ledarstil 
när eventet närmar sig. Under förberedelserna är vision och explorativ kreativitet viktigt, 
medan noggrannhet och struktur i kombination med improvisation inom bestämda gränser är 
önskvärt under själva eventet (ibid.). En projektledare behöver därmed hela tiden modifiera 
sitt ledarskap i de olika stadierna i projektet (Nixon, Harrington & Parker 2012). 
 

3.2 Projektledarskap 

3.2.1 Projektledarskap och funktionellt ledarskap 
 
I en organisation finns oftast två typer av ledarskap; projektledarskap och funktionellt 
ledarskap. Dessa tenderar att ses som synonymer, men saken är den att ansvarsområden, 
uppgifter och kompetenser ser olika ut (Chen 1997). En projektledares roll är mer utmanande 
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än för en typisk funktionell ledare (Anantatmula 2010). Funktionellt ledarskap är en fast 
position med ett ansvarsområde som årligen budgeteras och planeras. Dessa ledare styr oftast 
stora och stabila avdelningar där alla har sin funktion och hanterar mer problemanalyser och 
lösningar. Projektledare däremot har oftast olika medarbetare under olika projekt, vilket gör 
att de måste skapa nya relationer hela tiden. Tvetydighet och förändring är en del av arbetet 
och istället för pågående planeringar har de aktiviteter med ett klart start- och slutdatum 
(Chen 1997). Turner och Müller (2009) har i sin studie jämfört projektledares kompetenser 
med funktionella ledares kompetenser. Studien genomfördes med hjälp av ett test och det som 
de kom fram till var att projektledare fick högre poäng på noggrannhet, ansvarsfullhet, 
känslighet och kritisk analys, medan de fick lägre poäng på de kompetenser som handlar om 
kommunikation och utveckling.  
 

3.2.2 Ett framgångsrikt projekt 
 
Nyckeln till det framgångsrika projektet är projektledaren, uttrycker Pinto och Kharbanda 
(1996). Detta är personen som paketerar resurser, motiverar personalen, förhandlar med 
intressenter och som ständigt håller ett öga på den totala kostnaden. En projektledare är den 
person som är ansvarig för att leverera ett projekt säkert, inom en given tidsram, inom en 
given budgetram och till det önskade resultat eller den kvalitetsnorm som är bestämd av 
beställaren (Sommerville, Craig & Hendry 2010). De flesta projektledare ser sitt jobb som 
framgångsrikt när de avslutat projektet i tid, inom budget och enligt specifikationerna, vilket 
är de traditionella indikatorerna på hur ett projektets framgång mäts (Dvir, Sadeh & Malach-
Pines 2006). Dvir, Sadeh och Malach-Pines (2006) skriver dock också att detta kan vara 
missledande då projektet inte kan ses som framgångsrikt om inte intressenterna är nöjda. 
Därför är intressenternas åsikt om projektets resultat den viktigaste framgångsindikatorn. 
Nixon, Harrington och Parker (2012) menar att det finns många forskare som påpekar att de 
tre dimensionerna tid, budget och kvalitet är de vanligaste definitionerna på att mäta ett 
framgångsrikt projektledarskap. Dock påpekas det även här att mätningen också måste ske på 
andra sätt, såsom kvaliteten i projektets process, ledarens prestation och huruvida projektets 
intressenter är nöjda eller ej (ibid.).  
 

3.2.3 Projektledarens förmågor och färdigheter 
 
Cowie (2003) visar på att en projektledare ska kunna ha förmågan att sätta ihop rätt 
människor med rätt färdigheter vid rätt tid för att lösa problem. En projektledare har enligt 
Sommerville, Craig och Hendry (2010) många ansvarsområden när det gäller sina 
medarbetare. De ska planera, organisera, visa riktning, kontrollera och även utveckla 
medarbetarna. Projektledaren måste även kunna motivera sitt team av medarbetare för att nå 
ett framgångsrikt resultat och i detta ingår att hela tiden kunna ge en prognos över hur 
projektet ligger till jämfört med den förutbestämda planen (ibid.). Även Chen (1997) menar 
att det är viktigt att rapportera hur projektets utveckling sker hos organisationens ledning 
regelbundet. Han beskriver även andra ansvarsområden, som att se från organisationens 
perspektiv på projektet, organisera projektarbetsinsatser, lösa konflikter samt förstå och tolka 
behov. 
 
En projektledare bör ha olika färdigheter, vilka Chen (1997) har delat upp i fyra områden: 
social förmåga, ledarskapsfärdigheter, affärskompetens och teknisk kunskap. Den sociala 
förmågan innebär att kunna se till det stora hela, kommunicera effektivt och skapa personlig 
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kontakt på alla nivåer. Färdigheter som bör finnas hos en ledare inkluderar effektivt 
beslutsfattande, planera och organisera samt minimera förändringar. En annan färdighet som 
är viktig är kompetensen på området, då projektledaren har ansvar för kontrollen av projektet. 
Den tekniska kunskapen är också viktig här då ledaren ska förstå trender, marknaden, 
produkten och så vidare. Färdigheter, menar Chen (1997) utvecklas främst från erfarenheter, 
men även från observationer.  
 

3.2.4 Ledarskapsstil och situationsanpassat ledarskap 
 
Müller och Turner (2007) definierar två typer av ledare; de som fokuserar på relationer och 
kommunikation och de som fokuserar på processen. Det första exemplet kallas att ledaren har 
en föränderlig ledarskapsstil och är den som är mest lämpad för projektledare. De har också 
kommit fram till att en projektledares ledarskapsstil påverkar projektets framgång och att 
olika ledarskapsstilar lämpar sig för olika typer av projekt. Müller och Turner (2007) menar 
även att strategiskt perspektiv och vision är oviktigt för projektledare, utan de måste istället 
fokusera på att nå målen och överlåta det strategiska till andra roller inom projektet, till 
exempel sponsorer. Dock kan andra inslag av den föränderliga ledarskapsstilen så som 
kommunikation och uppvisa känslighet gentemot sina medarbetare vara viktigt. Även Dvir, 
Sadeh och Malach-Pines (2006) skriver att olika typer av projekt bör bli ledda på olika sätt 
och även att projektledare väljer projekt efter sin personlighet. Därför presterar dessa bättre i 
sådana projekt än där deras personlighet inte passar in. Att projekt bör ledas på olika sätt är 
också något Nixon, Harrington och Parker (2012) tar upp. De har kommit fram till att en enda 
ledarskapsmodell inte fungerar genom ett helt projekt och därför måste ledarskapet hela tiden 
modifieras för att passa in i de olika stadierna i projektet.  
 
En ledare bör anpassa sitt ledarskap efter situationen och personerna de leder, ett så kallat 
situationsanpassat ledarskap. Ledarstilen en person bör tillämpa på enskilda personer eller 
grupper beror på prestationsnivån och uppgiften personen i fråga har (Hersey, Blanchard & 
Johnson 2013). Hersey, Blanchard och Johnson (2013) beskriver en modell där en ledare kan 
vara uppgiftsorienterad, relationsorienterad, eller en blandning av dessa. Om ledaren endast är 
uppgiftsorienterad talar hen om vad som ska göras och leder personen från start till mål. Det 
sker en envägskommunikation från ledaren till den anställde. Ett relationsorienterat ledarskap 
innebär att ledaren är mer involverad och har en tvåvägskommunikation med den anställde, 
som vet vad som ska göras, men behöver uppmuntran och bekräftelse för att kunna göra detta. 
De här ledarskapsstilarna kan blandas och en ledare kan ha mycket av det ena och lite av det 
andra beroende på hur mycket kunskap och erfarenhet den anställde har. Ledaren anpassar 
helt enkelt sina egenskaper som mest styrande eller mest stödjande efter personen som ska 
ledas.  
 

3.3 Effektivitet 
 
Oghojafor, Muo och Aduloju (2012) påvisar att effektivitet i en organisation är ett komplext 
och omtvistat begrepp, eftersom det är svårt att förstå vad som utgör effektivitet och hur det 
mäts. Det kan också betyda olika saker beroende på vad personen i fråga har för perspektiv 
och referensramar. Då betydelsen av effektivitet är olika leder det till att det blir svårt att 
mäta, eftersom varje perspektiv introduceras från olika dimensioner. Det är dock inriktat på 
mål, tillfredsställelse och relationen med den yttre miljön. Vissa tror att effektivitet är det 
ultimata sättet att mäta företagets prestation på, men varje organisation driver sin verksamhet 
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på det sätt som just de tror att de blir som mest effektiva. Effektivitet hänvisar vanligen till i 
vilken utsträckning en organisation uppnår sina mål (ibid.). Att effektivitet ses som olika för 
alla gör att forskare inte enas i sina undersökningar om vad effektivitet faktiskt är. Yukl 
(2008) menar till exempel att effektivitet innebär till vilken utsträckning en organisation kan 
minimera kostnader för personal och resurser som krävs för att driva de verksamheter 
organisationen har. Han avser också att effektivitet beror på processäkerhet, alltså till vilken 
grad arbetsprocesser genomförs utan onödiga förseningar, fel eller olyckor. Nyckeltal för 
effektivitet innefattar alltså, enligt Yukl (2008), kostnader i procent i förhållande till intäkter, 
kostnader i förhållande till de konkurrerande företagen och de anställdas produktivitet i 
förhållande till arbetskostnader. Att reducera onödiga kostnader kan förbättra företagets 
prestation. Effektivitet är viktigt för företag som har kostnadsminimering som 
konkurrensstrategi och om företaget har få stora kunder som kräver kostnadsreduceringar. 
Burnes (1998) har en användbar definition av effektivitet vilken är att det inte betonar ett 
resultat utan att effektivitet innebär själva processen fram till önskade resultat.  
 
Effektivitet är en del av företagets prestation och det delas upp i inre och yttre effektivitet 
(Ostroff & Smith 1993). Den inre effektiviteten hänvisar till den interna funktionen av en 
organisation och den yttre effektiviteten representeras av företagets förmåga att relatera till sin 
omvärld samt förmågan att skaffa sig resurser. Vissa anser att de bäst presterande företagen 
både har hög yttre och inre effektivitet medan andra uttrycker att företagens prestation 
antingen beror på det ena eller andra, men aldrig båda (Davis & Pett 2002). Däremot menar 
Cserháti och Szabó (2014) att för att få en produktiv utvärdering av ett projekt eller en 
temporär organisation bör både den inre och den yttre effektiviteten utvärderas. Inre 
effektivitet handlar om att göra saker på rätt sätt medan yttre effektivitet syftar på att göra rätt 
saker, alltså välja och fokusera produktionen på det som efterfrågas (Sundqvist, Backlund & 
Chronéer 2014). 
 
Sundqvist, Backlund och Chronéer (2014) beskriver effektivitet i vardagligt tal som något i 
jämförelse med något annat, att något är mer eller mindre effektivt än det andra. Det som 
jämförs behöver inte vara två olika aktiviteter utan kan exempelvis vara samma uppgift som 
utförs vid olika tidpunkter och av olika personer. Jämförelse är alltså nyckeln när effektivitet 
beskrivs enligt Sundqvist, Backlund och Chronéer (2014), vilket gör att, när det kommer till 
exempelvis projekt som oftast är helt unika, kan det bli svårt att diskutera effektivitet. Det kan 
dock vara möjligt att utvärdera projektledningsprocessens prestation över tid. Detta om 
processen i en projektbaserad organisation kan identifieras och om begreppet effektivitet kan 
appliceras för att utvärdera processen (ibid.). Dvir, Sadeh och Malach-Pines (2006) nämner att 
just effektiva projekt har påverkan på hela företagets prestation.  
 
Att effektivitet är svårt att definiera märks på författarnas olika syn på det, men en gemensam 
nämnare är att det handlar om att nå sina mål och hur vägen dit hanteras. Oghojafor, Muo och 
Aduloju (2012) menar att det är företagets egen syn på effektivitet som avgör om de arbetar 
effektivt eller inte. Detta kan också kopplas till det Sundqvist, Backlund och Chronéer (2014) 
skriver om att effektivitet handlar om jämförelse. Organisationer arbetar på det sätt de själva 
tror är mest effektivt, då de till exempel jämför sin nuvarande produktion med sina tidigare.  
 

3.4 Effektivt projektledarskap 
 
Uppfattningen om vad effektivt ledarskap är skiljer sig, precis som vid effektivitet, mellan 
olika författare. Uppfattningen som en författare har om ledarskap påverkar dess uppfattning 
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om vad effektivt ledarskap är (Yukl 2006). Därför finns det också många olika sätt att mäta 
och utvärdera effektivt ledarskap på och de flesta forskare, enligt Yukl (2006), utvärderar 
oftast konsekvenserna av ledarens handlingar för företagets intressenter. Det vanligaste sättet 
att mäta effektivt ledarskap på är genom att se på om uppgiften har genomförts framgångsrikt 
och nått de uppsatta målen. En annan indikator för att utvärdera och mäta effektivt ledarskap 
är attityden ledaren har gentemot sina medarbetare, vilket handlar om hur väl ledaren 
tillfredsställer deras behov och förväntningar, om medarbetarna har respekt för ledaren med 
mera. Ibland mäts även effektivt ledarskap genom att se till kvaliteten i grupprocessen och 
med detta menas hur väl ledaren har definierat och uttalat olika roller hos medarbetarna, hur 
ledaren bygger självförtroende hos sina medarbetare, låter dem växa och utvecklar deras 
förmågor. Det finns alltså olika sätt att utvärdera och mäta effektivt ledarskap på, vilket 
försvårar processen, särskilt eftersom det inte är uttalat vilket sätt som är det mest relevanta. 
En del av forskningen om effektivt ledarskap handlar om att anpassa sitt ledarskapsbeteende 
efter vilken situation som råder. En effektiv ledare läser hela tiden av den rådande situationen 
och anpassar sitt beteende efter den. Dessa ledare försöker alltid få en bild av uppgiften, vilka 
restriktioner som finns och hur relationerna ser ut i gruppen och anpassar sig därefter till 
situationen (ibid.). 
 

3.4.1 Färdigheter och kompetenser 
 
Gillard och Price (2005) menar på att en effektiv projektledare uppvisar en resultatorienterad 
attityd och fokuserar på långsiktiga mål och kvalitet istället för att fastna i vardagliga 
aktiviteter. Vissa attityder, beteenden och kompetenser är framträdande hos en effektiv 
projektledare och dessa har Gillard och Price (2005) delat upp i fem olika kluster. Det första 
handlar om målstyrning och det innebär att hela tiden arbeta mot långsiktiga mål och vara 
proaktiv. Här handlar det om att organisera sitt arbete, sätta deadlines, motivera sig själv och 
lägga upp arbetet så att de mål som sätts är utmanande men även realistiska. Projektledare 
som innehar denna kompetens är deduktiva och analytiska i sitt tänkande och kan se 
skillnader mellan relevant och irrelevant information. Andra klustret är ledarskap och detta 
handlar om att projektledaren ska visa upp självförtroende, att hen tror på projektet och sina 
medarbetare. Självförtroende reflekteras i de projektledare som vet vad det är de gör och att 
de upplever att de gör det bra. I ledarskapet ingår även att kunna hålla bra muntliga 
presentationer inför gruppen, som är tydliga och övertygande. Det tredje klustret är 
personalstyrning och innebär att projektledaren ska styra gruppens process, ha social makt, 
influera andra, skapa nätverk och kunna lösa eventuella konflikter som uppstår (ibid.).  
 
Effektiv personalledning är även något Toor (2009) tar upp. Under senare år har 
personalledning fått ett större fokus inom projektledning och effektiv personalledning är 
avgörande för effektiviteten hos projektledaren. Fjärde klustret enligt Gillard och Price (2005) 
innebär att kunna styra sina medarbetare och skiljer sig från det föregående då projektledaren 
fokuserar på gruppen som helhet, medan individen här hamnar i fokus. Alla individer är olika, 
så även i ett team och projektledaren ska kunna se och känna igen vad varje individ har för 
svagheter och styrkor och kunna coacha dem därefter. Att coacha innebär att kunna ge 
feedback, hjälpa individen att prestera bättre och uppmuntra medarbetarna. Även här handlar 
det alltså om situationsanpassat ledarskap. Det femte och sista klustret handlar om fokus på 
andra och betyder att projektledaren ska vara uthållig och ha god anpassningsförmåga. I vissa 
perioder jobbar projektledare mer intensivt vilket kräver uthållighet samt att ledaren har lätt 
att anpassa sig till nya situationer. De fem klustren visar på kompetenser och egenskaper som 
effektiva projektledare besitter och om projektledaren inte har dessa kan effektiviteten brista 
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(ibid.). Även Müller och Turner (2007) nämner sju olika drag en effektiv projektledare bör ha. 
Dessa är att projektledaren ska vara en problemlösare, vara resultatorienterad, energisk och en 
initiativtagare. Hen ska också ha självförtroende och perspektiv, vara bra på att kommunicera 
samt ha god förhandlingsförmåga.  
 
Chen (1997) menar att med ett effektivt projektledarskap kan cirka fem procent av hela 
projektkostnaden sparas in och en framgångsrik projektledare ska kunna hantera olika roller. 
Projektledaren ska vara motiverande, koordinerande och kunna leda en grupp samt skapa 
integrering mellan medarbetarna. Yukl (2006) har tagit fram tio olika ledarskapsfunktioner 
som han anser är de viktigaste för att stödja det kollektiva arbetet i en organisation och på så 
sätt skapa ett effektivt ledarskap. En effektiv ledare hjälper medarbetare att förstå varför en 
händelse är relevant och att identifiera kommande hot och möjligheter. Ledaren hjälper även 
till med att skapa överenskommelser om mål, prioriteringar och strategier och med detta 
menas att komma överens med sitt team om vad som ska göras och hur det ska göras. En 
effektiv ledare bygger engagemang för uppgiften och skapar optimism hos medarbetarna samt 
en gemensam anda av respekt och förtroende i teamet. Teamet blir även effektivt när det finns 
en kollektiv identitet, särskilt när det blir allt mer vanligt med flytande team, virtuella 
organisationer och joint venture och det är ledarens uppgift att skapa en unik identitet i 
gruppen. En effektiv ledare ska kunna organisera och koordinera de aktiviteter som ska ske 
för att nå målen och inskaffa de nödvändiga resurser samt den support som behövs. Ledaren 
ska även uppmuntra till kollektiv inlärning och innovation samt utveckla och stärka 
medarbetarna till att ta större ansvar och en dag kanske bli ledare själva. Sist men inte minst, 
ska en effektiv ledare uppvisa ett gott omdöme inför gruppen när det gäller moraliskt och 
etiskt beteende, samt skapa social rättvisa (ibid.). De färdigheter som en projektledare behöver 
för att kunna prestera effektivt är enligt en studie till 94 % inlärningsbara. 85 % av dessa 
färdigheter kommer från arbetserfarenhet, observationer och experimentellt lärande genom till 
exempel jobbrotation och coaching för att utveckla sina färdigheter. Resten, 15 %, kommer 
från utbildning, seminarier och inläsning på området vilket är en ganska liten del (Chen 
1997). 
 

3.4.2 I organisationen 
 
Hyväri (2006) beskriver att effektivt projektledarskap i projektorienterade organisationer 
inkluderar organisationsstrukturen, teknisk kompetens, ledarskapsförmågan och egenskaperna 
hos en effektiv projektledare. I en matrisorganisation, där projektgrupper uppstår i en 
funktionell organisation, är det viktigare för en projektledare att ha en bra relation med de 
övre sektionerna i organisationen än vad det är för en funktionell ledare för att få en effektiv 
arbetsprocess. Detta för att projektledningens effektivitet hänvisar till projektets framgång. 
Teknisk kompetens refererar till kompetensen att använda verktyg och metoder för att 
genomföra projektet. När det kommer till ledarskap visar en studie att ett positivt ledarskap 
bidrar till nästan 76 % av projektets framgång. Enligt Hyväri (2006) är ledarskap en process 
som influerar andra så att de förstår och håller med om vad som behöver göras och hur det 
kan göras effektivt. Det är också en process för att underlätta både individuella och gruppens 
ansträngningar för att nå gemensamma mål. Det mest användbara måttet på effektivt 
ledarskap är i vilken utsträckning en ledares grupp utför sin uppgift framgångsrikt och når 
sina mål. Hyväri (2006) kom fram till i sin undersökning att de tre främsta faktorerna för en 
effektiv projektledare är att vara en bra kommunikatör, god motivator och beslutsam.   
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Då effektivitet är ett komplext begrepp, blir även effektiv projektledning något som är svårt 
att mäta. Även här hävdar forskare att en effektiv projektledare når sina uppsatta mål på ett 
framgångsrikt sätt. Det handlar dock också om vägen dit, som att projektledaren ser till att det 
är en bra kvalitet genom hela grupprocessen och att ledarskapsbeteendet anpassas efter 
situationer och efter medarbetarna i gruppen. Projektledarens egenskaper är också viktiga för 
att nå effektivitet och här är kommunikation något som upprepas hos olika forskare. Det 
handlar både om kommunikation gentemot sina medarbetare, men också mot övre chefer och 
intressenter.  
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4 Empiri 
 
Vårt empiriska material kommer från sju respondenter från fem olika eventorganisationer, 
som nedan är sammanställda för att skapa en inblick i varje organisation. I varje intervju har 
vi sammanfattat det mest relevanta som kommit fram, för att kunna svara på vår frågeställning 
och vårt syfte.  
 
Zappa Event: Zappa Event ligger i Göteborg, startades 2003, är uppdelat i en eventdel och en 
del som arbetar med att hjälpa föreningar och organisationer med sponsring. På eventdelen är 
de två heltidsanställda och de arbetar med B2B och att marknadsföra konsumentvarumärken 
genom event.  
 
Nine Yards: Nine Yards startades 2003 och är en Brand Experience-byrå och har ca 40 
anställda med kontor i både Stockholm, Göteborg och Malmö. De bygger upp och utvecklar 
varumärken inifrån och ut och de jobbar med bland annat möten och event, marknadsföring, 
projekt- och produktionsledning, PR och gerillamarknadsföring.  
 
Bok & bibliotek i Norden AB: Bok & bibliotek i Norden AB arrangerar projekten Bokmässan, 
Mediedagarna i Göteborg (Meg) samt Nordiska Skolledarkongressen. De är ca 20 anställda 
som arbetar med att planera och genomföra dessa tre projekt. 
 
Göteborgs Dans & Teater Festival: En årlig dans och teaterfestival som hålls i Göteborg 
sedan 1994 och arrangeras av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Festivalen har en fast 
anställd och för varje år anställs nya projektmedarbetare.  
 
Aventi: Aventi startades år 2000 och ligger i Borås. De har fem heltidsanställda och arbetar 
med aktiviteter och event på B2B-marknaden där de bland annat arrangerar aktiviteter på 
olika konferensanläggningar.  
 

4.1 Zappa Event, Peter, Projektledare1 
 
Peter, 50, arbetar sedan tre år tillbaka som projektledare med personalansvar på eventbyrån 
Zappa Event i Göteborg. Han har ingen utbildning inom event men är utbildad kognitiv 
beteendeterapeut, vilket han har arbetat med i ungefär 20 år. Han betonar att även om han inte 
har en eventrelaterad utbildning så är det mycket av erfarenheten som terapeut som kommer 
till nytta i rollen som projektledare, eftersom det i båda yrkena handlar om att hitta lösningar 
och se möjligheter. De projekt han leder är främst rena säljprojekt och de har många 
uppdragsgivare inom drivmedelsbranschen, som vill marknadsföra och sälja in produkter till 
kunder på plats. Därför arbetar de ofta med säljturnéer över hela Sverige och Peter är den som 
anställer säljare.  
 
Något som Peter poängterar är att de aldrig vill “gå över lik” för att vinna en kund, utan de 
levererar hellre lite mindre och får mindre missnöjda kunder istället. Byråns mest 
framgångsrika projekt innehåller enligt Peter två saker; för det första ska byrån kunna stå för 
produkten, projektet och uppdragsgivaren och för det andra ska personalen må bra. De har 
märkt att desto bättre säljarna har det när de arbetar, desto mer framgångsrikt blir projektet, 
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som Peter säger “... vi vet att företaget ska tjäna pengar och blomstra men inte någon gång på 
bekostnad av säljarna”. Framgångsfaktorerna för ett projekt enligt Peter är att när de tar sig an 
ett projekt så ska det “kännas bra i magen, för då mår kunden bra i magen också”. Det handlar 
också om att de ska kunna behålla personalen så länge som möjligt och att satsa på sin 
personal. De vill inte sälja sig själva, vilket dock hände en gång och det projektet blev inte 
lika framgångsrikt för byrån. Magkänslan var inte så bra och de brann inte för projektet, vilket 
förmedlades till säljarna och det blev inte heller lika framgångsrikt. 
 
För Peter är effektivitet att han och Thomas, eventansvarig, alltid är 100 % inblandade i alla 
projekt och har kännedom om allt som sker, för att sedan dela upp vilka ansvarsområden de 
har. På det sättet blir det inget som ramlar mellan stolarna om till exempel någon skulle bli 
sjuk. Peter upplever ett projekt som effektivt när de får behålla sina säljare, när de har ett 
helhetsgrepp och när de “växer sakta” tillsammans med sina uppdragsgivare. De kompetenser 
som Peter anser vara de viktigaste hos sig själv för att leda sitt team effektivt är att han är 
otroligt lyhörd, lyssnar och aldrig dömer någon. Han behöver sällan höja sin röst och hans 
ledarstil är inte styrande utan han utgår från att säljarna ska må bra.  
 
Peter beskriver ett projekt som var effektivt, vilket var en säljturné för en uppdragsgivare. 
Återigen var det viktiga här, för projektets framgång, att personalen mådde bra och att de hade 
byggt upp en teamkänsla. Ett projekt som inte var lika effektivt var ett projekt där de redan 
från början upplevde ett motstånd och inte riktigt trodde på själva, vilket lös igenom till 
kunden. Uppdragsgivaren spelar in oerhört mycket på projektets effektivitet enligt Peter. En 
uppdragsgivare som de kan bolla idéer och tankar med och ha en diskussion med på ett enkelt 
sätt, är mycket mer effektivt än en uppdragsgivare som är svår att ha kontakt med och där det 
är svårigheter med personalen och så vidare. De har en uppdragsgivare som de har en väldigt 
god relation till på ett företag som hela tiden är med i processen, vilket enligt Peter leder till 
väldigt lyckade och effektiva projekt.  
 
Peter anser att det definitivt går att lära sig vara effektiv i sitt arbete och detta både genom 
utbildning och erfarenhet. Utbildning är alltid bra, men erfarenheten är viktig för förståelsen 
av hela processen. De situationer där Peter kan känna att hans ledarskap förändras, är om 
allting är på plats med ett projekt och plötsligt händer det något, exempelvis att det faller ifrån 
personal. Då uppstår det en frustration och stress hos Peter, men det är inget som han låter gå 
ut över personalen eller gör honom mindre effektiv. Han vet varför han påverkas av 
exempelvis stress, men det är inget som personalen behöver känna av utan han tar hellre den 
bördan själv eftersom han vet hur han ska hantera det.  
 

4.2 Zappa Event, Thomas, Eventchef2 
 
Thomas, 47, är i grunden civilekonom, men har arbetat inom eventbranschen i 12 år. I 10 år 
av dessa har han arbetat på Zappa Event som projektledare och numera som eventchef där han 
ansvarar för alla event som genomförs och är länken till uppdragsgivaren. 
 
Ett idealprojekt för dem är att ha långa projekt med en kund, som sträcker sig över något år, 
vilket de också har i nuläget, som ger en ekonomisk trygghet till företaget. Det som gör just 
det här projektet framgångsrikt är uppdragsgivarens ambitioner, att de är tydliga med vad de 
vill uppnå. Dessutom är deras egen planering viktig, hur strukturen ser ut, vilka idéer som 
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kommer fram och vilka idéer de kan genomföra. Den genomförande processen är a och o och 
kräver tid då exempelvis logistiken inför ett projekt inte får fallera utan det ska flyta på. 
Dessutom beror framgång också på hur transparent det är mellan eventbyrån och 
uppdragsgivaren, hur mycket kunskap de har om projektet och kan fråga varandra om råd. Ett 
mindre framgångsrikt projekt kan bero just på att tiden inför projektet varit knapp. En annan 
faktor är att Zappa Events produkt är människor då de utför tjänster åt sina uppdragsgivare. 
Om de då inte har rätt personal på rätt plats är det lätt att projektet blir mindre framgångsrikt. 
 
Enligt Thomas måste det vara en platt organisation för att klara av att vara effektiv, då det blir 
för byråkratiskt om organisationen har för många led. För att vara effektiv enligt Thomas, bör 
projektledaren både vara strukturerad och kunna planera, samtidigt som hen måste klara av ad 
hoc-situationer. Han upplever ett projekt som effektivt när allt har klaffat, vilket gör att de 
aldrig i förväg kan veta om ett projekt är effektivt eller inte. Allt ska ha gått så som de tänkt 
sig eller över förväntan. För att kunna leda en grupp på ett effektivt sätt anser Thomas att rak 
kommunikation är viktigt, där han är tydlig med vad han vill uppnå och försöker undvika 
missuppfattningar. Det handlar också om att våga ta beslut och då snabbt. Då de arbetar 
mycket med frihet under ansvar och inte behöver lägga sig i vad medarbetarna gör leder det 
också till effektivitet. 
 
Ett projekt som enligt Thomas var väldigt effektivt genomfördes förra året och klaffade till 
110 %. Det var välplanerat och strukturerat och hade en rätt uppsättning av människor. Det 
sista är något som verkligen måste fungera under ett projekt och är något som de lägger vikt 
vid i planeringen. Personerna de sätter ihop i ett team under ett projekt måste fungera ihop 
mentalt och de måste ha roligt tillsammans, vilket gör att det visar på resultat och blir då 
effektivt. När ett projekt inte var lika effektivt utmärktes det genom att det saknades 
kompetens hos projektledaren eller teamledaren. I vissa projekt som är svårare att genomföra 
kan det behövas mer erfarenhet och om det saknas hos projektledaren blir projektet inte lika 
effektivt. Något som spelar väldigt mycket in på projektets effektivitet är uppdragsgivaren, de 
måste informeras och veta exakt vad som händer i projektet. De spelar också in rent logistiskt, 
som i Zappa Events fall som arbetar i hela Sverige, då det ska skickas material och så vidare. 
Om uppdragsgivaren är strukturerad och ordnar sin del blir de en tillgång och arbetet blir 
effektivt, men om det inte sköter det blir de istället en bromskloss. Då kan projektledaren 
hamna i ad hoc-situationer och behöva ta snabba beslut, som kanske inte är rätt beslut. 
 
Thomas anser att det går att lära sig att bli effektiv. All utbildning är bra men det behövs 
också erfarenhet, då inlärning av nya saker hela tiden sker. För en nyanställd tar det ungefär 
ett halvår till ett år att bli varm i kläderna. När det kommer till ledarskap är det något som 
förändras hela tiden. Thomas anpassar sitt ledarskap till individen, men det förändras också 
efter situationer. Situationer där ledarskapet förändras är när något går fel och en stress 
uppstår. Dock poängterar han att det är viktigt att inte bara komma med kritik i svåra 
situationer utan också att ge beröm när det går bra.  
 

4.3 Nine Yards, William, Produktionsledare3 
 
William, 27, har gått Event Management-programmet, fått en kandidatexamen i 
marknadsföring och har sedan dess arbetat i eventbranschen i 3 år. Han är produktionsledare 
på Nine Yards i Göteborg och ser till att all den produktion som behöver ske inför ett event, så 
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som trycksaker, matbeställningar och annat i den produktionen fungerar som det ska. Det är 
som en projektledarroll vid sidan av projektledaren. 
 
Projekten som görs är väldigt olika och det kan vara allt från en resa med ett företag som ska 
visa upp en ny produkt till kommunikativa uppdrag som säljtävlingar. Ett projekt på Nine 
Yards som är framgångsrikt kännetecknas av att alla i företaget arbetar rätt på sina positioner. 
Det blir även framgångsrikt när de kan ta in den expertis som behövs, som får tillräckligt 
många timmar på sig att göra sitt jobb. Ett projekt som var väldigt framgångsrikt var för ett 
måleriföretag där de ville förmedla en ny bild av måleri och hantverk. Det som gjorde 
projektet framgångsrikt var att det fanns tydliga ansvarsindelningar där alla ägde sin 
ansvarsbit och att de hade korta avstämningsmöten så att alla låg på samma linje under 
projektets gång. Med engagerade människor och tydligt ansvar har de stor chans att få ett 
effektivt arbetsflöde. Ett mindre framgångsrikt projekt kan kännetecknas av att arbetssätten 
mellan eventbyrån och uppdragsgivaren är olika och att eventbyrån ibland lovar lite mer än 
vad de kan hålla rent tidsmässigt. 
 
William skulle definiera effektivitet som rätt kunskap på rätt plats och att de använder de 
resurser som finns. Det är också detta som gör ett projekt effektivt. För att en ledare ska kunna 
leda effektivt bör hen fördela ansvar istället för arbetsuppgifter, att hen influerar istället för 
delegerar. Ett effektivt projekt de har är med en stor IT-konsultfirma som de arbetat med i tre 
år. Det blir effektivt eftersom de känner både kunden och målgruppen väl och de vet vad som 
ska presenteras och hur det ska presenteras för kunden. På grund av erfarenheten klarar de av 
att göra projektet på få personer, vilket leder till effektivitet. I ett projekt som var mindre 
effektivt var kunden ett amerikanskt bolag där det blev en kulturkrock då de hade två olika 
arbetssätt. Det blev en brist i kommunikationen och mycket fick göras om vilket resulterade i 
för många arbetstimmar och mindre effektivitet. 
 
Uppdragsgivaren spelar en mycket stor roll på projektets effektivitet anser William. Det beror 
på hur van köparen är att köpa tjänster av en eventbyrå. Om de inte är vana blir det mycket 
frågor och projektledaren kan då få en lärande roll, vilket tar tid. En uppdragsgivare kan även 
bidra till att projektet blir mer effektivt. Det går att lära sig att vara effektiv i sitt arbete och då 
främst genom erfarenhet. Med erfarenhet från olika projekt kommer även en trygghet, vilket 
leder till effektivitet, eftersom det då blir lättare att veta vad kunden vill ha och förväntar sig. 
Enligt William förändras inte ledarskapet särskilt mycket, men det finns många situationer där 
det sätts på prov. Till exempel när det inte blir som planerat och situationer förändras. Det är 
viktigt att projektledaren leder gruppen genom förändringar och att de ser till att backa upp 
varandra och anpassa sig. 
 

4.4 Bok & Bibliotek i Norden AB, Frida, Key Account Manager4 
 
Frida, 32, arbetar som Key Account Manager på Bok & Bibliotek i Norden AB, som 
arrangerar Bokmässan, Mediedagarna i Göteborg (Meg) samt Nordiska Skolledarkongressen. 
Hon arbetar med alla tre projekten där hon ansvarar över partnerskap, huvudavtal och 
utveckling av projekten. Hon beskriver det som en bred roll där det handlar mycket om att få 
själva affären att gå runt, men även utveckla evenemangen så de blir ännu mer kvalitativa. I 
grunden är Frida gymnasielärare och har även studerat medie- och kommunikationsvetenskap, 
men i eventbranschen har hon arbetat i drygt fyra år. När vi frågar om Bok & Biblioteks mest 
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framgångsrika projekt så berättar Frida att det helt klart är Bokmässan och en viktig 
framgångsfaktor är att evenemanget har pågått i 30 år, vilket har gjort att de har lärt sig 
mycket under tiden. Samtidigt måste ett evenemang hela tiden utvecklas och i Bokmässans 
fall kräver idag besökarna mycket mer. Andra framgångsfaktorer är att Bokmässan har ett gott 
samarbete med alla förlag i Sverige och att de är organiserade väldigt bra internt samt att det 
finns en laganda. 
 
Frida beskriver ett mindre framgångsrikt projekt, som enligt henne inte riktigt har blivit som 
de tänkt sig och de har inte helt fått ihop affären. Faktorerna som påverkar här är att de inte 
har lyckats hålla ihop projektgruppen, att de inte riktigt har tillgodosett sina partners och 
kunders behov. Att bygga unika partnerskap och skapa win-win situationer är viktigt i sådana 
här lägen, enligt Frida. På frågan om hur hon definierar effektivitet svarar Frida att hon tror att 
effektivitet måste ses i både ett kvalitativt och ett kvantitativt perspektiv. Det gäller att ha en 
realistisk tidsplan och ”döda sina älsklingar”. Effektivitet behöver inte innebära snabbhet och 
att ha en mängd av saker och ting, utan det kan handla om att gå lite djupare i vissa sakfrågor.  
 
Frida upplever ett projekt som effektivt när de är snabba i tankesättet, när de har strategier för 
hur de ska få största möjliga effekt, fördelar ansvar så alla vet vem som gör vad, samt när de 
inte har för många möten. För att kunna bli ledd på ett effektivt sätt anser Frida att en ledare 
ska sätta en tydlig riktning för projektet, tillåta kreativitet och tillåta en frihet för 
medarbetarna att ta initiativ. Bok & Bibliotek har även ett fjärde projekt, som är helt nytt och 
detta beskriver Frida som väldigt effektivt i uppstartsfasen eftersom de fick förfrågan, 
skissade, planerade och satte ihop projektet med partners och besökare på några månader. Det 
som gjorde det så effektivt var att de kände till branschen och såg en efterfrågan, samt att de 
är open-minded och att samspelet med företaget de skulle samarbeta med var klockrent. 
   
Frida menar att alla projekt måste vara effektiva, men i ett projekt som är lite mindre effektivt 
beskriver hon att de inte har varit tillräckligt snabba på att göra de ändringar som behövs. 
Uppdragsgivare, i detta fall en ledningsgrupp, spelar enligt Frida in mycket på ett projekts 
effektivitet. Om Vd:n sammankallar till ett ineffektivt företagsmöte kommer ineffektiviteten 
genomsyra hela organisationen. Ett exempel på hur Bokmässans Vd lägger upp möten 
effektivt är att varje person presenterar sitt område på mötet där de visar till exempel siffror, 
utmaningar samt åtgärder. På det sättet får alla information snabbt och vet vad som behöver 
göras. Frida tror att effektivitet inte är något en person föds med utan det går att lära sig att 
vara effektiv, både genom utbildning och sen kunna omsätta det till praktik samt lära sig av 
erfarenhet. Hon påpekar också att för henne är effektivitet ett positivt laddat ord, medan det 
för många andra är ett negativt laddat ord. Hon säger också att hon upplevs som väldigt 
pådrivande och vill förändra och utveckla saker. Ibland måste hon därför hindra sig själv, då 
hon ska ha närvaro och kunna förtydliga även om hon själv är effektiv. Det gäller alltså att 
vara både snabb och långsiktig samtidigt. 
 

4.5 Bok & Bibliotek i Norden AB, Maria, Mässansvarig för 
Bokmässan5 

 
Maria, 38, är ansvarig för Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg, som är Nordens största 
kulturprojekt. Maria är alltså chef för Bokmässan och har budget-, personal- och 
funktionsansvar. Hon är i grunden civilekonom och har arbetat bland annat som museichef 
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och i eventbranschen har hon arbetat i nästan åtta år. En Bokmässa som var framgångsrik 
enligt Maria var år 2012 som gick bra rent ekonomiskt med många besökare och utställare, 
vilket troligtvis berodde på att de hade ett tema och program som träffade rätt, nämligen 
Nordisk litteratur. Projektet var framgångsrikt både i genomförandet och i de förberedande 
processerna och i detta fall spelade mycket in på att det inte fanns några kulturella skillnader, 
tidsskillnader och språkförbistringar med samarbetspartnern, vilket underlättade arbetet. Ett 
mindre framgångsrikt Bokmässan-projekt kan kännetecknas av att det är väldigt fint väder, 
vilket leder till mindre besökare. Om faktorer som inte går att påverka själv bortses, så 
nämner Maria två saker som kan göra ett projekt mindre framgångsrikt; Det första är 
logistiken, om till exempel andra projekt i huset är sena med utflytten, så ger det förseningar i 
Bokmässans inflyttning. Det andra är om de har teknik på plats som de själva inte kan hantera 
och inte får tag på support.  
 
Maria definierar effektivitet som att göra rätt saker då de, i ett så stort projekt som 
Bokmässan, aldrig blir klara utan kan jobba hur mycket som helst och då är det viktigt att ta 
det mest basala först. Det gäller alltså att börja med de stora pusselbitarna och bortse från 
detaljer och alltid försöka lägga sin tid i förhållande till vad utkomsten blir. Det är också 
viktigt att styra sin prioritering och tänka “För vem gör jag den här arbetsinsatsen?”. Ett 
effektivt projekt enligt Maria är när det finns väldigt tydligt definierade roller och en tydlig 
ansvarsfördelning, både i planerandet och i genomförandet, så att inget faller mellan stolarna. 
De kompetenser hos sig själv som Maria anser vara de viktigaste för att leda sitt team på ett 
effektivt sätt är att hon är kapabel till att ta snabba beslut, men även att kunna vara prestigelös 
och ändra sig om fel beslut tagits. Sedan är det också viktigt att hon kan definiera 
medarbetarnas roller och ansvarsområden, för att medarbetarna ska känna sig trygga.  
 
Ett exempel på ett effektivt projekt är enligt Maria den Nordiska Skolledarkongressen och det 
som gör det så effektivt är att samarbetspartnern känner sina besökare, projektledarna är 
rutinerade, det är bra kommunikation och bra förberett. Ett projekt som inte var lika effektivt 
var en mässa som arrangerades av en annan projektgrupp på Svenska Mässan. Första året det 
genomfördes blev det ganska kaosartat, vilket enligt Maria berodde på att det var dåligt 
förberett och att de inte hade utbildat själva anläggningen i hur genomförandet var tänkt. De 
borde också ha testkört eventet i ett mindre format först, för att hitta åtgärder. Så det som 
skilde sig åt i dessa två projekt var hur väl förberedd och rutinerad arrangören var innan 
genomförandet. Uppdragsgivaren spelar en stor roll på ett projekts effektivitet enligt Maria, 
eftersom de måste kommunicera vad de har tänkt sig väldigt tydligt, gjort en marknadsplan 
eller testkört mässan i mindre format, ha en ordentlig planering och budgetering samt 
rollfördelning. Maria anser att det absolut går att lära sig vara effektiv i sitt arbete, både 
genom utbildning och erfarenhet och hon säger att en tung arbetsbörda tvingar en till att bli 
effektiv. De situationer där ledarskapet kan förändras är när hon blir utsatt för stress och press, 
som när det uppstår en krissituation. I en sådan situation tror Maria att det är få som inte 
ändrar sitt ledarskap, men det behöver för den sakens skull inte betyda att det blir ett dåligt 
ledarskap. Det är viktigt att vara övertygande och få med medarbetarna på varför de till 
exempel ska omprioritera något i en krissituation.  
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4.6 Göteborgs Dans & Teater Festival, Birgitta, Konstnärlig Ledare6 
 
Göteborgs Dans & Teater Festival är en årlig festival som arrangeras av Göteborgs Stads 
kulturförvaltning. Skaparen, som också varit med hela vägen, heter Birgitta och har arbetat 
med festivalen i 20 år. Det är en väldigt liten organisation på fem personer som anordnar den 
och förutom Birgitta projektanställer de nya personer varje år. Birgitta är 62 år och är 
civilekonom i grunden och har även studerat marknadsföring, men hamnade inom 
kultursektorn och är nu konstnärlig ledare och enhetschef för Göteborgs Dans & Teater 
Festival. 
 
Problem de tampas med är att få PR och nå ut till media och publik. Ett av framgångsåren var 
2004 då de kunde nå nya besökare. Det var framgångsrikt för att det var mindre kommunalt 
samt att det fanns en dynamik och bra kommunikation i organisationen. Det var många 
mindre projekt med projektledare eller projektassistenter där alla hade sitt område, som de 
sedan kunde rapportera av till huvudprojektledaren. Det är också bra, i alla fall när det gäller 
Dans & Teater Festivalen, att alla inte arbetar inom kultur utan att det kommer in andra med 
en annan syn till projektet. Ett mindre framgångsrikt år var 2010 då budgeten skars ner och de 
tappade självförtroendet. Dessutom flyttades evenemanget från hösten till våren vilket blev 
ytterligare en förändring som gjorde att de tappade gnistan. 
 
När Birgitta ska definiera effektivitet ger hon ett exempel om huvuddesignern på Nike som 
endast var på kontoret en kvart, men som ändå levererade en riktigt bra design till deras skor. 
Det handlar om att leverera på en effektiv tid. Sedan handlar effektivitet i ett projekt också om 
att rekrytera rätt personer som passar in i dynamiken i gruppen. Ett projekt upplevs också som 
effektivt när teamet inte behöver prata om allting och för att detta ska kunna uppnås måste de 
ta hand om varandra, uppmuntra, se vad de gör och komma med idéer. Egenskaper hos henne 
själv som hon ser för att kunna leda ett team effektivt är att hon har mycket kunskap inom 
området, vilket gör att hennes anställda känner sig trygga med henne, som leder till 
effektivitet. Det är också viktigt att kunna ta beslut snabbt för att sedan kunna ändra dem. 
 
Ett projekt som var extra effektivt var ett projekt där de utan kostnad lyckades göra en 
uppsättning som blev väldigt populär. Det kom publik från olika orter för att se 
föreställningen och detta utan att de gjorde av med några egna resurser förutom sin egen tid, 
vilket blev ett effektivt projekt när det kommer till budget. Det är svårt att veta om ett projekt 
är effektivt i förväg och det är mycket som kan ramla mellan stolarna, vilket hon oftast tycker 
är det mest intressanta.  
 
Birgitta anser att det går att lära sig bli effektiv och då främst genom erfarenhet och att vara 
uppmärksam. Det handlar om att få kunskap genom erfarenhet för att kunna bli effektiv. 
Ledarskapet hos henne förändras till exempel när de får avslag på pengar eller om en artist 
inte kommer. Det yttrar sig genom humöret och hon kan gå från glad och pratsam till 
tystlåten. Hon försöker dock inte ta ut det över organisationen även om de påverkas, utan 
försöker prata med någon utifrån och få en input. Just att ha en kontakt utanför jobbet och 
mentorer tror hon är väldigt bra för utvecklingen.  
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4.7 Aventi, Tord, Projektledare7 
 
Tord är en av delägarna av Aventi och var med och startade det år 2000. Idag är de 5 
heltidsanställda och hela 80 timanställda. De arbetar mycket med färdiga aktiviteter ute på 
anläggningar, men syr även ihop egna event. Tords arbetsuppgifter är framförallt personal och 
utförande så att allt fungerar och att företaget utvecklas. Han har ingen tidigare 
eventutbildning men har flera instruktörsutbildningar. Främst är Aventi ett aktivitetsbolag där 
anläggningar runt om i Västsverige kontaktar dem för aktiviteter för sina konferensgrupper. 
 
Aktivitetsbolaget i företaget är deras mest framgångsrika del, men just ett event som var 
framgångsrikt var ett kundevent de hade för två år sedan, som överträffade förväntningarna. 
Detta blev extra framgångsrikt för företaget då de fick synas utåt istället för att det är 
anläggningen som syns, vilket ger dem mer marknadsföring. Mindre framgångsrika projekt 
kan vara vissa aktiviteter de anordnar. Då kan det bli en miss i kommunikationen angående 
förväntningarna och beskrivningen inför aktiviteten. Det är viktigt att inte gå ut med för höga 
förväntningar på något och sedan skära ner prismässigt för att det inte passar kunden, utan 
aktiviteterna måste hålla en viss nivå. 
 
Effektivitet definierar Tord som att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. Det kan vara 
både arbetskraft, att alla vet vad som ska göras och har planerat in vem som ska göra vad, 
men även material. Han upplever ett projekt som effektivt när saker och ting klaffar och går 
enligt planerna. Själv är han väldigt lugn och sansad, vilket är bra när han är ute på olika 
aktiviteter och kan leda sina medarbetare på ett effektivt sätt, även i pressade situationer. Det 
som utmärker effektiviteten i Aventis projekt är att alla vet vad de ska göra på plats och att de 
utnyttjar tid och utrustning optimalt. Det blir alltså inte lika effektivt om exempelvis bandet 
vill rigga upp dagen innan så att Aventi behöver vara på plats eller om det sker onödiga resor 
och så vidare. Det är även svårt att behålla effektiviteten om något oväntat dyker upp. Tord 
anser inte att uppdragsgivaren spelar in på effektiviteten, då det är Aventis ansvar. Dock kan 
det bli svårt att vara effektiv om uppdragsgivaren kommer med ändringar, så som tid eller 
plats då schemat och planeringen måste ändras. 
 
Effektiv är något som går att lära sig vara anser Tord och då framförallt genom erfarenhet, 
eftersom det handlar om att veta hur något har fungerat tidigare och utifrån detta kan det göras 
mer effektivt. Ledarskapet kan förändras i stressade situationer, men inte hos honom. Han 
behåller lugnet ut mot andra, men kan vara stressad inombords. Det här gör istället att detaljer 
lätt missas och att saker glöms bort. 
 

                                                
7 Intervju genomförd 8 maj 2014 
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5 Analys 

5.1 Ett framgångsrikt projekt 
 
Projektledaren är, enligt Pinto och Kharbanda (1996), nyckeln till det framgångsrika 
projektet. De traditionella indikatorerna på hur ett framgångsrikt projekt mäts är om det är 
avslutat i tid, inom budget och enligt specifikationerna. Däremot kan detta vara missledande 
då intressenternas åsikt om projektets resultat är den viktigaste framgångsindikatorn (Dvir, 
Sadeh & Malach-Pines 2006; Nixon, Harrington & Parker 2012). Det här är något som en av 
respondenterna lyfter fram och nämner att ett av deras projekt var framgångsrikt just på grund 
av uppdragsgivarens ambitioner och att de var tydliga med vilket resultat de ville uppnå. 
Framgång beror alltså mycket på hur transparent det är mellan eventbyrån och 
uppdragsgivaren. En annan respondent nämner att erfarenheten av att arrangera projektet är en 
viktig framgångsfaktor, vilket leder till att erfarenhet av att hålla tid och budget finns sedan 
tidigare. Även här tas det upp att en indikator för framgång är att de har ett bra samarbete med 
sina samarbetspartners. Samma respondent berättar också om ett mindre framgångsrikt 
projekt där en faktor som påverkade utgången var att de inte hade tillgodosett sina partners 
och kunders behov. Detta intygar en annan respondent från samma företag, då ett 
framgångsrikt projekt gick bra ekonomiskt just för att de träffade rätt i att möta besökare och 
utställares behov. Att intressenternas åsikt om projektets resultat är en viktig framgångsfaktor 
är alltså något som även respondenterna håller med om. De pratar också om att ett projekt kan 
bli mindre framgångsrikt på grund av att känslan för projektet inte stämmer, de har för lite tid 
och arbetssätten mellan eventbyrån och uppdragsgivaren kan vara olika.  
 
Cserháti och Szabó (2014) påpekar att framgången i en eventorganisation bland annat beror 
på om ett effektivt ledarskap finns. Ett effektivt ledarskap är en viktig faktor för ett 
framgångsrikt och effektivt projekt. Ett effektivt projekt beskrivs enligt en av respondenterna 
som när de är snabba i tankesättet och när de har strategier för hur de ska få största möjliga 
effekt. Två av respondenterna nämner att de upplever ett projekt som effektivt “när allting har 
klaffat” och gått enligt planerna. Flera upplever även att ett projekt är effektivt om de har ett 
gott samarbete med uppdragsgivaren samt känner målgruppen och branschen. Det sistnämnda 
är den yttre effektiviteten då företaget bör skapa det som efterfrågas och se till sin omvärld 
(Ostroff & Smith 1993; Sundqvist, Backlund & Chronéer 2014). De flesta respondenter anser 
att just uppdragsgivaren har en stor inverkan på effektiviteten, till exempel om 
kommunikationen inte fungerar och det är svårt att få information om vad uppdragsgivaren 
vill ha. Enligt en respondent blir uppdragsgivaren en tillgång för projektets effektivitet om de 
är strukturerade och har ordning. Har de inte detta kan det sätta stopp för projektets 
effektivitet. En annan respondent menar att om uppdragsgivaren är van vid att köpa tjänster av 
en eventbyrå blir projektet mer effektivt eftersom de vet vad de vill ha från början och onödig 
tid behöver inte läggas på att informera och utbilda uppdragsgivaren. Det är byråns ansvar att 
projektet löper på effektivt, anser en av respondenterna. Det kan dock vara svårt att behålla 
effektiviteten om något oväntat händer, så som att uppdragsgivaren ändrar tid eller plats så att 
exempelvis schemat över eventet behöver ändras.  
 

5.2 Projektledarens färdigheter 
 
En central färdighet i projektledarskapet är förmågan att kommunicera, vilket många forskare 
påstår leder till effektivitet (Turner & Müller 2009; Chen 1997; Hyväri 2006). Turner och 
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Müller (2009) visar däremot i sin studie att projektledare gentemot funktionella ledare har 
mindre kompetens när det gäller kommunikation. Att kommunikation är en betydande 
färdighet i projektledarskapet bekräftas av flera av respondenterna, både i ett internt och i ett 
externt perspektiv. En respondent beskriver att rak kommunikation där missuppfattningar 
undviks är betydelsefullt för effektiviteten. Detta intygas av en annan respondent som säger 
att en brist i kommunikationen kan resultera i bristande effektivitet, till exempel i för många 
arbetstimmar. En respondent nämner att kommunikation är viktigt gentemot uppdragsgivare 
och samarbetspartners, eftersom de förväntningar som kommuniceras också måste uppnås för 
att få ett framgångsrikt och effektivt projekt. Social förmåga är också något en projektledare 
bör ha (Chen 1997) och det är något en av respondenterna tar upp då han anser att vara 
lyhörd, lyssna och aldrig döma någon är de viktigaste kompetenserna hos sig själv för att leda 
sitt team effektivt. Chen (1997) menar att den sociala förmågan även innebär att skapa 
personlig kontakt på alla nivåer och ett av Gillard och Prices (2005) fem kluster, 
personalstyrning, betyder att ha social makt, lösa konflikter och skapa närverk. Detta kan leda 
till en trygghet hos medarbetarna i teamet, vilket två av respondenterna tar upp och som är 
betydande för gruppens effektivitet.  
 
En effektiv projektledare ska vara beslutsam (Hyväri 2006; Chen 1997) och flera av 
respondenterna talar om vikten av att ta snabba beslut. Det påpekas också här att det är viktigt 
att kunna ändra sina beslut och vara prestigelös. Några forskare (Gillard & Price 2005; Müller 
& Turner 2007; Yukl 2006) visar på att en effektiv projektledare ska vara resultatorienterad 
och ha fokus på långsiktiga mål, samt kunna kommunicera detta till sitt team. En respondent 
påpekar att en ledare ska sätta en tydlig riktning för projektet för att kunna bli ledd på ett 
effektivt sätt. Ledarskapsfärdigheter som hör ihop med en tydlig målsättning är att kunna 
planera och organisera (Chen 1997), vilket en respondent nämner som två faktorer för att 
kunna vara effektiv som projektledare. Två av Chens (1997) områden inom färdigheter en 
projektledare bör ha är affärskompetens och kunskap på området. Detta är något som en 
respondent tar upp, då medarbetarna känner sig trygga med hennes kompetens, vilket leder till 
effektivitet. En annan respondent tar upp att ett projekt som var mindre effektivt berodde på 
att den kompetens som behövdes saknades.  
 
Det vanligaste sättet att mäta ett effektivt ledarskap är att se om uppgiften har genomförts 
framgångsrikt och når de uppsatta målen (Yukl 2006). Även att se på attityden som ledaren 
har gentemot sina medarbetare och om medarbetarna har respekt för ledaren är en indikator på 
hur effektivt projektledarskap mäts. Kvaliteten i grupprocessen är också en faktor som mäts 
och detta betyder hur tydlig ledaren har varit med att definiera olika roller hos medarbetarna 
(ibid.). En av respondenterna resonerar likadant, då hon beskriver ett effektivt projekt som när 
det finns väldigt tydligt definierade roller och en tydlig ansvarsfördelning, både i planerandet 
och genomförandet.  
 

5.3 Rätt människor på rätt plats – en definition av effektivitet? 
 
En respondent berättar att om de inte har rätt personal på rätt plats finns risken att projektet 
blir mindre framgångsrikt och detta är något som de planerar noga inför ett projekt. Enligt 
Cowie (2003) ska en projektledare ha förmågan att sätta ihop rätt människor med rätt 
färdigheter för att lösa problem. Respondenten betonar vikten av detta och menar att det visar 
på resultat och blir då effektivt. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en annan 
respondent som att alla i teamet arbetar på rätt positioner och har tydliga ansvarsindelningar. 
På samma sätt definierar han effektivitet, alltså rätt kunskap på rätt plats och att de använder 
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sina befintliga resurser. Oghojafor, Muo och Aduloju (2012) har tidigare betonat svårigheten i 
att definiera begreppet effektivitet och att betydelsen kan vara olika för olika personer. Dock 
finns det en annan respondent som håller med föregående om att effektivitet är att utnyttja 
sina resurser och sin arbetskraft på rätt sätt.  
 
Yukl (2008) beskriver att reducering av onödiga kostnader kan förbättra företagets prestation, 
vilket betyder att om rätt person på rätt plats gör jobbet på rätt sätt kan kostnaderna minimeras 
och så även tiden det tar att utföra arbetet. Detta eftersom det går fortare för en person med 
rätt kunskap att göra en uppgift än för en person som inte har kunskap om uppgiften. 
Resultatet kan bli detsamma, men inte tiden fram till resultatet. Det är på det här sättet Burnes 
(1998) definierar effektivitet. Han skriver att effektivitet inte betonar ett resultat utan det 
innebär istället själva processen fram till det önskade resultatet. En annan respondent förklarar 
att effektivitet handlar om att utföra sin uppgift på, som hon uttrycker det, en effektiv tid. Två 
respondenter har en annan definition på effektivitet. De menar att effektivitet inte behöver 
innebära snabbhet, utan att det kan handla om att hantera rätt uppgift först och även gå 
djupare i vissa mer betydande frågor. Enligt Sundqvist, Backlund och Chronéer (2014) arbetar 
organisationer på det sätt de själva tror är mest effektivt och kommer fram till vad som är 
effektivt genom att jämföra sitt nuvarande projekt med föregående. Detta kan vara en 
förklaring till att respondenterna har olika syn på effektiviteten i sina projekt.  
 

5.4 Effektiv personalledning 
 
Effektivitet i ett projekt kan alltså handla om att rekrytera rätt personer som passar in i 
dynamiken i gruppen enligt en respondent. Hon säger också att det är viktigt att ta hand om 
och uppmuntra varandra, vilket även tas upp av en annan respondent som säger att en grupp 
måste ha roligt tillsammans och bygga upp en teamkänsla för att det ska bli effektivt. Även 
Yukl (2006) tar upp att en kollektiv teamkänsla bör finnas för att uppnå effektivitet. Att 
motivera sina medarbetare är något projektledare måste kunna göra för att få ett framgångsrikt 
resultat (Sommerville, Craig & Hendry 2010). En projektledare bör också uppvisa ett gott 
självförtroende och tro på projektet och sina medarbetare (Gillard & Price 2005; Müller & 
Turner 2007). Det menar en respondent är en av framgångsfaktorerna i deras projekt. De 
måste kunna stå för produkten och projektet de arbetar med. En studie visar att positivt 
ledarskap bidrar till nästan 76 % av projektets framgång. Att inte bara komma med kritik i 
svåra situationer utan även ge beröm när det går bra, är viktigt för en av respondenterna.  
 
Toor (2009) tar upp att personalledning har fått ett större fokus inom projektledning och en 
avgörande faktor för effektiv projektledning är effektiv personalledning. En av 
respondenterna poängterar att det är viktigt att satsa på sin personal, vilket leder till ett 
framgångsrikt projekt. Gillard och Price (2005) säger att en effektiv projektledare ska kunna 
styra sina medarbetare och fokusera på individen. Det handlar om att coacha, uppmuntra och 
hjälpa individen. Müller och Turner (2007) beskriver att en föränderlig ledarskapsstil, som 
fokuserar på relationer och kommunikation, är mest lämpad för projektledare. En av 
respondenterna påpekar att han anpassar sitt ledarskap till individen, men också till 
situationer. Hersey, Blanchard och Johnson (2013) har kommit fram till att en ledare bör 
anpassa sitt ledarskap efter personerna den leder och situationen, vilket kallas ett 
situationsanpassat ledarskap. Flera av respondenterna medger att de ändrar sitt ledarskap 
beroende på situation, men då främst vid stress och oförutsägbara händelser. Enligt Nixon, 
Harrington och Parker (2012) ska en projektledare också modifiera sitt ledarskap beroende på 
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var projektet befinner sig. I organiseringen av ett event finns det en övergång av ledarstil när 
eventet närmar sig (Jansson & Ljung 2013). 
 

5.5 En effektiv organisation 
 
Med ett effektivt projektledarskap menar Chen (1997) att cirka fem procent av hela 
projektkostnaden kan sparas in. Till exempel, skriver Yukl (2008) att effektivitet innebär till 
vilken utsträckning en organisation kan minimera sina kostnader för personal och resurser. 
Det beror också på processäkerhet, alltså hur projektet genomförs utan onödiga förseningar, 
fel eller olyckor. Detta kan kopplas ihop med den inre effektiviteten, där det handlar om att 
göra saker på rätt sätt (Sundqvist, Backlund & Chronéer 2014). En respondent beskriver deras 
projekt som effektiva då alla vet vad som ska göras och när de utnyttjar tiden och resurserna 
optimalt. Han anser att det inte blir lika effektivt om de måste lägga tid och pengar på 
exempelvis onödiga resor. En annan respondent berättar om ett projekt där de nästan utan 
några kostnader lyckades sätta upp föreställningar som blev väldigt populära. Eftersom de inte 
gjorde av med några egna resurser förutom sin egen tid, blev projektet väldigt 
kostnadseffektivt, vilket berodde på att de använde sig av rätt idéer.  
 
Enligt andra respondenter är en platt organisation och effektiva möten en förutsättning för 
effektivitet i en organisation. Två av respondenterna menar också att en organisation blir 
effektiv när medarbetarna är involverade i varandras arbeten och vet var projektet befinner 
sig, vilket på ett sätt blir en utveckling av tidigare resonemang om att alla har tydliga 
ansvarsområden. Samtidigt som alla har tydliga ansvarsområden och roller behöver det finnas 
en god kommunikation i organisationen som ger medarbetarna insikt och information om vad 
som händer i projektet. Det här kan en respondent hålla med om då ett av hennes projekt var 
effektivt på grund av just detta. Hyväri (2006) menar också att det här är viktigt för 
effektiviteten och i exempelvis en matrisorganisation måste projektledarna rapportera uppåt i 
organisationen för att visa på hur projektet framskrider. Även Chen (1997) påpekar att det är 
viktigt att rapportera om projektets utveckling hos organisationens ledning regelbundet.  
 

5.6 Att lära sig bli effektiv 
 
I en studie har det kommit fram att 94 % av de färdigheter en projektledare behöver för att 
kunna prestera effektivt är inlärningsbara och att dessa till största del kommer från erfarenhet. 
Enbart 15 % kommer från utbildning och inläsning (Chen 1997). Alla respondenter håller 
med om att det går att lära sig att bli effektiv i sitt arbete och då främst genom erfarenhet. De 
håller dock med om att utbildning är en förutsättning för att få en teoretisk grund som sedan 
kan omsättas till praktiken. En av respondenterna påpekar att tryggheten som kommer med 
erfarenhet leder till effektivitet eftersom en lärdom om vad kunden vill ha och förväntar sig 
byggs upp. På detta sätt lär sig projektledaren att göra rätt uppgifter, vilket bidrar till 
effektivitet.  
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6 Resultat och slutsatser 
 
Att effektivitet är ett sätt att mäta framgång på råder ingen tvekan om och dessa begrepp går 
ofta in i varandra. Om ett projekt har avslutats i tid, inom budget och enligt specifikationerna 
anses det vara framgångsrikt. Däremot behöver det inte för den sakens skull vara effektivt. 
Effektivitet ses mer i processen fram till resultatet och ett effektivt ledarskap utmärker sig i 
olika aspekter. En av de viktigaste är kommunikation och att projektledaren ska kunna 
kommunicera både internt med sina medarbetare samt externt med intressenter och 
uppdragsgivare. Detta innebär även att projektledaren ska ha en social förmåga och kunna 
skapa en trygghet. Det räcker dock inte enbart med att projektledaren har en god 
kommunikationsförmåga, hen ska också vara resultatorienterad, ha fokus på mål och besitta 
kompetens på området för att kunna bli effektiv. Flera av respondenterna påpekar att rätt 
person och kunskap på rätt plats leder till effektivitet. En effektiv projektledare måste alltså ha 
förmågan att definiera roller och ansvar hos sina medarbetare för att både teamet och 
processen ska bli effektivt. Detta för att, som flera av respondenterna har uttryckt, “inget ska 
falla mellan stolarna”, vilket även kan kopplas till kommunikationen. Om projektledaren, som 
tidigare nämnt, sköter kommunikationen väl är risken mindre att något glöms bort.   
 
En effektiv projektledare måste även motivera både individ och team samt ha ett positivt 
ledarskap och uppvisa ett gott självförtroende. De två sistnämnda egenskaperna reflekteras 
nämligen tillbaka till teamet. Ett situationsanpassat ledarskap kan också vara något som leder 
till effektiv projektledning. Om projektledaren anpassar sitt ledarskap efter situation och 
individ blir medarbetaren mer säker i sin roll, vilket kan leda till att uppgifterna utförs mer 
effektivt. Ett effektivt projektledarskap i en organisation bidrar till att tid och resurser 
utnyttjas optimalt och leder alltså till kostnadseffektivitet och inre effektivitet. Däremot måste 
även den yttre effektiviteten tas med i beräkning. Effektiviteten i ett projekt beror inte enbart 
på projektledaren, utan uppdragsgivaren har också en betydande inverkan. Om en transparens 
finns mellan projekt och uppdragsgivare blir kommunikationen mer öppen och information 
mer lättillgänglig.  
 
Något som både forskare och respondenter är överens om är att det går att lära sig bli effektiv. 
Detta främst genom erfarenhet, men en teoretisk grund är en förutsättning. Projektledaren lär 
sig då att prioritera vad som ska göras, ta beslut, kommunicera och sätta ihop rätt person med 
rätt uppgift och så vidare. Det finns alltså många sätt att definiera ett effektivt 
projektledarskap och effektiva projekt i en eventorganisation. Att som projektledare ha 
kunskap om att ett effektivt arbetssätt kan leda till framgångsrika projekt är viktigt. Finns 
denna kunskap hos projektledaren uppkommer troligtvis även en strävan om att vilja bli mer 
effektiv. 



 

  27 

7 Metodreflektion 
 
Vi valde semistrukturerade intervjuer vilket gav oss den information vi behövde och vi fick 
även intressanta svar som till stor del stämde överens med den teori vi hade. Om vi hade gjort 
samma arbete igen hade vi dock valt att ställa vissa frågor till respondenterna på ett 
annorlunda sätt. Det vi främst tänker på här är den frågan om situationsanpassat ledarskap, 
som vi nu i efterhand upptäckte var något felformulerad. Vi borde även ställt en fråga om hur 
ledarskapet förändras under projektets gång. De svar vi fick på den här frågan av 
respondenterna kunde bara till viss del användas i analysen. Trots detta anser vi att det här 
inte påverkade uppsatsens innehåll och syfte i sin helhet. I alla intervjuer fick vi utförliga svar 
som dessutom stämde väl överens med den teori vi hade. Eftersom vi i våra intervjuer fick 
liknande svar från många av respondenterna, ansåg vi att en mättnad uppstod och vi fick 
tillräckligt med empiri för att utföra analysen. Vi lyckades även med att få en jämn 
könsfördelning och ålder hos våra respondenter. De hade också varierande arbetspositioner 
och arbetade på olika typer av företag i eventbranschen. Det var en liten svårighet från början 
att få tag på passande respondenter, delvis på grund av att vi inte hade några egna kontakter 
inom branschen i Göteborg. Detta gick ändå vägen genom upprepad mail- och telefonkontakt 
och vi lyckades hitta passande respondenter i tid.  
 
Vårt metodval bidrog till att vi fick svar på våra forskningsfrågor. Vi fick svar på vad som är 
utmärkande för effektivt projektledarskap, hur effektiva projekt och effektivt projektledarskap 
definieras i eventorganisationer samt på vilka sätt detta kan leda till framgång i ett 
eventprojekt.  
 

8 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår uppsats har behandlat ämnet effektivt projektledarskap och har bidragit till en definition 
om vad detta innebär i eventbranschen. Det skulle vara intressant om fortsatt forskning inom 
detta område kunde innehålla någon form av modell för att beskriva hur företag rent konkret 
kan arbeta med effektiv projektledning. Modellen kan i sådana fall bidra till ett mer effektivt 
arbetssätt för eventprojekt och eventorganisationer. Metod i fortsatt forskning skulle 
föreslagsvis vara observationer, vilket ger en djupare inblick i hur organisationer och 
projektledare arbetar. Ämnet vi har behandlat är intressant, vilket även flera av våra 
respondenter har påpekat, det är ännu inte mättat och fortsatt forskning är att föreslå. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor Projektledare 
 
Intervjufrågor Projektledare 
 
– Ålder?  
 
– Hur länge har du jobbat på företaget?  
 
– Vilken position har du på företaget?  

– Arbetsuppgifter? Personalansvar? 
 
– Har du någon utbildning inom event? Eller annan utbildning? 
 
– Hur länge har du arbetat i eventbranschen? Hur länge som projektledare?  
 
– Vad är det för typer av projekt du leder? 
 
– Vad kännetecknar byråns mest framgångsrika projekt (Idealprojektet)?  

– Varför var det framgångsrikt? 
– Var det framgångsrikt i både genomförandet och den förberedande processen?  

 
– Om du tänker på ett mindre framgångsrikt projekt, vad gjorde det mindre 
framgångsrikt? 

– Finns det en röd tråd bland mindre framgångsrika projekt?  
 
– Hur definierar du effektivitet?  
 
– När upplever du ett projekt som effektivt? 
 
– Vilka kompetenser hos dig själv anser du vara de viktigaste för att leda ditt team på 
ett effektivt sätt? 
 
– Beskriv ett projekt som enligt dig var effektivt?  
     – Vad utmärkte effektiviteten i projektet?  
 
– Beskriv ett projekt som enligt dig inte var lika effektivt?  

– Vad var det som utmärkte att det inte var lika effektivt? 
– Vad var den största skillnaden mellan dessa? (Planeringen, personal etc.) 

 
– Till vilken grad anser du att uppdragsgivaren spelar in på projektets effektivitet?  
     – Exempel?  
 
– Anser du att man kan lära sig vara effektiv i sitt arbete?  

– Hur? Utbildning, erfarenhet osv. 
 
– I ett projekt ställs man hela tiden inför nya situationer som påverkar ledarskapet, 
finns det specifika situationer där ledarskapet förändras hos dig?  

– Vilka? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor Medarbetare 
 
– Ålder?  
 
– Hur länge har du jobbat på företaget?  
 
– Vilken position har du på företaget? Arbetsuppgifter? Personalansvar? 
 
– Har du någon utbildning inom event? Eller annan utbildning? 
 
– Hur länge har du arbetat i eventbranschen? 
 
– Vad är det för typer av projekt du arbetar med? 
 
– Vad kännetecknar byråns mest framgångsrika projekt (idealprojekt)?  
    – Varför var det framgångsrikt? 

– Var det framgångsrikt i både genomförandet och den förberedande processen? 
 
– Om du tänker på ett mindre framgångsrikt projekt, vad gjorde det mindre 
framgångsrikt? 

– Finns det en röd tråd?  
 
– Hur definierar du effektivitet?  
 
– När upplever du ett projekt som effektivt? 
 
– Vilka kompetenser hos en ledare anser du vara de viktigaste för att du ska kunna bli 
ledd på ett effektivt sätt?  
 
– Beskriv ett projekt som enligt dig var effektivt? 

– Vad utmärkte effektiviteten i projektet?  
 
– Beskriv ett projekt som enligt dig inte var lika effektivt? 

– Vad utmärkte att det inte var lika effektivt?  
– Vad var den största skillnaden mellan dessa? Planeringen, personal etc.  

 
Till vilken grad anser du att uppdragsgivaren spelar in på projektets effektivitet? 
  – Exempel? 
 
– Anser du att man kan lära sig vara effektiv i sitt arbete?  

– Hur? Utbildning, erfarenhet osv. 
 
– I ett projekt ställs man hela tiden inför nya situationer som påverkar ledarskapet, på 
vilket sätt upplever du att ledarskapet förändras i olika situationer?  
     – Vilka? 
 
 



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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