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Projektlitteratur – använd alltid den senaste upplagan   
Böckerna presenteras utan någon särskild inbördes ordning. (Uppdaterat 2020‐08‐17) 

Projekthandboken – planera, leda och värdera projekt av Kjell Nordberg 
Boken vänder sig till dig som ska förbereda ett projekt eller som vill stämma av de egna 
projektidéerna. Den lämpar sig även för grundläggande utbildningar i projektmetodik. 
Teori varvas med enkla praktiska exempel och  innehåller dessutom definitioner och 
arbetsuppgifter. 
MIs kommentar: en lättläst bok på ca 100 sidor som lämpar sig för nybörjaren. Den är 
delvis skriven med ett föreningsperspektiv. 
 
Att leda och arbeta i projekt av Monica Lööw 
I  boken  presenteras  framgångsfaktorerna  för  effektiva  projekt  liksom  de  vanligaste 
fallgroparna – och hur du undviker dem. Här finns checklistor och verktyg som hjälper 
dig att effektivisera ditt projektarbete och öka lönsamheten i projekten. Sist hittar du 
ett antal praktikfall, som konkret visar hur företag och organisationer tillämpat bokens 
projektstruktur. 
MIs kommentar: precis som titeln anger fokuserar denna bok på ledarskapet och hur:et 
med tips om mötesplanering, retorik, nervositet, gruppdynamik, delaktighet, kick‐off, 
entusiasm  och  arbetsglädje.  De  ”hårda”  delarna  rörande  projektstruktur  och 
målstyrning berörs översiktligt. 
 
Projektledningsmetodik av Tomas Jansson och Lennart Ljung  
Denna  lärobok  behandlar  ingående  projektledarens  verktyg  och  tekniker  för  att 
definiera,  avgränsa,  planera,  organisera,  leda,  överlämna och avsluta projektuppgif‐
ten. Boken är i första hand en lärobok för universitetsstudier och en handbok för den 
aktive  projektledaren,  men  passar  också  för  chefer  eller  för  den  som  ska  delta  i 
projektplaneringsarbete. 
MIs kommentar: i denna bok får man en ingående och detaljerad beskrivning av det 
som  brukar  benämnas  ”hårda”  planeringsprojekt  innehållande  matematiska  och 
tekniska  termer.  Endast  mycket  begränsade  avsnitt  gäller  de  ”mjuka”  delarna  i 
projektledning såsom gruppdynamik, kommunikation och lärande.  
 
Hemligheten med projektledning av Tomas Jansson och Lennart Ljung 
Det här är en bok  för praktiker  som kan användas direkt  i  det dagliga arbetet med 
projekt av alla slag på en arbetsplats. Projektledning handlar alldeles för mycket om 
metoder och för litet om projekten själva, anser författarna. Projekt är olika och den 
där metoden som fungerar på alla projekt finns bara inte. Man kan inte göra lika varje 
gång och det blir  katastrof om man gör allt  som står  i handböckerna. Varje projekt 
behöver särbehandling! För att kunna se vad som är det avgörande i just ditt eller dina 
projekt, måste du kunna ställa bra frågor. Det är vad den här boken handlar om. 
MIs kommentar: Författarna har en enorm samlad teoretisk och praktisk kompetens, 
men lyckas ändå göra boken lättläst. Boken innehåller en rejäl manual för att kunna ställa de viktigaste 
frågorna  inför  en  projektstart.  Fem  typprojekt  beskrivs:  produktutveckling,  intern  förändring, 
marknad, kundorder och evenemang. Frågorna gäller både de viktiga VAD:et och HUR:et. Läs den här 
boken! 
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Projektledaren av Wendy Briner med flera 
Detta är en praktisk handbok i projektledning. Vi får vägledning i hur en grupp bör vara 
sammansatt,  hur  man  löser  konflikter  inom  gruppen  och  hur  man  forcerar  trög‐
hetströsklar. Även projektledarens roll och de arbetsmetoder hen har till sitt förfogan‐
de analyseras. Dessutom inrymmer boken noggranna instruktioner i hur man steg för 
steg leder en projektgrupp mot uppställda mål.  
MIs kommentar: Boken har ett tydligt fokus på hur:et, projektledarens roll och grupp‐
dynamiken.  Innehåller  ett  bra  självtest  på  hur  man  fungerar  som  projektledare  i 
förhållande till de olika perspektiven grupp & deltagare, chef & ledning, styrsystem ‐ 
lära av misstag, självutvärdering, måluppfyllelse samt kund & intressent.  Endast korta 
avsnitt om planering och styrning.  
En bra och mer omfattande recension gjord av studenten Victoria Roos finns här >> 

Projektråd av Lena Börjesson och Sofia Lisiderius‐Gustavii 
Den här boken betonar samspelet mellan ledare och grupp och lägger sin vikt på bra 
metoder i projektarbetet. Den innehåller även ett visst mått av planering, styrning och 
kontroll.  
MIs  kommentar:  boken  har  ett  tydligt  fokus  på  pedagogiska  arbetsmetoder  och 
utvecklingsprojekt,  ett  trevligt  och  pedagogiskt  upplägg,  många  bra  frågor  till 
projektledaren och en metodbilaga på 20 sidor.  
 
Projektledningsfilosofi av Inga Brundell‐Öhman 
Tydligheten i projektets definition är A och O. Det är bara att trycka på knappen och 
genomföra. Men är det så i verkligheten? När du står där som projektledare i ruinerna 
av ditt havererade projekt undrar du förstås vad det var som hände. Författaren har 
stor erfarenhet av arbete i projekt och har skrivit boken för att hjälpa dig att tänka efter 
före. Om eldsjälar att dra nytta av, om hjältar och martyrer, om motkrafter och om nu 
är rätt tid att dra igång, om att avbryta i tid och om att tacka nej till uppdrag, och i så 
fall varför. Och framför allt, om att leda projekt i verkligheten. 
MIs  kommentar:  författaren  beskriver många  tydliga  självupplevda  exempel,  ibland 
kanske lite cyniskt men hon får fram sin poäng. Kan läsas av alla men funkar bäst om man tidigare 
kommit i kontakt med projekt ‐ i alla fall som projektmedarbetare. 
 
Effektiv projektkommunikation – nyckeln till projektets framgång av Elisabeth Kamél 
Hur vi kommunicerar med varandra i ett projekt avgör hur väl vi lyckas. Kommunika‐
tion är basen i allt vi gör och säger. I den här boken får du hjälp i att undvika och rätta 
till missförstånd och otydliga budskap. Du blir guidad i vad det är i ditt ledarskap som 
påverkar och hur det sker, vilka av motpartens beteenden som ger reaktioner och hur 
du  kan  hjälpa  och  bidra  till  att  projektgruppen  kommer  framåt  mot  det  önskade 
resultatet. 
Boken vänder sig till projektledare. Även du som vill bli bättre på att leda dig själv kan 
hitta guldkorn och sätta fart på din utveckling. 
MIs  kommentar:  På  ca  160  sidor  lyckas  författaren  paketera  det  viktigaste  kring  kommunikation, 
gruppdynamik,  självledarskap,  förväntningar,  problemlösning,  konflikthantering,  motivation, 
beslutsfattande,  argumentering,  förändringsledning,  prioritering,  stresshantering,  empati  och  det 
goda samtalet. Dessutom presenteras många bra övningar. Läs den här boken! 
 
 

http://www.byggai.se/pl/att/Projektledaren.pdf
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Projektledning av Bo Tonnquist 
Projektmetodiken omfattar både projektstyrning och projektledning som tillsammans 
utgör en helhet med syfte att säkerställa verksamhetens behov samtidigt som det ska 
garanterar resultat  i de enskilda projekten. Boken  innehåller modeller, riktlinjer och 
processer för att stödja hela projektprocessen, allt från urval och prioritering mellan 
olika projektidéer fram till nyttorealisering och effektuppföljning. Boken har utsetts till 
”Bästa  lärobok  på  högskolenivå  i  företagsekonomi”  och  är  avsedd  för  studenter, 
projektledare, certifieringar inom projektområdet samt för personer på ledningsnivå. 
MIs kommentar: Gedigen sammanställning av traditionell projektledning komplette‐
rad med avsnitt om agila metoder. Den ”mjuka” delen av boken, dvs. gruppdynamik, 
lärande,  ledarskap,  kommunikation  etc.,  innehåller  endast  teorier  staplade  på  varandra  med  få 
konkreta  och  praktiska  exempel.  Boken  har  en  omfattande  webbplats  med  många  matnyttiga 
dokument att ladda ner: https://www.sanomautbildning.se/projektledning.  
Projektledning från grunden av Bo Tonnquist  
Projektledning från grunden är en bok för dig som ska leda eller vara med i ditt första 
projekt.  Den  är  främst  tänkt  som  kurslitteratur  på  grundläggande  kurser  i 
projektledning och projektkunskap inom yrkesutbildningar, men passar också bra för 
kurser på gymnasiet. Även du som har varit med i ett par projekt och vill komplettera 
din  praktiska  erfarenhet med  teori  har  stor  behållning  av  boken.  Denna  bok  är  en 
förenklad och nedkortad version av storsäljaren Projektledning. 
MIs  kommentar:  en  bra  grundbok  gällande  den  strukturella  delen  av  projekt.  Den 
”mjuka” delen av boken, dvs. gruppdynamik, lärande, ledarskap, kommunikation etc. 
är förhållandevis tunn. Bra studietips inledningsvis och många bra och enkla metoder 
och övningsuppgifter. 
 
Projektledning av Anette Hallin och Tina Karrbom Gustavsson 
I  den  här  boken  får  du  lära  dig  grunderna  i  projektledning med  hjälp  av  sex  olika 
projektexempel  från  olika  branscher  och  organisationstyper.  Du  får  följa  de  olika 
faserna  i  ett  projekt,  från  det  att  projektet  initieras  till  dess  att  det  avslutas  och 
utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller. Boken används 
på YH‐utbildningar och  i olika grundläggande projektledningskurser både av privata 
anordnare och av högskolor. 
MI:s kommentar: denna bok innehåller lite av allt. Både de hårda och mjuka delarna 
och  blir  följaktligen  ganska  grund.  Författarna  presenterar  en  egen  intressant 
uppdelning  av  projekt  i  målstyrda  och  målsökande.  Boken  innehåller  även  en 
reflekterande  slutdel  om  projektforskningen,  som  författarna  anser  vara  alltför  snäv  och  tar  som 
exempel  avsaknaden  av  makt‐  och  genusperspektiv  och  den  traditionella  projektmetodikens 
underliggande logik. 
 
Agil projektledning av Tomas Gustavsson  
Agil betyder smidig och är benämningen på ett arbetssätt som vuxit fram i it‐branschen 
och  på  senare  år  fått  fäste  i  allt  fler  branscher.  Många  företag  vittnar  om  större 
engagemang  och  effektivare  projekt  sedan  man  infört  en  agil  syn  på  planering, 
förändring, ledarskap och kommunikation. 
Agil projektledning ger både den teoretiska stommen och praktiska tillämpningen av de 
agila  metoderna.  Kärnvärden  och  tankesätt  som  ligger  till  grund  för  det  agila 

https://www.sanomautbildning.se/projektledning
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projektarbetet beskrivs utförligt och varvas med konkreta exempel, tillvägagångssätt och verktyg. Det 
finns även en tillhörande övningsbok av samma författare. 
MIs kommentar: passar bäst för it‐projektledare särskilt i lite större företag och projekt med kunder 
från offentlig sektor.  
 
Tonnquist, Bo, Agilt eller projekt? – Att leda utveckling och bygga verksamheter 
Boken vänder sig till den som har en ledande roll med ansvar för affärs‐, verksamhets ‐ 

eller  produktutveckling.  Även  projektledare  och  scrum  masters  har  nytta  av  dess 

innehåll.  Syftet med boken är att visa hur man kan organisera och leda utveckling samt 

bygga  verksamheter  baserat  på  arbetsformen projekt  och  agila metoder.  Boken  tar 

också upp vad som krävs för att införa portfölj‐ och programstyrning, implementera en 

agil  organisation,  en  så  kallad  agil  transformation,  och  hur man  etablerar  ett  PMO 

(projektkontor).  MIs  kommentar:  här  finns  mycket  intressant  för  den  mycket  rutinerade 

projektledaren med god kunskap om strategiska ledningsprocesser. Rejäl överkurs för nybörjaren. 

Projektledarskap av Torbjörn Wenell 
Ett  antal  framgångsrika projektledare  för  stora projekt  i  en  rad olika branscher och 

organisationer, intervjuas i större delen av boken. De ger exempel på hur personlig och 

variationsrik projektledning kan vara och hur ledningen måste anpassas till projektets 

karaktär, förutsättningar och miljö.  

MIs kommentar: intervjuerna gäller riktigt stora projekt, såsom Forsmark – platsen för 

slutförvaring  av  använt  kärnbränsle,  Naturskyddsföreningens  projekt  havsörn, 

läkemedelsprojekt, världens största scoutsamling, VM  i  skidskytte och  JAS‐projektet 

med flera, där projektledarna prisats för utomordentliga projektledarinsatser. Boken läses därför med 

störst behållning av redan erfarna projektledare. 

Från mötesproffs till utvecklingsmotor av Margareta Ivarsson med flera 
Alltför mycket  fokus och ansvar  läggs på projektledningen – en projektledning som 
oftast  saknar  långsiktigt mandat  att  förändra  något  i  organisationen. Det  krävs  att 
personer med mandat följer projektets resultat, styr det aktivt utifrån organisationens 
långsiktiga behov och lyckas engagera de övriga aktörer som krävs för att få förändring 
till  stånd.  Skriften  är  tänkt  som  stöd  för  styrgrupper  för  att  kunna  bedriva  ett 
framgångsrikt  styrgruppsarbete  –  att  gå  från  passiva  mötesproffs  till  aktiva 
utvecklingsmotorer. 
MIs kommentar: genom att läsa avsnitten Projektledningens roll och ansvar samt Styrgruppens roll och 
ansvar kan du som projektledare få en uppfattning om vem som ska göra vad så du inte omedvetet tar 
på dig även deras roll, vilket är mycket vanligt och  leder till  sämre effekter samt onödig stress hos 
projektledaren. Ingen egentlig kursbok i projektledning, snarare ett kompendium för reflektion. 
 
Att äga, styra och utvärdera stora projekt av Göran Brulin och Lennart Svensson 
Det  satsas  mycket  pengar  på projekt  för  att  utveckla  individer,  verksamheter  och 
regioner, men  forskning  visar  att  resultaten  sällan  blir  bestående.  Det  krävs  bland 
annat ett mycket mer aktivt ägarskap och arenor för lärande och återkoppling för att 
nå  långsiktigt  hållbara effekter  av projekten. Lärande utvärdering är  en metod  som 
för projektet  närmare projektens  övergripande  mål  och  som  rekommenderas  i 
boken.   

https://www.margaretaivarsson.se/show_news.php?ID=518
https://www.margaretaivarsson.se/artikel_larande_utvardering.htm


 
 

Adress: Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg   
Telefon: 073-775 60 02      
E-post:  mi@margaretaivarsson.se   
Hemsida:     www.margaretaivarsson.se 
 

MIs  kommentar:  Detta  är  en  måste‐bok för  alla  med  koppling  till  lite  större  offentligfinansierade 
projekt som t ex EU‐projekt och regional utveckling. 
 
Projektpsykologi Av Max Rapp Ricciardi & Joseph Schaller 
Det har getts ut mängder av projektböcker för att skapa struktur, handlingsplaner och 
fixa de tekniska lösningarna i projektarbete. Denna bok handlar om projektpsykologi 
‐ vad som egentligen sker mellan människorna som arbetar i ett projekt. Boken ger 
också  viss  vägledning  i  hanteringen  av  problem,  som  kan  uppkomma,  människor 
emellan.  Projekt  som  organiseringsform  påstås  vara  välgörande  för  psykologiska 
faktorer som motivation, helhetssyn och samspel mellan människor. Faktum är att 
många projekt är så otydligt organiserade att de utgör en grogrund för ångest som 
många människor agerar ut, vilket tar sig uttryck i ökade konflikter! 
MIs kommentar: ett gediget komplement till planering‐styrning‐kontroll‐sidan av projekt. 

Kompletterar t ex boken Projektledningsmetodik. 

 

https://www.margaretaivarsson.se/show_news.php?ID=367

