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Sammanfattning 
Följande rapport är skriven vid Örebro Universitet och skrivs som avslut på författarnas 
ingenjörsstudier. Problemet som rapporten behandlar är att tillfälliga projektgrupper har svårt 
att prestera och samarbeta. Detta påverkar produktutvecklingsprojektets genomförandeprocess 
samt projektets resultat.  Denna rapport redogör för hur processen för 
produktutvecklingsprojekt påverkas av projektgruppers sammansättning, med avseende på 
Belbins teamroller, samt om det finns några gemensamma faktorer hos lyckade 
produktutvecklingsprojekt som kan kopplas till projektgruppens sammansättning.  
För att angripa problemet har en litteraturstudie utförts samt intervjuer på ett 
produktutvecklingsföretag. Med hjälp av släktskapsdiagram har all data strukturerats upp. 
Analys av data påvisade en bild av att projektgruppens sammansättning har en stor inverkan 
på produktutvecklingsprojekt och att processen i produktutvecklingsprojekt påverkas positivt 
av olikheter i projektgruppen. Den mest bidragande teamrollen är Plant vars påhittiga sida 
förser projektet med den kreativitet som krävs för att genomföra ett 
produktutvecklingsprojekt. Slutligen fastställdes att överskott av starka karaktärer i 
produktutvecklingsprojekt skapar konflikter, vilket medför att tidsram och budget för projekt 
riskerar att bli lidande.   

 

 

Nyckelord: Belbins teamroller, projektgrupper, produktutvecklingsprojekt, 
projektgruppssammansättning 
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Abstract 
This thesis is written at Örebro University as an ending of the writers’ time at the university. 
The report examines the problem that temporary project groups does not perform well and has 
troubles with collaboration. This affects the process of product development projects and can 
affect the result of the project. This thesis describes how the composition of the project group, 
with respect to Belbin’s team roles, affects the process of product development projects. The 
report will also examine if it is possible to find any links between successful product 
development projects and the composition of the project group.  

The thesis is based on a literature study that has been combined with interviews at a product 
development company. By analyzing the data from the interviews and the literature study the 
writers could see positive effects due to differences in the project groups. By adding a person 
with the team role Plant to the project group the level of creativity increases, which can 
improve the result of the project because of better ideas. The writers also found out that if you 
hold too many strong individuals in a project group it can cause the timeframe and the budget 
of the project to fail. The strong characters may have problems collaborating, which will 
create conflicts, causing the project to take longer time than expected.  

 

 

Key words: Belbin's team roles, project groups, product development projects, composition of 
the project group 



 

2017, A Gerdvall, C Johansson  4 (39) 

Förord 
Detta arbete har utförts av oss, Amanda Gerdvall och Camilla Johansson, som avslutning på 
våra ingenjörsstudier vid på Örebro Universitet. Arbetet har pågått i 10 veckors tid under 
vårterminen 2017. Examensarbetet har utförts i samarbete med Alten Sverige, Örebro. Detta 
arbete har gett oss en förståelse för ingenjörsyrkets bredd och ökat vårt intresse för 
projektledning.  

Vi vill inleda med att tacka Alten Sverige och Fredrik Hygerth för ett gott samarbete under 
dessa veckor. Sedan vill vi tacka vår handledare Kerstin Winge, Örebro Universitet, som 
guidat och stöttat oss genom hela arbetet. Vi vill avslutningsvis tacka samtliga respondenter 
för deras tid och engagemang vid genomförandet av intervjuerna.  

 

Örebro, juni 2017 

Amanda Gerdvall och Camilla Johansson 
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1 Inledning 
Under detta kapitel beskrivs övergripande vad rapporten kommer att handla om och vilka 
ämnen som behandlas i arbetet.  
 
Projekt är en arbetsform som är applicerbar på uppdrag i olika skepnad och storlek. Allt från 
att planera en fest till att utveckla en ny produkt kan ses som ett projekt, trots de många 
skillnader som finns uppdragen emellan. [1] De flesta verksamheter arbetar i någon mån med 
projekt som arbetssätt, där somliga uppdrag påminner mycket om företagets linjeorganisation 
och andra där projektorganisationen är mer separerad från övrig verksamhet [2].  
 
Då det kommer till projekt, däribland produktutvecklingsprojekt, så är projektgruppens 
medlemmar ofta ovana att arbeta tillsammans och det krävs eftertanke vid sammansättningen 
av gruppen. Det är viktigt att snabbt få ihop ett bra samarbete i och med den tidspress 
projektet ligger under och för att teamet ska kunna nå de mål som satts för projektet. [2]  

Inom linjeorganisationen gör gruppens sammansättning mindre skillnad, trots att varje 
avdelning kan ses som en grupp, i och med att personerna är vana att arbeta tillsammans och 
har med tiden lärt sig att arbeta effektivt och fungerar som ett sammansvetsat team, oberoende 
hur projektgruppens sammansättning ser ut. [3]  

Torbjörn Wenell har i sin bok Projektledarskap listat 18 viktiga faktorer för ett lyckat projekt 
och bett framgångsrika projektledare lista de faktorer som de anser viktigast, utav de 18 
beskrivna. Av de 18 faktorerna visade sig engagerad ledare vara det som de tillfrågade ansåg 
viktigaste, direkt följt av ett bra team samt bra kommunikation. [4]  

 "It can be very exciting being part of a team that is productive and is making good use of all 
the members, Conversely, it can be hellish working on a team that is not functioning very 
well."   

David G Ullman [5]  
 
Inte bara Torbjörn Wenell beskriver vikten av att ha ett välfungerande team då man arbetar i 
projekt. Även författare såsom Meredith Belbin, Sven Antvik, Håkan Sjöholm, Sven Eklund 
och Bo Tonnquist tar upp vikten av detta. [2, 3, 6-8] De ovan nämnda författarna är några av 
dem, vars verk utgör den faktabas denna rapport baseras på.  
 
För att lyckas med att sätta samman välfungerande team finns modeller och metoder att 
utnyttja som hjälp. Meredith Belbin har undersökt området och utvecklat en metod för hur en 
lyckad projektgrupp bör vara sammansatt. Belbin har undersökt olika 
projektgruppskompositioner och analyserat hur deras samarbete fungerat. [6]  
 
Vad Belbins studier resulterat i är att alla individer kan kopplas ihop med minst en teamroll. 
Genom att se till en individs beteende kan man koppla denne till en speciell teamroll och på 
så sätt se vilken roll personen skulle ta i en projektgrupp. Det finns totalt nio teamroller och 
dessa är: Plant, Resource investigator, Coordinator, Shaper, Monitor evaluator, 
Teamworker, Implementer, Completer och Specialist. [6]  
 



 

2017, A Gerdvall, C Johansson  8 (39) 

1.1 Företaget 
Alten Sverige AB är ett konsultföretag inom teknikbranschen som arbetar med kunder såsom 
Volvo AB, Scania, Atlas Copco, ABB och Vattenfall. Alten Sverige AB verkar över hela 
Sverige och levererar kompetens, i form av konsulter, till sina kunder. Affärsområdena som 
Alten arbetar inom är Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace och Industry. 
Alten Sverige AB är en del av Alten Group som verkar i över 20 länder och har över 20 000 
anställda, varav 1300 personer i Sverige. [9] 

Alten arbetar med stor bredd och förser sina kunder med allt från resursförstärkning hos kund 
till att leverera arbetspaket. Dessa arbetspaket innebär att man hyr in ett helt team som tar 
över ansvaret för hela leveransprojekt. [10] I samband med att hela team erbjuds är det viktigt 
att Alten kan lita på att de team som jobbar åt kund arbetar så effektivt som möjligt.   

1.2 Projektet 
De flesta företag arbetar i någon mån med projekt inom organisationen då projekt är en bra 
organisationsform för att på kort tid åstadkomma ett stort resultat [2].  

Somliga projekt delar resurser med övrig verksamhet medan andra projekt är helt separerade 
från linjeorganisationen och där projektledaren tillhandahåller både egna resurser och egen 
personal. Oberoende av vilken organisationsform som används består oftast projektgruppen 
av en tillfällig arbetsgrupp, ihopsatt för det specifika uppdraget. Projektgruppen kan bestå av 
personer från olika funktioner i företaget, alternativt från helt skilda företag. Något som 
medför att projektgruppens medlemmar måste samarbeta med personer som de tidigare inte 
arbetat med. [2] Detta är något som enligt Sven Eklund anses vara den största svårigheten 
med projektarbete, att få främmande människor med olika stilar och personligheter att 
samarbeta [3].  

Problemet som observerats är att tillfälliga projektgrupper inte presterar bra och att det direkt 
påverkar projektets resultat i negativ bemärkelse. Det är möjligt att hitta kopplingar mellan 
projektets dåliga prestationer och projektgruppens sammansättning [5]. Ofta prioriteras 
kompetens framför personlighet, vilket leder till att kommunikationen och samarbetet blir 
bristfälligt. 

1.2.1 Syfte 

Syftet för arbetet var att se hur personlighetstyper, enligt Belbins teamroller, inverkar på 
processen för ett produktutvecklingsprojekt.  

Arbetet syftar också i att undersöka sammansättningen i olika produktutvecklingsprojekt och 
försöka hitta gemensamma faktorer, kopplade till teamroller, inom lyckade samt misslyckade 
projekt.  

Definitionen av ett lyckat projekt beskrivs i detta arbete ”i enlighet med specifikation”.  

Det har även undersökts om företagen utnyttjar de befintliga teoretiska modeller som finns 
gällande beteende och personlighet vid tillsättning av projektgrupper, däribland Belbins 
teamroller.  
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1.2.2 Frågeställningar 

Hur påverkas processen för produktutvecklingsprojekt av gruppens sammansättning med 
avseende på personlighetstyper enligt Belbins teamroller?  

Vilka mönster finns hos lyckade produktutvecklingsprojekt med avseende på ovanstående?  

1.2.3 Förväntat resultat  

Rapporten har undersökt möjliga effekter som olika teamroller har på processen i 
produktutvecklingsprojekt. Arbetet förväntades leda till tydliga riktlinjer som kan ligga som 
grund för lyckade framtida projektsammansättningar samt öka medvetenheten om personliga 
faktorers inverkan på produktutvecklingsprojekt. 

1.2.4 Avgränsningar 

Arbetet inkluderade endast produktutvecklingsprojekt, där projekten var tillfälliga och 
tillhandahöll egna resurser och som därför skiljde sig från den övriga verksamheten. 
Produktutvecklingsprojekten har däremot haft begränsningar i personella resurser på grund av 
övriga arbetsuppgifter. Gruppmedlemmarna jobbade alltså inte heltid med ett projekt utan 
hade flera arbeten igång samtidigt. 

Produktutvecklingsprojekten som studerats har varit minst ett halvt år långa. Anledningen till 
att tiden för projekten sattes till minst ett halvår berodde på att det kan ta upp till 6-8 månader 
innan en grupp, enligt Susan Wheelans projektutvecklingsmodell, blir ett högpresterande team 
[2].  
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet kommer det bakomliggande problemet som arbetet grundar sig i samt 
tidigare arbeten utförda av andra att presenteras.  

2.1 Problemet 
"Det är i förhållningssättet människor emellan som man ofta hittar orsaken till att projekt 
misslyckas eller hakar upp sig". 

Kerstin Myrgård [11] 

Företag har problem med att sätta samman projektgrupper som presterar bra i tillfälliga 
projektorganisationer. Det är svårt att sätta samman ett välfungerande team som samarbetar 
och kommunicerar väl. Bristerna i samarbetet kan direkt kopplas till att projekten misslyckas 
[7, 11].  

Altens kund, det företag som i samband med detta arbete har intervjuats, bedriver ofta projekt 
och arbetar främst med produktutvecklingsprojekt inom organisationen. Det som skiljer 
produktutvecklingsprojekt från andra projekt är att denna typ av uppdrag omfattar många 
olika faser och kräver samarbete mellan många funktioner hos företaget. I och med den 
samverkan som krävs mellan olika avdelningar så är det vanligt förekommande att de 
ingående individerna i projekten inte arbetat tillsammans tidigare. [12] Detta sätter press på 
samarbetet i och med att ett projekt alltid har en satt tidsram och alla måste samarbeta för att 
nå de bestämda målen. Vikten av ett gott samarbete inom produktutvecklingsprojekt, är 
anledningen till att studien har sett till just denna typ av projekt.  

Stora företag har generellt sett ett mer standardiserat arbetssätt och tydligare riktlinjer att 
följa. Det finns ofta tydliga projektmodeller att följa och ett tydligt tillvägagångssätt för 
projekten som ska genomföras. [13] Trots den tydliga strukturen i övrigt så existerar sällan 
redogörelse för hur man ska sätta samman en projektgrupp. Även fast det finns mycket 
underlag som säger att ett gott samarbete är centralt för att man ska lyckas med projektet.  
[1, 11] Problemet är alltså att företag inte vet hur mycket projektgruppens sammansättning, 
med avseende på personlighetstyper, påverkar projektets resultat och genomförandefas. 

Det finns en del beteendemodeller samt personlighetstester som kan utnyttjas för att 
underlätta sammansättningen av projektgrupper, bland annat Belbins teamroller, DISC, 
Adizes och Myers-Briggs. Belbins teamroller är den mest förekommande av dessa modeller 
vid rekrytering till företag och projekt. [2] Denna modell har visat att en grupp med 
medelmåttiga personer som kompletterar varandra kan lyckas bättre än en grupp med 
högpresterande, högintelligenta individer [6]. Något som för tankarna till Toyotas president 
Fujio Chos som konstaterade att det är processerna som bör förbättras och inte individen [14].  

"We get brilliant results from average people managing brilliant processes, while our 
competitors get average or worse results from brilliant people managing broken processes" 

 Fujio Cho, President Toyota Motor Corporation [14] 
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare  
Alten har tidigare samarbetat med studenter vid examensarbeten, däribland ett examensarbete 
med syfte att undersöka hur personlighetsdrag i team påverkar den kreativa prestandan och 
hur det kan utnyttjas. I arbetet kom utförarna fram till att personliga egenskaper har tydlig 
inverkan på innovationsarbete. I examensarbetet presenterar utförarna hur team ska vara 
sammansatta för att generera bra idéer. [15] 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 
Tidigare har ett experiment utförts om Belbins teamroller. Experimentet undersökte hur 
Belbins teorier kunde appliceras i verkligheten samt se hur processen och resultatet för arbetet 
påverkades. [16] Även ett examensarbete har utförts inom området, detta undersökte hur ett 
mindre företag skapade sin projektgrupp utifrån dess befintliga resurser. En av 
examensarbetets slutsatser visade att företaget använder profilindelning för att kunna anställa 
personer som har lätt för att samarbeta med den befintliga personalen. [17]  

2.3.1 Experiment – Belbins teamroller 

Titel: Group Dynamics and Software Engineering  

Group Dynamics and Software Engineering är ett experiment på Belbins teamroller som 
utfördes av Richard Thomas, lärare på Queensland University of Technology i Australien. 
Richard har utfört experimentet på mjukvaruingenjörsstudenter på universitetet. Syftet med 
experimentet var att undersöka hur applicerbar Belbins modell är på 
mjukvaruutvecklingsprojekt samt att se hur modellen kan påverka projektets process och 
resultat.  

Experimentet utfördes på studenter i årskurs två, två år i rad. År ett fick studenterna själva 
välja grupper om fyra till fem personer. År två slumpades grupper om fyra till fem personer, 
med krav på att alla Belbins teamroller skulle vara representerade på antingen primär eller 
sekundär nivå. I detta fall menas primär nivå personens huvudsakliga teamroll, alltså den 
teamroll personen främst stämmer överens med. Sekundär nivå innebär en teamroll där 
individens personlighetsdrag delvis stämmer överens med rollen i fråga. Denna definition av 
primär och sekundär nivå kommer även att gälla resterande delar av rapporten. 

Resultatet av detta experiment blev inte så tydligt som det fanns förhoppningar om. Att 
använda sig av Belbins metod på projektgrupperna gjorde inte grupperna nämnvärt bättre än 
de grupperna som studenterna själva valt. Att ha i åtanke är dock att grupperna som 
studenterna själva valde, redan var ett fungerande team då studenterna valt personer de känner 
och där outtalade roller fanns sedan innan. [16]  

2.4 Beskrivning av teknikområdet 
Rapportens huvudsakliga syfte var att undersöka hur tillsättningen av medlemmarna i 
projektgrupper påverkade projekt inom produktutveckling, med avseende på Belbins 
teamroller. Därför har kunskap inom projektledning, produktvecklingsprojekt och Belbins 
teamroller varit det mest centrala för detta arbete.  

Eftersom att intervjuer genomfört har kompletterande kunskaper inom intervjuteknik 
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studerats. Detta för att kunna genomföra intervjuer på ett så korrekt och neutralt sätt som 
möjligt.  
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3 Teori 
I detta avsnitt av rapporten presenteras den teoretiska grund som arbetet vilar på. Begrepp 
och teorier inom produktutveckling, Belbins studier och projektledning redogörs.  

3.1 Projektorganisationer  
Projekt varierar mycket i storlek och komplexitet, och kan variera även inom ett företag. 
Framförallt projektets anknytning till övrig organisation är det som skiljer projekttyper åt. 
Vanligast är de projekt som existerar parallellt med övrig verksamhet och som delar resurser 
med linjeorganisationen. I dessa fall arbetar projektgruppen med andra arbetsuppgifter 
parallellt med projektet. [2, 13] Den andra typen av projekt är de projekt som är mer avlägsna 
från övrig verksamhet. Projektledaren har vid denna typ av projekt eget ansvar över sina 
resurser och arbetsgruppen arbetar endast med det specifika projektet. [2]  

Samtliga projekttyper innefattas av en projektgrupp som är tillfälligt tillsatt för det specifika 
uppdraget. Ofta innebär projekten ett samarbete mellan många olika funktioner inom företaget 
och flertalet avdelningar är inblandade, framförallt om det aktuella projektet är ett 
produktutvecklingsprojekt. [12] 

3.1.1 Kriterier för projekt 

Gemensamt för alla projekt är att de måste skilja sig från den övriga verksamheten. För att 
göra detta finns det vissa kriterier ett projekt behöver uppfylla, dessa förklaras nedan. [8, 13] 

Målstyrt 
Ett projekt har ett starkt mål- och resultatfokus, där det är viktigt att alla inblandade har 
accepterat och förstått målen. Är alla införstådda i målen anses denna punkt som den största 
styrkan med ett projekt, med anledning av att projektgruppen ser målet på samma sätt och 
därför arbetar i samma riktning.  

Temporärt 
Ett projekt ska endast finnas under den tid som behövs för att utföra arbetet. Det är alltså ett 
tidsatt arbete där det ska finnas en tydlig start samt avslut.  

Begränsat 
Projekt har alltid begränsningar i form av tid, pengar, kompetens och andra resurser.  

Unikt 
Varje projekt som utförs ska vara något nytt och unikt. Dock kan stora delar av ett projekt 
likna tidigare projekt, förutsatt att det finns något som gör att det aktuella projektet räknas 
som nytt och unikt. [8, 13] 

3.2 Definition av produktutvecklingsprojekt 
Skillnaden på det generella projektet och ett produktutvecklingsprojekt är, enligt författaren 
Bo Tonnquist, att ett produktutvecklingsprojekt antingen resulterar i en ny produkt eller en 
förbättring på befintlig produkt. Produktutvecklingsprojekt följer ofta faserna som visas i 
figur 1 nedan.  
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Figur 1. Faserna i ett produktutvecklingsprojekt.  

Det generella projektet är den projektmodell som kan tillämpas på alla typer av projekt, 
oberoende projektets innehåll och verkningsområde. Det generella projektet följer faserna 
enligt figur 2 nedan. [2] 

Figur 2. Faserna i ett generellt projekt.  

Figurerna visar tydligt en stor skillnad mellan produktutvecklingsprojekt och hur projekt 
generellt sett ser ut. Produktutvecklingsprojekten har fler ingående faser gentemot många 
andra projekt och som en följdeffekt av detta innebär det att fler funktioner i företaget är 
inblandade. [12] 

Ett produktutvecklingsprojekt inleds med en idé och slutar med tillverkning av en verklig 
produkt och ett högt krav sätts därför på kreativitet i projektgruppen. Även mångfald är en 
viktig faktor inom produktutvecklingsprojekt. Olika kompetenser, erfarenheter, personligheter 
och talanger ger skilda syner på problemet, vilket gör det möjligt att belysa problemet samt 
fundera ut lösningar från olika infallsvinklar. [12]  

3.3 Fördel att arbeta i grupp 
Att arbeta i grupp är centralt för att lösa tekniska problem. I projekt har man många olika 
kompetenser samlade som kan samarbeta för ett gemensamt mål. Projektgruppen måste då 
upprätthålla en god kommunikation och ett bra samarbete sinsemellan för att möta de problem 
som de tillsammans behöver lösa. [5]  

Bland annat den kreativitet som produktutvecklingsprojekt kräver kan förbättras genom att 
arbeta i en projektgrupp istället för att arbeta individuellt. Kreativiteten förbättras om man 
arbetar i grupp tack vare den stimulans som gruppmedlemmarna ömsesidigt ger varandra. 
[11] Det är dock inte möjligt att endast sätta personer i grupp på måfå och ta för givet att det 
kommer upprätthållas en god kommunikation och ett gott samarbete [1]. Medlemmar i en 
grupp som inte är väl sammansatt riskerar att missförstå varandra [18], något som skapar 
oönskade reaktioner och arbetet riskerar att bli väldigt ineffektivt [1]. Existerar en god 
kommunikation och ett gott samarbete i grupper leder det istället till att personerna i gruppen 
drar fram varandras positiva egenskaper och individernas styrkor [18]. Arbete i grupp har 
också visat sig resultera i bättre beslut än vid arbete individuellt. I och med att besluten 
grundas av en bred grupps olika idéer och kunskapsområden så belyses besluten från fler 
infallsvinklar och perspektiv. [1]  
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3.4 Belbins teamroller  
Vad gör ett team framgångsrikt och hur ser ett framgångsrikt team ut? Forskaren Meredith 
Belbin har studerat ämnet och kommit fram till nio teamroller som projektgrupper bör bestå 
av för att bli ett högpresterande team. Nedan i tabell 1 presenteras de nio teamrollerna. 
Namnen på rollerna benämns på engelska i och med att svensk litteratur valt att inte översätta 
namnen på rollerna. Anledningen till detta är för att minska risken för missförstånd vid 
översättning. [6, 7] 
 
Tabell 1. Belbins nio teamroller och en kort förklaring av dess egenskaper. [6]  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tidigare nämnt menar Belbin att alla teamroller ska vara representerade för att en 
projektgrupp ska bli ett högpresterande team, med reservation för teamrollen Specialist. En 
Specialist arbetar självgående och hämtas bara in vid behov av specialkompetens, denna 
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teamroll samverkar inte på samma sätt som övriga teamroller i projektgruppen och påverkar 
alltså inte gruppens dynamik. Trots att alla teamroller bör vara representerade, med undantag 
för Specialist, så behöver inte alla roller ha en primär person tillsatt på respektive roll. Det är 
vanligt förekommande att en och samma person har en primär roll och två till tre sekundära 
roller. Det medför att små projektgrupper fortfarande kan vara framgångsrika och 
balanserade, enligt Belbins teori. [6, 7]  
 
Som exempel på ovanstående fakta kan en grupp bestående av endast 4 personer innefatta 
samtliga teamroller, genom att person A huvudsakligen representerar rollen Plant på primär 
nivå och teamrollen Shaper på sekundär nivå. Person B kan primärt höra till teamrollen 
Teamworker, men även ha egenskaper kopplade till rollen Completer och alltså har denna 
roll som sekundär roll. Person C och person D kan på samma sätt inneha egenskaper från 
olika teamroller som kopplar ihop dem till ett flertal av teamrollerna. Möjligt är det också att 
en person kan ha t ex. teamrollen Implementer som primär roll, medan en annan person 
representerar rollen Implementer på sekundär nivå. [6, 7] 
 
Belbin menar också att det finns olika teamroller som går bättre ihop än andra samt att det 
finns ovanliga kombinationer av roller som en och samma person tar sig an. [6, 7] 
 
Shaper och Implementer är två roller som kommer bra överens då de båda är målinriktade, 
effektiva och arbetar hårt och får saker gjorda. En annan bra kombination är Plant och 
Monitor Evaluator. Båda dessa roller har ett stort problemlösartänk och är kreativa i sitt 
arbete. [6, 7] 
 
Ovanliga kombinationer av teamroller, som en person kan anta, kan för ett företag vara en 
speciell möjlighet, men det kan även innebära en stor risk då rollernas egenskaper motarbetar 
varandra. En av dessa ovanliga kombinationer är Shaper och Teamworker. Risken som finns 
med denna kombination är att Sharperns drivande egenskaper inte visas då Team workerns 
obeslutsamhet tar över. [2, 6, 7, 17]  

3.5 Belbins studier kring projektgruppssammansättningar 
Belbin har utfört flertalet experiment på sammansättningar av grupper för att kunna urskilja 
personlighetsdrag och utifrån det kunna se för- och nackdelar med olika typer av 
sammansättningar [6,7].  

Något att ha i åtanke när en projektgrupp tillsätts är att olika företag söker olika typer av 
personligheter, detta på grund av den befintliga kulturen som finns på företaget. Utifrån detta 
finns det två typer av misslyckade team och projekt. Det ena är team som misslyckas på grund 
av kulturen och brister som finns i företaget. Det andra är team som misslyckas enbart på 
grund av en dålig kombination av teamroller, och har alltså inget med företagets kultur eller 
brister att göra. Alternativ två grundar sig oftast i att medlemmar inte får vara i sin bästa roll. 
Individen motarbetas och hamnar i en roll den inte bör vara i. Ett exempel på denna typ av 
misslyckande från "Management Teams - Så skapas framgångsrika team" kommer att visas 
nedan. [7] 
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"En Plant i ett team med en annan Plant som är mer dominant men mindre kreativ, och 
gruppen saknar en bra ordförandekandidat. (Plant kommer att motarbetas, och kommer 
troligen inte ge några kreativa bidrag alls)."  

Meredith Belbin [7] 

Detta exempel är enligt Belbin ett bevis på att roller med potential till att bidra med värdefull 
input till en grupp inte når fram med sin kunskap på grund av att de blir motarbetade av, eller 
får konkurrens från andra personer i gruppen. [7] 

Belbin använder sig i sina studier av begreppet mental förmåga och med det så menas hur en 
persons tankar, bilder och känslor styr och påverkar personens beteende och handlingar [19]. I 
Belbins studier syns det tydligt att grupper som saknar mental förmåga tenderar till att 
misslyckas. Genom att addera endast en person med hög mental förmåga till en grupp blev 
resultatet nämnvärt bättre. Från denna studie lärde sig Belbin att minst en person som är 
analytisk, begåvad eller kreativ behövs för att skapa framgång i ett projekt. Belbin kom även 
fram till några andra faktorer som är viktiga att ha med i en projektgrupp. Dessa kommer att 
presenteras nedan. [6, 7]  

Coordinator 
I en framgångsrik projektgrupp krävs det att det finns en lugn och kraftfull person som tar 
ansvar för viktiga beslut samt styr gruppen i rätt riktning [6, 7].  

Närvaro av en begåvad Plant i teamet 
Anledningen till att en begåvad Plant behövs i ett framgångsrikt team är för att personer som 
sitter på denna roll är väldigt kreativa. Kreativitet är något som anses vara en stor tillgång vid 
projekt, däribland produktutvecklingsprojekt. [6, 7] 

Spridning i personliga drag erbjuder en bred täckning av teamrollerna 
Att ha olika personligheter i en grupp ökar spännvidden samt minskar risken för att gruppen 
blir splittrad, då personerna i gruppen inte konkurrerar om samma roll. Gruppens olikheter 
kompletterar och driver varandra framåt. [6, 7] 

God balans mellan egenskaper och ansvar i teamet 
En framgångsfaktor för projektgrupper är att en medlem får en roll där personliga egenskaper 
och förmågor motsvaras. Mest förekommande är att roller tilldelas efter tidigare erfarenheter 
av liknande uppgifter gentemot de uppgifter som projektet i fråga ska utföra, det är något som 
anses vara fel enligt Belbins studier då inget säger att de tidigare erfarenheterna varit lyckade. 
[6, 7] 

Justering av obalans 
Att acceptera gruppens svagheter och därefter justera dess befintliga utseende är något som 
anses ge framgång. Att våga ta beslutet att ändra en grupp kan ge en mer jämställd grupp som 
kan prestera bättre i fortsatt arbete. [6, 7] 

3.6 Måltriangeln 
I ett projekt är det alltid någonting som måste prioriteras framför det andra. Det är enligt 
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Torbjörn Wenell omöjligt att prioritera alla målen och då fungerar måltriangeln som ett 
visuellt verktyg för att visa vilken faktor som ska prioriteras. [4] 

Prestanda, kostnad och tid sätts upp som ett varsitt hörn i triangeln. Därefter demonstrerar 
"kulan" var tyngdpunkten för projektet bör ligga och vilken faktor som har högst prioritet. 
[4] Detta visas tydligt i figur 3 nedan.  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Måltriangel med tyngdpunkten ("kulan") på tidsmålet. [4] 

3.7 Ett lyckat projekt 
Vid arbete i projekt finns det tydliga parametrar som bör vara uppfyllda för att resultatet ska 
anses lyckat. Ett lyckat projekt definieras av Antvik och Sjöholm enligt följande: [8]  
 

• I enlighet med specifikation  
• I tid  
• Inom budgetens ramar  
• Till kundens/beställarens belåtenhet  
• Med hjälp av nöjda medarbetare  
• Med nöjda intressenter   
 

Just så enkelt är det dock inte i praktiken och ett projekt kan ses som lyckat trots att 
majoriteten av de uppradade kriterierna inte uppfyllts. Det som oftast ses som det viktigaste 
när man diskuterar lyckade projekt är att hålla budget och tidsplan samt uppnå de satta 
prestandakraven. Vad som är viktigast av dessa kan variera beroende på projekt och då är 
måltriangeln en användbar metod. [4]  
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3.8 Halvstrukturerad intervju  
Vid intervjuer finns det flera typer av metoder att följa, nedan kommer en halvstrukturerad 
metod beskrivas. 

I en halvstrukturerad intervju sker frågeföljden i en bestämd ordning med följdfrågor, till 
skillnad från en strukturerad intervju där manus alltid följs och friheten till följdfrågor inte 
finns. Respondenten svarar utifrån sin egen syn på vad som anses vara ett värdefullt svar på 
frågan. Detta medför att svaren kan bli både öppna eller smala och specifika. [20] 

Fördelen med en halvstrukturerad intervjuform är att det ger en möjlighet till att jämföra 
intervjusvar från samtliga respondenter, vilket möjliggör en god grund för analys. [20] 

3.9 Släktskapsdiagram 
För att sortera information och kärnan till ett problem kan till fördel släktskapsdiagram 
användas. Nedan kommer en presentation av släktskapsdiagram samt en möjlig arbetsgång 
vid användning av det.  

Släktskapsdiagram är ett av de sju ledningsverktygen inom kvalitetsutveckling. Enligt 
Bergman och Klefsjö är släktskapsdiagram ett effektivt hjälpmedel för att sortera och 
analysera verbal information eller verbala data. Med verbala data menas idéer, kundönskemål 
eller åsikter. I ett släktskapsdiagram visas tankeanknytningar före logiska samband. Med hjälp 
av ett släktskapsdiagram är det möjligt att identifiera problem och hitta lämpliga lösningar på 
problemen. [21] Resultatet av ett släktskapsdiagram vid arbete i projekt bör mynna ut i en 
samsyn i gruppen och en gemensam förståelse för det verkliga problemet. [22] Nedan i figur 4 
visas principen för ett släktskapsdiagram. 
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Figur 4. Principen för ett släktskapsdiagram. [21] 

 

Alternativ arbetsgång för ett släktskapsdiagram; 

1. Identifiera ämne som diagrammet ska ligga i grund för. Exempel på vad 
släktskapsdiagrammet kan svara på är; "Vad hindrar oss från att...?", "Varför har vi 
problem med...?" Och "Vad är det som gör att...?". 

2. Samtliga deltagare skriver ner vad de tror är problemet på post it-lappar. Viktigt vid 
denna fas är att alla deltagare får visa sin åsikt, att svaren är fullständiga och att varje 
lapp endast innehåller ett svar.  

3. Gå igenom lapparna en och en, och se till att samtliga deltagare är överens om vad 
respektive lapp betyder. Ta även bort lappar med identisk innebörd.  

4. Gruppera ihop lappar med besläktat innehåll under övergripande rubriker. 

5. Gör om samma procedur, fast med rubrikerna som budskap. Detta gör att det skapas 
en ny nivå av övergripande rubriker. 

6. Rita pilar som förklarar sambandet mellan de övergripande grupperna. Vid behov, 
flytta om lapparna tills alla är överens om att sambanden stämmer.  

7. Gör diagrammet permanent. Klistra fast lapparna på ett stort papper, markera 
grupperna som hör samman på lämpligt vis och markera pilarna tydligt.  

8. Rangordna förslagen. Låt samtliga deltagare fördela 3, 2 respektive 1 poäng på 
grupperna, allt eftersom grupperna anses väsentliga. För att undvika att 
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gruppmedlemmarna påverkas av varandra sätts inte poängen ut förrän samtliga har 
bestämt sig för hur de vill fördela sina poäng. Räkna ihop poängen och markera de tre 
grupper med högst poäng.  

9. Till sist, sammanfatta svaret på den ställda frågan kort uttryckt, gärna en mening. 
Samtliga deltagande ska signera arbetet för att bekräfta att alla är överens. [21] 

Detta är alltså ett av de möjliga sätten att använda ett släktskapsdiagram, diagrammet kan 
anpassas för gällande ändamål.  
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4 Metod 
I detta kapitel kommer det utförda tillvägagångssättet för att nå resultatet att beskrivas.  

4.1 Litteraturstudie 
Tidigare kurslitteratur ligger som grund för detta arbete, med kompletterande litteratur och 
artiklar inom projektledning och produktutveckling. Belbins personlighetstyper och andra 
beteendemodeller är en central del i detta arbete och kunskaper inom området har krävts för 
detta arbete. Även litteratur om intervjuteknik har studerats.  

4.2 Intervjuer  
För detta arbete har sex personer intervjuats. Intervjuer är en metod som ger en bild av hur 
verkligheten ser ut. Intervjuerna i kombination med litteraturstudien besvarade 
frågeställningarna på ett trovärdigt sätt. Samtliga individer som intervjuats arbetar på samma 
produktutvecklingsföretag. Detta företag är ett kundföretag till Alten. Anledningen till att alla 
intervjuade är från samma företag beror på att många faktorer då är detsamma. Trots att de 
arbetar med olika projekt och på olika avdelningar så arbetar de på liknande sätt och verkar 
inom samma bransch. Genom att hålla så många faktorer som möjligt lika så skapades 
möjligheten att se till hur stor påverkan som just de olika teamrollerna bidrog med inom 
produktutvecklingsprojekten.  

De personer som valts ut för intervju i detta arbete har någon anknytning till 
produktutvecklingsprojekt. Fyra av respondenterna arbetar som gruppchefer för bland annat 
konstruktion och R&D (Research & Development). Dessa personer valdes för att de kommer i 
kontakt med många olika produktutvecklingsprojekt och för deras ansvar att välja vilka ur 
deras grupper som ska arbeta i vilket projekt. En annan av respondenterna arbetar 
tvärfunktionellt och bistår många olika produktuvecklingsprojekt som systemingenjör. 
Eftersom respondenten kommer i kontakt med många olika projektgrupper och själv arbetar i 
projekten under somliga faser har personen en överskådlig blick av projektens helhet. Därför 
valdes denna person som respondent. Den sista respondenten arbetar som gruppchef över 
samtliga projektledare på kundföretaget och har som uppgift att välja projektledare till 
projekten. Denna respondent har god kommunikation med projektledarna och har god 
överskådlighet av flera produktutvecklingsprojekt och valdes därför för intervju.  

Intervjufrågorna ställdes på ett sådant sätt att de gav ett relativt öppet svar och cirka 25 frågor 
ställdes till varje respondent. Att lämna ett relativt öppet svar innebär att respondenterna 
självmant kan styra frågan till att bli mer specifik och snäv alternativt mer generell och 
mindre detaljerad. Det metodikval som gjordes var att genomföra en halvstrukturerad intervju 
med en bestämd frågeföljd och följdfrågor [23]. Anledningen till att denna metodik valdes 
beror på möjligheten att jämföra respondenternas svar med varandra och samtidigt ta del av 
olika erfarenheter beroende på respondentens arbetsroll.  

Kundföretaget samt respondenterna lovades anonymitet under intervjuerna, detta för att 
försäkra att respondenterna skulle våga svara ärligt på frågorna [24]. Båda författarna 
närvarade under intervjuerna för att minska risken för feltolkningar i intervjusvaren. Samtliga 
intervjuer sammanfattades skriftligen av båda författarna var för sig för att ytterligare minska 
risk för feltolkning.  
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Svaren från intervjuerna kategoriserades med hjälp av ett släktskapsdiagram för att kunna få 
en tydlig jämförelse av resultatet. En individ kan omfattas av mer än en teamroll, men för att 
få fram ett tydligt resultat har varje individ som nämnts av respondenterna kopplats till den 
teamroll som är tydligast representerad i personen.  

4.3 Sammanställning av resultat 
Litteraturstudien i kombination med intervjuerna gav en faktabaserad bakgrund som sedan 
sammanställts med hjälp av släktskapsdiagram för att i sin tur analyseras. 
Släktskapsdiagrammet användes för att tydligt få en översikt över intervjusvaren.  

4.4 Analys av källor 
Samtliga källor som använts i denna studie har genomgått en källkritisk analys. Källorna samt 
analysen diskuteras under kapitlet Diskussion.  
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5 Resultat 
Detta kapitel redogör för vilka resultat intervjuerna genererat till studien. Intervjuerna 
kommer i detta kapitel även kopplas till litteraturstudien i rapporten. Hårda paralleller har 
dragits kring de teamroller Belbin presenterar. 

Ofta innefattas en individ av fler teamroller än en, men i detta arbete har paralleller endast 
dragits till den teamroll som bäst stämmer överens med personens agerande samt individens 
beteende.   

Intervjuerna skedde hos en av Altens kunder. Företagskunden är ett världsledande företag 
som har en stor del av sin verksamhet i Sverige. Anledningen till att detta företag valdes för 
intervjuer berodde på att de uppfyllde de kriterier som författarna satt. Dessa kriterier var att 
det skulle vara ett eller flera produktutvecklingsföretag som var vana vid att arbeta i projekt 
och där projekten sträckte sig över minst ett halvår. Viktigt var också att projektgrupperna 
skulle vara tillfälliga och att projektgrupperna alltså inte arbetar i flera projekt tillsammans. 

Anledningen till att projektgrupperna skulle vara av tillfällig karaktär beror på att personer 
med tiden lär sig att arbeta tillsammans, trots deras lik- samt olikheter. Detta innebär att 
individers personlighetstyper påverkar projekten i större utsträckning i de tidiga faserna av 
projektet. [3] 

En fördel med att hålla samtliga intervjuer på samma företag har varit att övriga påverkande 
faktorer varit i stort sett lika. Till exempel genomförs samtliga produktutvecklingsprojekt 
inom samma bransch samt med motsvarande arbetssätt och kultur. På så sätt har studien större 
möjlighet att urskilja just teamrollers påverkan på produktutvecklingsprojekten.  

Kundföretaget arbetar ständigt i produktutvecklingsprojekt med varierande karaktär och 
längd, och dessa projekt sträcker sig ofta över minst ett års tid. Projektgruppen består av ett 
antal nyckelpersoner som arbetar under samtliga faser i projektet, sedan beroende på fas, kan 
personer tillkomma beroende på vilken kompetens som den aktuella fasen kräver.  

De personer som intervjuats i detta arbete är alla knutna till olika utvecklingsprojekt inom 
organisationen. Majoriteten av respondenterna är gruppchefer på olika avdelningar, bland 
annat inom konstruktion och R&D (Research & Development). Produktutvecklingsprojekten 
handlar antingen om att utveckla en ny produkt eller att anpassa befintlig produkt till specifik 
kund. Utöver gruppcheferna har en respondent med ansvar över företagets projektledare och 
en respondent som arbetar tvärfunktionellt inom företaget som systemingenjör intervjuats. 
Gruppcheferna har som ansvar att tillsätta personer till projektgrupper från sin respektive 
avdelning. Respondenten som arbetar med projektledarna, är den person som tillsätter 
projektledaren för respektive projekt och systemingenjören, som arbetar tvärfunktionellt, 
bistår olika avdelningar och projekt med sin kunskap. Samtliga respondenter arbetar med 
produktutvecklingsprojekt, men med olika delar och har därför olika infallsvinklar på 
projektens genomförande. Samtliga respondenter utlovades anonymitet under intervjuerna för 
att försäkra att de kände sig trygga med att vara ärliga i sina svar [24].  

Intervjuerna skedde på kundföretaget och tog 30-50 minuter att genomföra. Båda författarna 
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var närvarande vid samtliga intervjutillfällen och samtalen spelades även in.  

Samtliga respondenter beskrev ämnet som intressant. Respondenterna gav inget intryck av att 
de ställda frågorna på något vis kändes obekväma att svara på, dock tyckte ett fåtal av de 
intervjuade att det kändes något personligt att svara på vilka egenskaper som respondenterna 
främst värdesätter hos en gruppmedlem.  

De sex personerna intervjuades gällande hur de sammansätter sina projektgrupper och hur stor 
vikt de vid tillsättning lägger på kompetens gentemot personlighet. Förhoppningen var att 
med hjälp av dessa intervjuer kunna hitta mönster hos lyckade produktutvecklingsprojekt och 
att kunna koppla det till projektgruppens sammansättning och dess ingående 
personlighetstyper. Vid intervjuerna har ingen av respondenterna visat några kunskaper 
angående Belbins teamroller. Kopplas någon individ samman med en teamroll har författarna 
dragit parallellen mellan den individ som respondenten nämnt samt passande teamroll och 
alltså har inte respondenterna under intervjuerna nämnt någon teamroll.  

5.1 Sammanställning av intervjuer 
Släktskapsdiagram har utnyttjats för att skapa överskådlighet av intervjusvaren och för att 
strukturera upp svaren i kategorier. Genomförandet av släktskapsdiagram har anpassats till 
just detta arbete. Det är främst grundtanken som utnyttjats från släktskapsdiagram och 
samtliga steg i processen har alltså inte genomförts.  

I släktskapsdiagrammet sorterades informationen inte in efter intervjufrågorna utan sorterades 
med hjälp av intervjusvaren. Vid sortering av intervjusvaren utgick författarna från arbetets 
frågeställningar och började med att hitta svar på dessa frågor. Många intervjusvar var 
möjliga att koppla till den första frågeställningen och därför skapades två underkategorier, för 
att få en ännu tydligare överblick av intervjuernas resultat. Författarna ansåg det viktigt att ta 
reda på kundföretagets syn på kompetens gentemot personlighet vid rekrytering till både 
företaget och projektgrupper, därav kategorin Kompetens kontra personlighet. Samtliga 
intervjusvar sorterades in enligt kategorierna som visas i figur 5 nedan.  
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Figur 5. Samtliga kategorier som rapporten behandlar. 

Nedan presenteras kategorierna som släktskapsdiagrammet utmynnade i och som resultat-
delen baserats på.  

Kompetens kontra personlighet 
I denna kategori kommer det intervjuade företagets syn på kompetens kontra personlighet 
presenteras. 

Hur påverkas processen för produktutvecklingsprojekt av gruppens sammansättning med 
avseende på personlighetstyper enligt Belbins teamroller? 
Här behandlas första delen av arbetets frågeställning. Frågeställningen besvaras med 
intervjuer och litteratur som underlag. 

Två underkategorier presenteras under denna kategori.  

Belbins personlighetstyper – koppling mellan verklighet och teamrollerna 
I denna underkategori kopplas personlighetstyper, presenterade i intervjuerna, samman med 
Belbins teamroller. De intervjusvar som var möjliga att koppla till någon av teamrollerna 
sorterades upp till respektive teamroll. Detta gjordes för att se hur processen i 
produktutvecklingsprojekt påverkats av respektive teamroll. 

Konsekvenser med avseende på projektgruppssammansättningar 
I denna underkategori presenteras de funna konsekvenser som arbetet kan få med avseende på 
närvarande teamroller.  

Den sista kategorin som presenteras är arbetets andra frågeställning.  
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Vilka mönster finns hos lyckade produktutvecklingsprojekt med avseende på Belbins 
teamroller? 

5.2 Kompetens kontra personlighet  
Att projektgrupper innehar tillräcklig kompetens är viktigt för att kunna genomföra projektet, 
men även samarbetet och kommunikationen spelar stor roll för projektets utförande. Örjan 
Larsson tilldelades utmärkelsen Årets Projektledare år 2000 efter sin projektledarinsats under 
uppbyggnaden av Öresundsbron. I en intervju efter projektet motiverar han att samarbete är 
en viktig framgångsfaktor inom projekt och att det är en av de lärdomar han tog med sig efter 
sitt arbete med Öresundsförbindelsen. [4] Malacos VD beskriver, även han, i en intervju med 
Sveriges största webbtidning inom IT och affärer, Computer Sweden, vikten av ett 
välfungerande samarbete. Han berättar i intervjun att han alltid ser till personlighet framför 
kompetens. [25] 

Under intervjuerna för detta arbete visades det tydligt att även respondenterna lade stor vikt i 
att få fram ett gott samarbete.  

"Det är nog personligheterna som är det avgörande. Du kan ha kompetens inom den funktion 
där du jobbar, t ex. som hydraulikkonstruktör. Men samarbetsförmåga och att kunna arbeta i 
team är viktigare." 

Respondent 4 

Inget företag och ingen projektgrupp är den andra lik, samtliga företag har sina egna 
personliga utmaningar och begränsningar då det kommer till projektsammansättning [13]. 
Kundföretaget har en företagsorganisation där de ofta arbetar i flera projekt parallellt. Detta 
skapar stora begränsningar för tillsättningen av projektgrupperna. Men trots de hinder som 
finns så har respondenterna försökt att påverka projektgruppens sammansättning med 
avseende på personlighetstyper. Inga beteendemodeller eller personlighetstester används vid 
tillsättning av projektgrupper, utan det är av erfarenhet respondenterna lärt sig vad som ska 
undvikas och vad man bör tänka på då man sätter samman en grupp inför ett projekt.   

"Hade möjligheten funnits att bygga lag så hade det varit bra. Idag är man lite begränsad 
över hur organisationen ser ut och de begränsningar som finns. Jag tror ändå man försöker 
få in den kreativa personen, även fast han kanske inte är en expert, så han kan spotta ur sig 
idéer. Jag skulle också undvika att para ihop vissa folk, det gör vi också i den mån det går. 
Jag tror absolut man kunde lägga mer fokus på det, men på grund av hur organisationen ser 
ut så är man bakbunden, och sen så är det många projekt med olika prioritet som jobbar 
parallellt, så de personer man vill ha är bundna till andra projekt."   

Respondent 1 

Trots vikten av ett gott samarbete i projektgruppen var det tydligt att man i somliga faser av 
ett produktutvecklingsprojekt måste se främst till kompetens, i och med att 
produktutvecklingsprojekt kräver mycket specialistkunskap [12]. Vid behov av 
specialistkunskap är det svårt att bortse från kompetensen och välja lämplig person utifrån 
personlighet och samarbetsförmåga. 
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"Det är svårt att välja bort Zlatan ur landslaget, även fast han inte passar in i laget." 

Respondent 1 

När man ser till kompetens kontra personlighet är det alltså inte möjligt att se till endast en av 
faktorerna. Beroende på vilken roll som söks till projektet varierar vilken faktor som väger 
tyngst. I den mån som det är möjligt ser respondenterna till personlighet, men när det kommer 
till just specialistroller inom produktutvecklingsprojektet så är det kompetensen som är den 
dominerande faktorn.  

5.3 Hur påverkas processen för produktutvecklingsprojekt av gruppens 
sammansättning med avseende på Belbins teamroller? 

Respondenterna har inte varit helt överens om hur processen för produktutvecklingsprojekt 
påverkas av gruppens sammansättning, men alla är överens om att processen faktiskt 
påverkas.  

Respondent 6 beskriver nedan hur ett projekt skulle fungera om samtliga medlemmar skulle 
ha teamrollen Plant eller Monitor Evaluator, två kreativa teamroller med stort 
problemlösartänk [6, 7]. Respondenten nämner att ett sådant arbete inte skulle komma framåt, 
utan att någon behövs som fångar upp och som får arbetet färdigt. Detta skulle kunna vara 
någon av teamrollerna Coordinator eller Implementer, som båda är målinriktade och bra på 
att fatta beslut [6, 7].  

"Om vi endast har dem som är väldigt yviga och som kommer med vilda idéer, utan någon 
som fångar upp och som vill få arbetet färdigt, då blir det svårt att komma framåt, det blir 
ingenting gjort då." 

Respondent 6 

Att ha överskott av en viss teamroll kommer innebära att denna teamrolls beteenden kommer 
att prägla resterande roller i gruppen och därmed kommer projektgruppen att arbeta 
ineffektivt [26].  

"Man måste ha olikheter i en grupp för att få ihop en dynamik, det tycker jag är jätteviktigt. 
Ska man ha en grupp på sex personer så kan man inte sätta sex starka toppkonstruktörer där, 
det tror inte jag blir en bra grupp."  

Respondent 2  

5.3.1 Belbins personlighetstyper - koppling mellan verklighet och teamrollerna 

Nedan kommer teamrollerna som framträtt i intervjuerna att kopplas samman med teorin. 

Plant 
Plant är enligt Belbins definition en kreativ och påhittig person som har många idéer, men 
som gärna förbiser praktiska detaljer.  

Att sätta flera individer med personlighetstypen Plant har i tidigare projekt hos kundföretaget 
visat att arbetet hämmats och att fokus lagts på fel saker, något som också Belbin lyfter fram i 
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sina studier. Belbins studier visar på att två Plant inte verkar väl i samma grupp, detta 
eftersom det blir konkurrens emellan dem och att de då motarbetar varandra. Detta beror på 
att båda är starka personer som inte ger vika för sin vision. [6] Erfarenhetsbaserat väljer flera 
av respondenterna att inte sätta flera personer med teamrollen Plant i samma projektgrupp 
eftersom att det visat sig påverka projekten negativt.  

"Kan man så försöker man se till personers personligheter. Till exempel skulle vi outtalat inte 
sätta två starka, kreativa personer tillsammans i ett projekt för då skulle vi säkerligen bilda 
en krock."  

Respondent 1 

Respondenterna har argumenterat för att ett produktutvecklingsprojekt helt utan en Plant kan 
vara ännu mer förödande än ett projekt med för många Plant i gruppen. Respondenterna har 
varit tydliga med att visa sin uppskattning för just denna typ av person och alla är överens om 
att ett projekt inte kommer framåt utan denna teamrolls närvaro.  

"Vissa personer och personlighetstyper har lättare för att komma med idéer och det är 
någonting som man värdesätter, men det är ingenting som man kan ta för givet. Man kan inte 
pressa på en sådan person och tvinga den att komma med idéer. Det är en person att vårda i 
en organisation, en person som vågar komma med nya idéer gång på gång. För det är trots 
allt inte allt som fungerar i slutändan." 

Respondent 5 

Belbin framför i sitt arbete att en Plant behövs i en projektgrupp, detta för att denna person är 
väldigt kreativ och för att kreativitet anses som en väldigt stor tillgång i ett projekt [6]. Främst 
under produktutvecklingsprojektets inledningsfas nämner flera respondenter vikten av 
kreativitet för att få fram idéer att arbeta vidare med. Detta är även något som författarna 
Tomas Jansson och Lennart Ljung instämmer i. De anser att det är viktigt att ha en roll i 
projektets tidiga faser som kommer med alternativa lösningar. [26]  

"Det är tydligt att man har olika gåvor då det gäller innovation eller produktförvaltning. 
Vissa personer trivs väldigt bra i rollen där man förvaltar och får göra små gradvisa 
förbättringar på en produkt, där man arbetar mer underhållande. Medan vissa andra är 
idésprutor. Jag tror att olika personligheter passar olika bra i olika faser av projektet, tidigt i 
projektet är det viktigt att man kommer upp med tillräckligt med idéer på bordet, där tänker 
de förvaltande personerna bara på befintliga lösningar medan de innovativa personerna 
tänker mer på nya lösningar." 

Respondent 5 

Shaper 
En Shaper benämns av Belbin som en person som är pådrivande och har stor drivkraft [6]. 
Respondent 6 menar att Shaper är en teamroll som saknas i de ingenjörstunga projekt som 
genomförs på företaget. Avsaknad av teamrollen kan orsaka problem för projektets satta mål.  
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"Generellt sett så är våra projekt väldigt ingenjörstunga och många ingenjörer är ganska 
noga, de vill göra det ordentligt och är inte lika utåtriktade som till exempel säljare eller de 
som arbetar på marknad. Det kan göra att en konstruktion, inte kommer gå sönder eller 
liknande, men kommer bli svår att få klar i tid. Har man ingen som verkligen driver på eller 
jagar på så blir tiden lidande, eller så hamnar man på fel kostnad." 

Respondent 6  

Specialist  
Enligt Belbin är teamrollen Specialist den person som inte behöver närvara i gruppen för att 
skapa en god dynamik och ett gott samarbete [6]. Ett problem som ingenjörsbranschen har är 
att den till stor del består av specialister. En Specialist är en person som är mycket 
målmedveten och självgående och som arbetar mycket självständigt och innehar goda 
kunskaper inom ett väldigt specifikt område [6]. I produktutvecklingsprojekt kräver många 
faser specialistkompetens [12].   

"Det finns för få lagspelare inom ingenjörsyrket, det är mycket individualister." 

Respondent 1 

Det finns många fördelar med att arbeta tillsammans till skillnad från att arbeta var för sig, 
främst inom tekniskt tunga projekt, däribland produktutvecklingsprojekt, krävs ofta att man 
samarbetar för att det ska vara möjligt att lösa en uppgift. I och med att tekniska problem ofta 
består av många beståndsdelar så krävs det att man utnyttjar flera personers kompetens för att 
lyckas, och för att detta ska fungera så måste dessa personer samarbeta. [5] Författare såsom 
Sven Eklund, Karl Ulrich och Steven Eppinger förklarar att en grupp skapar ett bättre arbete, 
än dem som arbetar individuellt, just eftersom fler idéer och samlad kunskap ger fler 
infallsvinklar till att fatta bra beslut och upptäcka problem [3, 12]. Att ha ett arbete med 
många specialister hämmar alltså arbetet eftersom att de har samarbetssvårigheter [6, 7]. 

Resource investigator, Plant, Implementer och Completer 
I citatet nedan beskrivs en teamroll som är mycket detaljrik, vilket skulle kunna vara en 
Resource investigator eller en Plant. Den andra teamrollen som beskrivs, en individ som 
arbetar i stora penseldrag, som gärna vill få arbetet färdigt och som arbetar effektivt, skulle 
kunna vara en Implementer eller en Completer. Genom att kombinera teamroller skapas en 
balans som är viktig för att kunna uppfylla projektets satta mål. [6] 

"Det är mycket fokus på att det ska bli rätt pengar på projektet. Det finns de som är extremt 
detaljrika och de som är mer övergripande och arbetar i stora penseldrag. Där behövs också 
balans, får de detaljrika för stort spelrum tar det för lång tid att bli klara."  

Respondent 5 

Teamroller som ej framträtt 
De teamroller som inte har framträtt alls är Teamworker, Coordinator och Monitor 
evaluator. I och med att endast hårda paralleller dragits mellan personlighetstyp samt 
teamroll finns möjligheten att dessa roller nämnts under intervjuerna, men endast på en 
sekundär nivå.  
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5.3.2 Konsekvenser med avseende på projektgruppssammansättning 

Konsekvenserna som uppstår, med avseende på projektgruppens sammansättning, varierar 
beroende på gruppens utseende. Under kategorin ovan har olika sammansättningar 
presenterats och hur ett projekt kan påverkas beroende på de representerade teamrollerna. 
Respondenterna har resonerat kring att projektets satta mål kan fallera, främst med avseende 
på tid, om det finns en obalans i projektgruppen och om samarbetet inte fungerar väl. Det 
nämns också en risk för att projektet kommer hamna på fel kostnad.  

I citatet nedan beskrivs att lite konkurrens i projektgruppen kan föra arbetet framåt, men att 
man måste kunna samarbeta. Genom samarbete kan man komma längre och upptäcka andra 
lösningar än om man skulle arbeta individuellt, vilket togs upp i teorin tidigare. 

"Jag tror på att konkurrens i sig föder framdrift men också att samarbete gör att nya 
lösningar uppkommer, det är det som är teamarbete för mig, att man tillsammans hittar rätt." 

Respondent 6 

En av respondenterna svarar så här på en fråga om hur projektet kan påverkas av att ha en 
homogen projektgrupp som arbetar tillsammans:  

"Det kan påverka väldigt mycket hur man är som person. Det kan visa sig i gruppen. 
Konflikter, mycket fokus på sådant som inte är värdeskapande och man kommer inte framåt i 
projektet för att det blir låsningar." 

Respondent 4 

Produktutvecklingsprojektets mål är alltså det som främst blir lidande om samarbetet inte 
fungerar i projektgruppen. Konflikter och låsningar i arbetet kan leda till att tidsplanen 
påverkas negativt, som följdproblem av detta kommer projektet även kosta mer pengar 
eftersom att tid läggs på sådant som inte är värdeskapande. [27] Blir projektgruppen för 
påverkade av tidspressen som råder finns det risk att kvalitén på produkten istället blir lidande 
på grund av att projektgruppen börjar slarva för att hinna klart i tid.  

Att se till alla tre faktorer samtidigt; tid, kostnad och prestanda, är för de flesta projekt inte 
realistiskt och företaget måste prioritera vilken faktor som är av störst vikt. Måltriangeln är ett 
verktyg som kan användas för att tydliggöra vilken faktor som är viktigast och var 
"tyngdpunkten" för projektet ska ligga. Prioriteras exempelvis tiden så påverkar det projektets 
kostnad och produktens kvalitet. På samma sätt om en annan faktor prioriteras blir de andra 
faktorerna lidande. [4]  

5.4 Vilka mönster finns hos lyckade produktutvecklingsprojekt med avseende 
på Belbins teamroller? 

Här presenteras de mönster som framkommit i detta arbete mellan lyckade 
produktutvecklingsprojekt.  

"Det finns säkert gemensamma faktorer. Om man skulle ha kartlagt profilerna och se till 
tidigare projekt och sammansättningen i dem, och se om det har varit ett tufft arbete eller så, 
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så skulle man säkert kunna hitta samband i hur det har sett ut." 

Respondent 6 

Det har under arbetets gång varit svårt att se någon form av mönster gällande lyckade 
produktutvecklingsprojekt. Detta har berott på att kundföretaget inte analyserat 
projektgrupperna efter avslutat projekt, utan endast sett till hårda fakta såsom tid, pengar och 
kvalitet och därför inte sett anledningen till varför dessa mål vid somliga projekt inte 
uppnåtts. Det är alltså möjligt att projektgruppens sammansättning är det som har gjort så 
målen fallerat, men det finns ingen fakta som stärker antagandet. Författarna har vid 
framläggning av resultat kunna skönja några få mönster för produktutvecklingsprojekt.  

Samtliga respondenter beskriver tydligt behovet av en närvarande Plant i 
produktutvecklingsprojekten. I och med att denna typ av projekt kräver nya och outforskade 
lösningar så behövs kreativiteten som en Plant besitter. Även Meredith Belbin och Kerstin 
Myrgård beskriver vikten av just kreativitet för att lyckas med ett projekt [6, 7, 11].  

Det har också framkommit ett mönster mellan misslyckade produktutvecklingsprojekt, med 
avseende på teamroller. Flera av respondenterna påvisar att en projektgrupp med flera starka 
karaktärer ofta tenderar till att misslyckas på grund av att dessa individer arbetar mot gruppen, 
istället för att samarbeta. Dessa karaktärer skulle kunna vara några av teamrollerna Plant, 
Resource Investigator, Coordinator, Shaper och Implementer [6, 7]. Nedan presenteras 
två konkreta exempel på projekt som fått problem på grund av starka karaktärer i gruppen.  

"Jag har exempel på väldigt dåliga projekt. Ett antal individer i detta projekt hade starka 
viljor och åsikter. Projektet hade en agenda och hade avstämningar och möten en gång i 
veckan, om inte ännu oftare. Men dessa individer bildade en egen liten sub-grupp. Dessa 
individer sa ja till det som bestämdes på möte, men så arbetade de på ett eget bispår och 
följde inte planen för arbetet alls. Det projektet blev en total katastrof." 

Respondent 1 

"Det finns exempel på när det inte fungerat. Vi har ju vissa starka personligheter på företaget 
som tror att de minsann vet vad som är rätt. De tänker inte finna sig i några beslut. Det är en 
utmaning för en projektledare att få igenom saker och ting då, och han får ofta ta en strid 
med personen ifråga. Ibland leder det till öppen konflikt och ibland måste man arbeta sig runt 
problemet.  

Respondent 4 

Att driva ett projekt med många starka karaktärer beskrivs ovan som en väg till misslyckande 
och är det mönster som hittats mellan misslyckade produktutvecklingsprojekt. Meredith 
Belbin diskuterar liknande teorier i sin forskning och påstår detsamma som respondenterna 
redan behandlat. [6, 7] 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet, huruvida källorna är pålitliga samt hur fortsatt arbete 
kan komma att utföras.  

6.1 Värdering av resultat 
Företaget som intervjuades för detta arbete beskrev de stora begränsningarna som 
organisationen skapar. I och med att de arbetar i flera projekt samtidigt så finns risken att 
intressanta personer för projektet är låsta i andra projekt eller arbetsuppgifter. I den mån det är 
möjligt försöker kundföretaget se till personlighet, men många andra faktorer spelar in, vilket 
begränsar möjligheterna som finns för projektsammansättningen. Skulle kundföretaget istället 
välja att arbeta med färre projekt parallellt ökas chanserna för att sätta samman en god 
projektgrupp. Risken att personer som önskas till projektet är låsta i andra arbetsuppgifter 
minskar. I och med de tekniska produktutvecklingsprojekt som företaget arbetar med blir 
också vikten av specialistkompetens en begränsning. I och med den specifika kompetens som 
ibland behövs inom produktutvecklingsprojekt finns risken att det inte är möjligt att för vissa 
roller se till personlighet, utan att man måste välja en person som innehar rätt kompetens.  

Av erfarenhet har respondenterna lärt sig att de måste få in olikheter i en grupp för att skapa 
en god dynamik och ett gott samarbete. Respondenterna har lärt sig att de inte ska sätta 
samman vissa personer för att samarbetet inte fungerar då. De har beskrivit att de inte sätter 
samman fler starka personer eller flera personer som är väldigt kreativa i en grupp, just 
eftersom att dessa personer riskerar att börja motarbeta varandra. 

Genom att ha olikheter i en grupp minskar man istället risken för konflikten inom 
projektgruppen och garanterar ett bättre samarbete eftersom att varje person i gruppen får en 
egen roll och personerna då inte behöver konkurrera om samma roll. Olikheterna bidrar också 
med att personerna i gruppen lyfter fram varandras goda egenskaper. [6, 7] Detta är något 
som även Sven Eklund argumenterar för, att de grupper som har en variation av 
personligheter har ett övertag gentemot de grupper som är mer homogena. [3] Att se till så 
alla olika teamroller finns i en projektgrupp kan alltså bidra med att samarbetet förbättras och 
skapa en god balans i gruppen, något som förbättrar chanserna för att lyckas med projektet.  

Saknar man, alternativt har ett överskott av, någon teamroll i projektgruppen kan det leda till 
att processen för produktutvecklingsprojekt påverkas på varierande vis. Nedan nämns de 
teamroller som lyftes fram i empirin och hur ett underskott, alternativt överskott, av en 
teamroll kan komma att påverka projektets genomförandeprocess och resultat. 

Överskott/underskott av Plant 
Vid avsaknad av teamrollen Plant i en projektgrupp påverkas främst utvecklingen i företaget 
och företagets produkter. Utan närvaron av en Plant begränsas antalet nya unika idéer, då 
detta är en person som är mycket kreativ och idérik. Närvaro av teamrollen generar en unik 
tillgång till företaget och goda förutsättningar skapas för projektet. Att däremot ha ett 
överskott av teamrollen Plant påverkar främst tiden i ett projekt. Att ha flera Plant i 
projektgruppen skapar stor risk för att dessa börjar motarbeta varandra och att arbetet inte 
kommer att fortgå i den takt det bör. Detta för att tid måste läggas på att lösa konflikter och 
försöka få ihop ett samarbete. För att få ett projekt att lyckas krävs det alltså en balans av 
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antalet Plant i en grupp.  

Avsaknad av Shaper 
Avsaknad av teamrollen Shaper kommer påverka projektets tidsplan och budget. Detta för att 
denna teamroll innefattar en målinriktad och driven person som vill få arbetet utfört. 
Produktutvecklingsprojekt kan normalt vara väldigt ingenjörstunga och ha ett överskott av 
noggranna personer. Så en sådan grupp behöver balanseras upp för att minska risken att 
projektgruppen lägger för stor vikt vid kvalitén på produkten och bortser från de satta målen 
för tid och kostnad. Alltså behövs en Shaper i en projektgrupp för att säkerställa att beslut tas 
och att arbetet håller den takt som behövs för att klara målen. 

Överskott av Specialist 
Teamrollen Specialist är en person som arbetar mycket självständigt och som arbetar inom ett 
specifikt område, vilket är vanligt förekommande inom ingenjörsbranschen. Består en 
projektgrupp av många med teamrollen Specialist, som kan ha bristande samarbetsförmåga 
och som gärna arbetar självständigt, så finns det en risk att projektgruppens samarbete 
fungerar dåligt, vilket kan leda till tidigare nämnda konsekvenser i form av fallerade 
projektmål. Redan nämnt i rapporten är att det finns många fördelar att arbeta tillsammans 
gentemot att arbeta individuellt. Ett samarbete medför i större utsträckning att fel upptäcks i 
tid samt att arbetet resulterar i bra och välgenomtänkta beslut. [1] Ett arbete med för många av 
teamrollen Specialist kan alltså försämra samarbetet i gruppen, något som påverkar kvalitén 
på projektet.  

Somliga teamroller har inte framträtt under intervjuerna, något som inte behöver betyda att de 
inte är närvarande i projektgrupperna. Under intervjuerna har främst starka teamroller 
diskuterats och de har framträtt tydligare. Det kan alltså vara så att de personer som inte är 
lika starka gör sitt jobb i projektet utan att man märker av dem lika mycket, detta betyder inte 
att dessa personer inte behövs.  

Ofta ligger produktutvecklingsprojekt under en tuff tidspress. Antingen för att så fort som 
möjligt, innan konkurrenterna, få ut en ny produkt på marknaden. Eller så har man avtal med 
en specifik kund om när varan ska levereras och kunden kommer inte vilja vänta längre än 
nödvändigt. Att då lägga tid på att lösa konflikter och samarbetet i projektgruppen betyder att 
den satta tidsplanen riskerar att fallera. Fallerar tidsplanen finns risken att även budgeten blir 
påverkad.  

I det fall att projektet drar ut på tiden finns också risken att företagets rykte kommer att 
påverkas, något som kan leda till att man tappar kunder till konkurrenter, vilket i sin tur 
påverkar företagets lönsamhet. Blir projektgruppen istället alltför påverkad av tidspressen, 
kan det leda till att kvalitén blir lidande. Ett följdproblem till detta är att kunden kan bli 
missnöjd med varan och inte återkommer som kund till företaget. Måltriangeln visar tydligt 
hur tid, kostnad samt kvalitet är beroende av varandra och kan illustrera hur alla faktorerna 
hänger ihop. Så även fast projektgruppens sammansättning främst påverkar projektets tidsplan 
så blir även projektets budget och produktens kvalitet påverkade som en konsekvens av detta.  

Att dra slutsatsen att processen i produktutvecklingsprojekt påverkas negativt av ett dåligt 
samarbete är möjligt och enligt författarna ett realistiskt antagande. Samtliga respondenter 
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menar enhälligt att en god balans i gruppen, med olika personlighetstyper, krävs för ett gott 
samarbete. De personlighetstyper respondenterna nämnt under intervjuerna har 
sammankopplats med tydligast framträdande teamroll. Viktigt är just att hitta rätt balans 
mellan de olika personerna i projektgruppen, vilket kan göras genom att se till så alla 
teamroller är närvarande. Olikheterna hos individernas respektive teamroller kommer leda till 
ett gott samarbete i projektgruppen där individerna kompletterar varandra och där risken för 
konflikter minskar eftersom att varje person innehar sin egen roll. Det som motiveras i stycket 
ovan är att processen för produktutvecklingsprojektet kommer att påverkas negativt om 
projektgruppen har ett överskott eller underskott av någon teamroll. Det som främst kommer 
att påverkas är projektets mål, i form av tid, pengar och kvalitet.  

Många företag lägger inte ned den tid som de borde för att tillsätta en projektgrupp. En 
anledning till att en projektgrupps sammansättning inte får stor betydelse kan bero på att 
företagen sällan analyserar kommunikation och samarbete efter ett avslutat arbete och att det 
därför finns för dåligt underlag som styrker vilken inverkan projektgruppssammansättningen 
kan ha på projektet.  

Detta arbete har visat på att processen för produktutvecklingsprojekt påverkas av 
projektgruppens sammansättning och det är möjligt att koppla samman Belbins studier om 
projektgruppssammansättningar med projekt från empirin. Ett mönster som upptäcktes hos 
lyckade produktutvecklingsprojekt var innehavande av en teamroll Plant i projektgruppen. I 
och med att produktutvecklingsprojekt kräver unika idéer behövs kreativiteten som en Plant 
besitter för att man ska lyckas med projektet.  

I Belbins studier beskrivs det att en Plant i projektgruppen krävs för att få in den kreativitet 
som ett projekt behöver [6, 7]. Något som även Kerstin Myrgård resonerat kring i sin bok. I 
boken argumenterar hon kring kreativitetens vikt för lyckade projekt. [11] Författarna anser 
att det finns en tydlig koppling mellan närvaron av en Plant och ett lyckat projekt. 

Empirin visade att en grupp med många starka karaktärer vid flertalet projekt har varit 
anledningen till projektets misslyckande, något som Meredith Belbin även behandlat i sina 
studier [6, 7]. Respondenterna menade att de starka personerna har svårigheter att samarbeta 
och att de hämmar arbetet snarare än bidrar till det. På samma sätt beskriver Belbin att flera 
starka karaktärer i en grupp leder till att de motarbetar varandra och hämmar arbetet [6, 7]. Så 
ett mönster mellan lyckade produktutvecklingsprojekt skulle kunna vara att hålla ned antalet 
starka karaktärer i projektgruppen för att undvika konflikter.  

Denna studie visar på resultat i samma riktning som tidigare teori. Att ha i åtanke är dock att 
endast sex intervjuer ligger som grund för arbetet och endast ett företag varit inblandat, vilket 
inte gör resultatet fullt generaliserbart.   

6.2 Analys av källor 
För denna studie har samtliga källor undersökts och genomgått en checklista, se Bilaga A, 
detta för att kunna basera rapporten på trovärdiga källor. I rapporten har främst böcker 
använts. Samtliga av dessa böcker har genomgått en granskning för att säkerställa att 
böckernas trovärdighet. De böcker som har använts har alla varit skriva på ett objektivt sätt 
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och utifrån fakta, med reservation för boken Projektledarskap som är skriven utifrån 
erfarenheter och åsikter.  

Dock anses ändå Projektledarskap vara en pålitlig källa eftersom samtliga personer som 
intervjuats i denna bok har någon gång blivit titulerad som "Årets projektledare" och har en 
bred erfarenhet inom ämnet.  

Många av de böcker som använts är tidigare kurslitteratur. 

6.3 Fortsatt arbete 
Författarna anser att företag idag inte har den kunskap de borde ha gällande projektgruppens 
sammansättnings inverkan på produktutvecklingsprojekt. Företag lägger stor fokus på att få in 
den kunskap som krävs i organisationen. Man strävar ständigt efter att ha bra rutiner och 
struktur på företaget, men någonstans glöms det bort att det är människor som arbetar på 
företaget och att människor skiljer sig från varandra. Genom att ta hänsyn till människors 
olikheter ökar möjligheterna för att man ska lyckas med ett projekt och borde räcka för att få 
företag att inse vad man kan vinna på att se över projektgruppens sammansättning.  

Arbetets resultat har presenterat en koppling mellan lyckade produktutvecklingsprojekt samt 
visat på att mer fokus borde läggas på att sätta samman en välfungerande projektgrupp och 
hur det annars kan påverka projektet negativt. Det intervjuade företaget analyserade alla sina 
projekt, med avseende på hårda fakta så som tid, kostnad och kvalitet, men de utvärderade 
aldrig hur projektet påverkades av projektgruppen. Genom att analysera även projektgruppens 
sammansättning vid kartläggning av tidigare projekt finns möjligheten att hitta mönster på hur 
projektgruppssammansättningen påverkat projekten, precis som Belbin gjort i sina studier.  

Att genomföra ett större antal intervjuer skulle bilda en bättre grund och minska felkällornas 
inverkan på resultatet, vilket i sin tur skulle öka resultatets trovärdighet ytterligare.   
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7 Slutsatser 
De svar som hittats på arbetets frågeställningar beskrivs nedan.  

Hur påverkas processen för produktutvecklingsprojekt av gruppens sammansättning med 
avseende på personlighetstyper enligt Belbins teamroller?  

• Ett överskott eller underskott av teamroller såsom Plant, Shaper och Specialist 
kommer påverka processen negativt. Projektets satta mål för tid, kostnad samt kvalitet 
riskerar att påverkas.  

• Innehavande av en Plant i projektgruppen påverkar processen positivt. Denna 
teamroll behövs för att förse arbetet med tillräcklig kreativitet för att lösa 
produktutvecklingsuppdraget. 

Vilka mönster finns hos lyckade produktutvecklingsprojekt med avseende på ovanstående? 

• En koppling har upptäckts mellan lyckade produktutvecklingsprojekt och närvaron av 
en Plant i projektgruppen.  

• Olikheter i gruppen skapar framgång. 
• Begränsa antalet starka karaktärer i en projektgrupp.  
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Bilaga A: Checklista 
Checklista för källkritisk analys: 

• Vem är upphovsman? 
Finns det en angiven författare eller utgivare, och kan du kontrollera deras auktoritet på 
området? 

• Vilket syfte har innehållet?  
Vill författaren informera, påverka, provocera eller kanske sälja?  

• För vem är materialet skrivet? 
Vilken målgrupp riktar sig texten till, och passar svårighetsnivån ditt syfte? 

• Hur aktuell är informationen? 
När sammanställdes materialet, och är det uppdaterat nyligen? Finns det nya upplagor? 

• Hur trovärdigt är innehållet?  
Hur väl täcker källan ämnet? Är faktauppgifterna riktiga och är texten objektiv? Finns 
det angivna referenser i text och litteraturlista? 

Källkritiska kriterier: 

• Det framgår tydligt vem som är avsändare.  
• Det går att ta reda på information om författaren/avsändaren. 
• Det finns kontaktuppgifter - det går att ringa, maila, eventuellt besöka. 
• Informationen är aktuell och det framgår när den uppdaterades senast (internet) 
• Källans syfte är tydlig - organisationer som vill påverka är oftast tydliga med detta. En 

källa som ger sig ut för att inte vilja påverka mottagaren men har propagandasyfte 
kallas “tendensiös” - syftet är att manipulera. 

• Det framgår tydligt varifrån källan har fått sin information - källan ska alltså redovisa 
sina informationskällor. 

• Det går att hitta samma information på andra platser som inte är direkt kopplade till 
källan. Detta stärker källans trovärdighet! 

• Textens stilnivå - texten är välskriven och bearbetad.  
• Perspektiv - Olika perspektiv presenteras i källan, läsaren kan lättare skapa sig en egen 

uppfattning.   

 


