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Sammanfattning 

Många forskare menar att kommunikation är viktigt inom projektledning för att nå 

projektets uppsatta mål. Det har blivit än viktigare i dagens projektmiljö som 

präglas av högre komplexitet som är en risk för osäkerheter och problem. Så 

frågan är då hur projektledare kommunicerar när de stöter på problem. Genom att 

undersöka det går det att få en bättre förståelse över hur projektledare verkligen 

använder kommunikation i situationer som präglas av osäkerheter. 

För att ta reda på det genomfördes åtta kvalitativa intervjuer med projektledare. 

Den insamlade datan analyserades sedan med hjälp av en analysmodell som var 

uppdelad i sex delar, intern- respektive extern kommunikation, schemalagd- 

respektive icke schemalagd kommunikation samt om projektledarna 

kommunicerade om processen i arbetet eller om det var utifrån ett personfokus. 

Resultatet har visat att projektledarna, så gott det går, löser problemen inom den 

egna projektgruppen. På så sätt engageras deltagarna till att vara med i 

beslutsfattandet och de vet då hela tiden vad som händer vilket gör att osäkerheten 

reduceras. Det hänger sedan ihop med de två andra delarna som analyserades. Det 

finns också fokus på att kommunicera genom schemalagda metoder. Det ger 

större möjligheter att dokumentera vad som har sagts och därmed också sprida 

informationen vidare till övriga deltagare. Vilket då också är en indikation på att 

projektledarna vill involvera sina deltagare. Angående om det är processfokus 

eller personfokus i kommunikationen visar resultatet att det inte finns tid att 

fokusera på enskilda personer. Det pekar på att det räcker med att involvera 

deltagarna i arbetet för att de ska känna sig motiverade. 
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Abstract 

Many scholars mean that communication is important in project management to 

achieve the set objectives. It becomes even more important in today´s project 

environment, which is characterized by higher levels of uncertainties and 

problems. The question is then how project managers really communicate when 

they encounter problems. Examining this aspect will give a better understanding 

of how project mangers actually communicate in situations characterized by 

uncertainties.  

Eight qualitative interviews were conducted in order to research this subject. The 

collected data was then analyzed by the aid of an analysis model that was made 

out of six parts, external and internal communication, scheduled and non-

scheduled communication and whether the project manager communicated about 

the process or whether it was from a human perspective. 

The result has shown that project managers, as far as possible, solve the problems 

within the their own project. In this way, the participants are involved in decision-

making and they always knows what is going on which can reduce the 

uncertainty. It then goes together with the other two parts that were analyzed. 

There is also a focus on communicating through scheduled methods. It gives more 

opportunities to document what has been said and thus also disseminate the 

information to the other participants. Which is also an indication that project 

managers want to involve their participants. Regarding whether it is a process 

focus or personal focus in the communication, the result has shown that there is 

no time to focus on individuals. It points out that it is enough to involve the 

participants in the work to make them feel motivated. 
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1 Inledning 
Det finns mycket forskning som säger att kommunikation är viktigt inom projekt 

för att förbättra resultatet av arbetet (Belassi & Tukel, 1996; Hyvari, 2006; 

Zimmerer & Yasin, 1998; Hagen & Park, 2013). Det blir än viktigare i dagens 

projektmiljö som kännetecknas av allt högre komplexitet vilket leder till en större 

källa för risker i projekten (Vidal et al., 2010; Daniel & Daniel, 2018) och 

avvikelser är en naturlig del av projekt (Hällgren, 2009). Kommunikationen i 

projekt kan till exempel handla om att projektets mål ska förmedlas så att 

projektdeltagarna drar åt samma håll (Fox, 2009). Samtidigt menar Collyer (2016) 

att kommunikation är viktigt i projektmiljöer som präglas av osäkerhet och när det 

dyker upp problem. Dåligt skött förändringskommunikation kan bland annat leda 

till ryktesspridning och motstånd mot förändringarna (Cornelissen, 2008) och 

rykten börjar spridas när information inte verifieras av en trovärdig källa. 

(DiFonzo & Bordia, 2007). Dock menar Ramsing (2009), utifrån en 

litteraturöversikt om projektkommunikation, att forskningen inte säger så mycket 

mer kring kommunikation än så och hon ställer sig frågan: ”What does 

communication in projects really mean?” (ibid, s. 345). 

Det finns många olika intressenter inom ett projekt och det går att dela in 

organisationskommunikation i två delar, extern- och intern kommunikation. Den 

förstnämnda vänder sig till intressenter utanför organisationen och den andra till 

personer inom det egna företaget (Cornelissen, 2008). Internt, inom 

projektorganisationen, finns det även där olika intressenter med olika roller. 

Jansson och Ljung (2004) delar in projektorganisationen i tre delar, den 

verksamhetsledande funktionen, projektledande funktionen och den 

genomförande funktionen. Genom uppsatsen kommer orden styrgrupp användas 

för den verksamhetsledande funktionen och projektgrupp för att förklara den 

genomförande funktionen. Att hålla det inom den egna organisationen kan vara en 

fördel för projektledaren, och framförallt inom själva projektgruppen. Genom att 

involvera projektdeltagarna i beslutsfattandet skapar det en medvetenhet hos 

deltagarna (Collyer, 2016). Samtidigt reducerar det osäkerheten som 

projektdeltagarna upplever kring problem som rör dem (Bordia et al. 2004). 

Samtidigt spelar projektgruppens individers erfarenhet en avgörande roll för hur 
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väl problemen i ett projekt löses (Hällgren, 2009). Genom att projektledaren har 

personer, med kompetens inom sitt område, att vända sig till för att få hjälp med 

lösningar är mycket vunnit för att lösa situationen (ibid). 

Ramsing (2009) har sedan delat upp projektkommunikation i två undergrupper 

som handlar om schemalagd- respektive icke schemalagd kommunikation. Vilket 

är en distinktion över på vilket sätt kommunikationen har skett i projektet. 

Collyers (2016) forskning visade bland annat på att den informella 

kommunikationen ökade under perioder med stor osäkerhet för att snabba på 

processen och för att kunna gå vidare med arbetet. Vilket då kan jämföras med det 

som Ramsing kallar icke schemalagd kommunikation. Dock finns det fördelar 

med schemalagd kommunikation. Det blir då lättare att dokumentera vad som 

sägs och därmed också sprida informationen inom projektgruppen samt ta med sig 

lärdomar till framtida projekt (Turkulainen et al. 2015). 

Till sist handlar det också om vad som kommuniceras inom projektet. Pollock och 

Algeo (2016) menar att det finns två saker att fokusera på för en projektledare när 

den kommunicerar. Det första handlar om att kommunicera utifrån ett 

personfokus, på saker så som arbetsgruppen, ledarskap och motivation. Det andra 

perspektivet fokuserar snarare på processen i arbetet (Pollack & Algeo, 2016). Att 

kommunicera om processen kan få projektdeltagarna att känna sig mer delaktiga i 

projektet (Sexton et al. 2016). Samtidigt, om kommunikationen fokuserar mer 

personliga aspekter, finns risken att en konflikt kan eskalera. Genom att hålla 

kommunikationen saklig, om processen, är risken mindre att en konflikt ska 

trappas upp (Glasl, 1999). 

Utifrån dessa aspekter blir det intressant att undersöka hur projektledarna 

verkligen går till väga när de kommunicerar med projektets intressenter och 

deltagare när de står inför utmaningar. Det innebär att denna uppsats ska 

undersöka med vem, på vilket sätt och vad som projektledaren kommunicerar. 

Som sagt så spelar kommunikation en viktig roll då det uppstår problem (Collyer, 

2016), och då ställs allt på sin spets. Det viktigt att projektet inte stannar upp för 

länge och det gäller att projektledaren vet hur den ska kommunicera för att 

komma framåt samt att de problem som dyker upp inte sprider en osäkerhet inom 

projektgruppen. 
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Genom att ta reda på det går det att se mönster över hur projektledare prioriterar 

att kommunicera när de stöter på problem, med vem, på vilket sätt och vad de 

kommunicerar. Exempelvis om projektdeltagarna blir informerade om 

händelserna först eller om projektledaren snarare tenderar att vända sig till 

styrgruppen och om vad projektledaren kommunicerar, med personfokus eller 

fokus på processen. På så sätt hjälper det till att få en ökad förståelse för hur 

projektledare verkligen går till väga för att få med de olika intressenterna på 

förändringarna som sker när ett projekt står inför problem. Resultatet blir därför 

intressant för projektledare att ta del av rörande hur de ska kommunicera när 

projektet de leder stöter på problem. 

1.1 Syfte/Frågeställning 
Det finns, som nämnt tidigare, mycket forskning som säger att det är viktigt med 

kommunikation i projekt. Men inte så mycket om hur projektledare verkligen går 

till väga. Syftet med denna uppsats är därför att belysa på djupare nivå hur 

projektledare faktiskt kommunicerar i situationer som präglas av osäkerheter. 

Genom att göra det går det att få en bättre förståelse över hur projektledare 

verkligen använder kommunikation. Det har mynnat ut i följande forskningsfråga: 

Med vem, på vilket sätt och vad kommunicerar projektledare när projektet de 

leder stöter på problem? 

För att besvara forskningsfrågan genomfördes åtta kvalitativa intervjuer med 

projektledare inom IT- och teknikbranschen. På så sätt har respondenterna 

liknande arbetsuppgifter vilket leder till att problemen de stöter på liknar 

varandra. Förhoppningen är att det ska bidra till högre validitet av 

undersökningen.  
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2 Metod 
Syftet med denna studie var att belysa på djupare nivå hur projektledare använder 

sig av kommunikation i situationer som präglas av osäkerheter och problem. 

Studien ämnade få djupare inblick i projektledarnas beteende kring 

kommunikation. För att avgränsa studien kommer den insamlade datan inte att 

värdera vad som är bra- respektive dålig kommunikation i fråga om att lösa 

uppkomna problem. Samtidigt har studien inte heller någon egen definition av vad 

ett problem är. 

Utifrån det kommer den datainsamlingsmetod som används i denna uppsats vara 

kvalitativa intervjuer då Kvale och Brinkmann (2014) och Bryman och Bell 

(2015) menar att det passar när studien ska utveckla mening utifrån 

respondenternas erfarenheter. Samtidigt formulerar Esiasson et al. (2012) att 

forskaren vid intervjuer ska försöka förstå världen som respondenterna upplever 

den. 

2.1 Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna har genomförts på semistrukturerat vis. Eftersom det är en bra metod 

när forskaren har identifierat ämnen som intervjuerna ska röra (Roulston & Choi, 

2017). Vilket då denna uppsats har genom ett formulerat syfte som avhandlar 

projektledares kommunikation vid problem. Att använda semistrukturerade 

intervjuer innebär att det finns en intervjuguide men frågorna ger mer spelrum för 

respondenten när den svarar (Hayes, 2000; Bryman & Bell, 2015). Samtidigt finns 

det möjlighet att ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden då frågor kan 

dyka upp beroende på hur respondenten svarar. Dock ställdes alla frågor i 

liknande ordning från intervju till intervju. Ett annat karaktärsdrag med 

semistrukturerade intervjuer är att det finns vissa stängda frågor blandat med 

öppna frågor (Hayes, 2000). 

Utifrån det har intervjuguiden (se bilaga 1) utformats med både öppna- respektive 

stängda frågor. Intervjuguiden började med stängda frågor som rörde 

bakgrundsfrågor angående projektledarens arbetserfarenheter och naturen bakom 

de uppkomna svårigheterna. Sedan övergick intervjuerna i mer öppna frågor 

angående hur projektledarna har gått till väga när de stött på utmaningar. På så 

sätt fick respondenten större utrymme att öppet berätta om hur de gått till väga när 



  5 

de har kommunicerat. Samtidigt fanns det förberedda följdfrågor ifall inte 

respondenten explicit kom in på hur den har kommunicerat med olika intressenter 

när ett problem har uppstått. Därmed har jag haft möjlighet att rikta intervjuerna i 

rätt riktning, med hjälp av följdfrågorna, för att kunna få svar på forsknings-

frågan. 

2.2 Deltagare 
För att få svar på forskningsfrågan har ett målstyrt urval använts då Bryman 

(2011) menar att det innebär att urvalet består av respondenter som är relevanta 

för forskningsfrågan. 

Utifrån det har urvalet bestått av intervjupersoner som aktivt leder, eller har lett, 

ett projekt och de ska ha arbetat inom IT- eller teknikbranschen. På så sätt har alla 

deltagare jobbat med liknande arbetsuppgifter inom sitt projektledarskap och 

problemen de har stött på liknar varandra. För att få tag på organisationer och 

projektledare användes en lista från Karlstads kommun över de 50 största 

företagen i Karlstad sett till antalet anställda. Utifrån den listan skedde det första 

urvalet på teknik- och IT-företag. Att det föll på just på teknik- och IT-branschen 

var för att de företagen var överrepresenterade på listan och på så sätt förenklade 

insamlandet av respondenter. 

Totalt har åtta intervjuer genomförts och fyra av respondenterna har jobbat inom 

privata organisationer och fyra stycken inom offentliga verksamheter. Angående 

respondenternas kön och arbetserfarenhet har det varit tre kvinnor och fem män 

med arbetslivserfarenhet som projektledare mellan två år till åtta år. 

2.3 Genomförande 
För att få tag på respondenterna på de utvalda företagen kontaktades projektledare 

på dessa företag via mail. I mailet gavs information om studiens syfte och att 

intervjun kommer att spelas in men att all information kommer vara konfidentiell. 

Om respondenten visade intresse över att vara med fortsatte kontakten via mail 

och en tid bestämdes för genomförandet av intervjun. 

Alla intervjuer genomfördes sedan på respondentens arbetsplats, antingen på deras 

kontor eller i ett konferensrum, och pågick mellan 30-45 minuter. I början av 

varje intervju erhöll respondenten information ytterligare en gång om studiens 



  6 

syfte, att deltagandet är frivilligt, att all data kommer hållas konfidentiellt och att 

intervjun kommer spelas in. Därefter fick intervjupersonen skriva på ett dokument 

om att de godkände sitt deltagande i studien. Efter det började intervjun med hjälp 

av intervjuguiden. När intervjuerna hade genomförts transkriberades sedan 

intervjuerna för att viktig information inte skulle försvinna. 

2.4 Databearbetning 
Datan som har samlats in genom intervjuerna blev analyserade med hjälp av en 

analysmodell (figur 2). Modellen har framställts med hjälp av tidigare forskning 

kring organisations- och projektkommunikation. Analysmodellen (figur 2) 

beskrivs utförligare nedan. 

Utgångspunkten i analysen har varit projektledarnas kommunikation när de stött 

på problem. Fokus har inte legat på vad för storts problem det har varit eller hur 

bra kommunikationen har varit för att lösa svårigheten (figur 1). 

 

Fig.  1  Undersökningsobjekt. För att avgränsa studien har syftet varit att endast 
undersöka hur projektledarna här kommunicerat när det stött på problem. Vilken 
sorts problem det har varit eller hur väl lösningen har fallit ut har inte undersökts. 

 

Forskningsfrågan som uppsatsen har sin utgångspunkt i består av tre olika delar: 

med vem, på vilket sätt och vad projektledare kommunicerar när de stöter på 

problem. Utifrån det har en analysmodell (figur 2) framställts, utifrån tidigare 

forskning som rör de olika delarna. 

Först delades analysmodellen (figur 2) in rörande vem projektledarna har 

kommunicerat till. Det har sin utgångspunkt i att organisationskommunikation kan 

skiljas med hjälp av intern- respektive extern kommunikation (Cornelissen, 2008). 
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För att särskilja mellan intressenter internt inom projektorganisationen används 

Jansson och Ljungs (2004) modell över de tre huvudfunktionerna inom en 

projektorganisation, alltså den verksamhetsledande funktionen, till exempel 

styrgruppen och den genomförande funktionen, vilket kommer definieras som 

projektgruppen. Den tredje delen är den projektledande funktionen som är den 

som undersöks i studien. För att ta reda på vilket sätt kommunikationen har skett 

användes Ramsings (2009) uppdelning mellan schemalagd- och icke schemalagd 

kommunikation. Angående vad som har kommuniceras så finns det två olika saker 

för projektledaren att fokusera på. Det ena handlar om personfokus och det andra 

om processen i arbetet (Pollack & Algeo, 2016). Vilket gav den sista delen i 

analysmodellen (figur 2). 

 

 

Fig.  2  Analysmodell – uppdelning mellan till vem, på vilket sätt och vad 
projektledare kommunicerar. Angående vem kommunikationen har skett till delas in 
rörande om kommunikationen har skett internt eller externt. På vilket sätt delas in 
genom schemalagd- respektive icke schemalagd kommunikation och rörande vad 
delas kommunikationen in i om projektledaren har använt process- eller personfokus. 
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Att bestämma den teoretiska ramen för analysen menar Hayes (2000) är det första 

steget i teoristyrd kvalitativ analys, vilket då har mynnat ut i analysmodellen 

(figur 2). Analysen har sedan fortsatt att utgå utifrån de steg som beskrivs av 

Hayes (2000) som teoristyrd analys. Efter att varje intervju var genomförd 

transkriberades alla ljudfiler för att lättare kunna ta del av vad som sagts. Varje 

transkribering lästes sedan igenom för att få en bättre överblick över varje 

intervju. Sedan har analysmodellen (figur 2) applicerats på intervjuerna för att 

göra en första analysering av de olika aspekterna utifrån de tre olika delarna i 

modellen. Transkriberingarna har alltså lästs igenom totalt fyra gånger och först 

lästes alltså transkriberingarna genom en gång för att skapa en bättre helhetsbild. 

Efter det gjordes först en distinktion mellan intern- respektive extern 

kommunikation. Sedan har analysen gått vidare i modellen och analyserat om 

kommunikationen har varit schemalagd eller inte och till sist vad som 

projektledaren har fokuserat på att berätta. Analysen av det insamlade materialet 

har alltså skett i tre omgångar, utifrån de tre olika områdena i, analysmodellen 

(figur 2). 

Relevant resultat har sedan plockats ut för att ge en djupare förståelse rörande de 

olika aspekterna i analysmodellen (figur 2) över hur projektledare kommunicerar 

när de stöter på problem. 

2.5 Tillförlitlighet och validitet 
För att studien ska hålla hög tillförlitlighet har vissa aspekter tagits i beaktning. 

Syftet med denna studie är att belysa på djupare nivå hur projektledare faktiskt 

kommunicerar i situationer som präglas av osäkerheter. Men då problem är ett 

negativt laddat ord har istället termen utmaning använts i intervjuerna. Genom att 

använda ordet utmaning i intervjuerna visar det på att respondenten snarare har 

löst en uppgift och inte på deras tillkortakommanden. Därmed finns en tro om att 

respondenterna inte ska tycka att det är lika jobbigt att prata om. Förhoppningen 

är då att det ska hjälpa med att öka tillförlitligheten för uppsatsen då ordet 

utmaning inte är lika negativt laddat. 

Hayes (2000) menar att den kvalitativa forskarens primära mål inte är att 

producera resultat som kan bli replikerade. Det handlar snarare om att skapa en 

djupgående förståelse av ett fenomen. Dock kommer alla steg i insamlandet och 
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analysen av datan att redovisas för att visa på transparens och på så sätt kunna 

kritiseras. 

För att säkerställa validiteten i studien har utformningen av studien följt vissa 

aspekter. En aspekt har varit intervjuguiden. Den har utformats med hjälp av 

litteratur kring hur en semistrukturerad intervju genomförs och har även sin 

utgångspunkt i forskning kring, både, projekt- och organisationskommunikation. 

Vilket ger indikationer på att frågorna fångar information som är relevant för 

studiens syfte. 

Enligt Yin (2009) ska en kvalitativ undersökning försöka nå analytisk 

generalisering. Genom att den insamlade datan diskuteras och argumenteras för 

går det att komma fram till slutsatser som har generell betydelse (ibid.). Därför 

sker en diskussion med hjälp av relevant forskning rörande området, som 

uppsatsen avhandlar, i kapitel 4. Dock, med tanke på att urvalet har skett på IT- 

och teknikbranschen, kommer endast den analytiska generaliseringen kunna ske 

utifrån hur det ser ut inom denna bransch. Vilket har tagits i beaktning under 

uppsatsens genomförande. 

2.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra huvudkrav som rör etiska riktlinjer. Kraven 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav har tagits i beaktning under arbetet med 

uppsatsen.  

Rörande informationskravet har varje respondent blivit informerad om studiens 

syfte, både i rekryteringsbrevet men också kortfattat i början av varje intervju där 

intervjupersonerna också fick möjlighet att ställa frågor i den händelse att någon 

fundering hade dykt upp. I samma veva blev respondenterna också informerade 

om att deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjuerna 

när som helst under studien. Respondenterna som var med i studien gav även ett 

skriftligt medgivande för att tydliggöra deltagandet i studien och för att visa att de 

tagit del av studiens syfte och att intervjuerna spelades in. Vilket då också 

uppfyller samtyckeskravet. 

Gällande konfidentialitetskravet har alla respondentsvar i uppsatsen att 

anonymiseras och ingen information nämns som kan identifiera personerna eller 
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företaget de jobbar på i uppsatsen. Det innebär att vissa citat har gjorts om till viss 

grad, genom att byta ut vissa ord, för att det inte ska gå att identifiera 

respondenten. Samtidigt har förändringarna gjorts med försiktighet för att inte 

betydelsen av citaten ska ändras. 

När uppsatsen sedan var färdigskriven, godkänd och publicerad raderades det 

insamlade materialet, i form av ljudfiler och transkriberade intervjuer, vilket 

därmed uppfyller nyttjandekravet. Det insamlade materialet kommer alltså inte 

användas i något annat syfte än för denna studie.  
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3 Resultat 
Resultatet, insamlat från de åtta kvalitativa intervjuerna som genomförts, har 

delats in i tre delar utifrån forskningsfrågan. Först presenteras resultat som 

avhandlar vem projektledaren kommunicerar med och sen i tur och ordning på 

vilket sätt och vad som har kommunicerats. De tre olika delarna utifrån 

forskningsfrågan presenteras sedan med utgångspunkt i de sex separata aspekterna 

som analysmodellen består av. 

3.1 Med vem kommunicerar projektledaren? 
Angående vem projektledaren kommunicerar med beror mycket på vilket sorts 

problem det är som har dykt upp. Dock finns det ett tydligt fokus från 

projektledarna att hålla kommunikationen inom den egna projektgruppen. Om 

problemet sedan inte går att lösa inom projektgruppen vänder sig projektledaren 

till andra intressenter för att hitta en lösning. 

3.1.1 Intern kommunikation 
Utgångspunkten hos projektledaren är oftast att hålla kommunikationen inom 

projektgruppen för att lösa de problem som dyker upp. Om inte det fungerar så 

vänder sig projektledaren till andra intressenter, inom moderorganisationen, som 

har större beslutsfattande krafter. 

Vid mindre problem som dyker upp i projektet löses dem ofta i närhet till 

projektdeltagarna på olika sätt. ”Är det ett problem som rör X, att något har gått 

sönder, då vänder jag mig till min X-expert så får han lösa problemet. Är det 

någonting med y vänder jag mig till Y-experten.” Så när det rör ett problem som 

är mindre och går att lösa inom projektgruppen löses det i närhet till 

projektdeltagarna. Styrgruppen involveras bara om det är ett problem som inte går 

att lösa inom den egna projektgruppen eller om det behövs ta ett beslut, som inte 

projektledaren själva kan göra, för att gå vidare i projektet. 

Om det dyker upp ett problem internt på organisationen försöker projektledaren 

ofta att lösa den uppkomna situationen inom projektorganisationen innan man 

vänder sig externt. ”Först vänder man sig alltid till den interna styrgruppen. För 

att få hjälp internt.” 
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Samtidigt spelar det roll hur stort problemet är för att styrgruppen ska bli 

involverad. Det finns en attestordning i företaget att jag inte får ta beslut med hur 

stora belopp som helst. Ett annat exempel är: ”Normalt sett vänder man sig till 

projektägaren eller styrgruppen om det är något som kräver ett beslut /…/. Något 

stort liksom.” 

3.1.2 Extern kommunikation 
För att projektledaren ska vända sig externt beror främst på två olika aspekter. Det 

första handlar om när det har uppkommit oklarheter inom projektet som 

deltagarna inte kan lösa själva eller om det är ett problem som rör den fysiska 

produkten som ska levereras till kunden.  

Oftast fungerar projektledaren som en brygga mellan den externa verksamheten 

och projektorganisationen. ”Är det något vi märker att vi behöver ta externt så 

lyfts det internt först innan vi vänder oss externt”. Då handlar det ofta om att 

samla in mer information för att veta hur arbetet ska gå vidare inom projektet. ”Vi 

kunde alltså inte läsa in oss på det i anbudsskedet, om det är något tillkommande 

arbete. Då är det min uppgift att kommunicera det med kunden”.  

Den andra delen handlar om när det är ett problem som rör den fysiska produkten 

som ska levereras till en kund. ”Först är det att göra upp med kunden vem som 

gör det. Sen tar vi det inom projektet rörande hur vi tar fram det. Och sen brukar 

det gå tillbaka till kunden om vem som ska betala.” Just betalning är ett exempel 

på problem som rör kunden där man vänder sig externt, men även där har 

problemet uppkommit intern först. ”Dom flaggar ju, projektdeltagarna, för om 

när något drar över på tid eller kostnad. /…/ Så då kommer informationen till mig 

så tar jag den vidare till kunden.”  

3.2 På vilket sätt kommunicerar projektledaren? 
Rörande på vilket sätt projektledarna kommunicerar när de stöter på problem 

används till störst del schemalagd kommunikation. Vilket enligt flera 

respondenter är en fördel tack vare de större dokumentationsmöjligheterna. Icke 

schemalagd kommunikation används när ett mer akut problem dyker upp som 

måste lösas fort. 
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3.2.1 Schemalagd kommunikation 
I stort sett alla respondenter ger exempel på att utgångspunkten i varje projekt är 

att hålla, på förhand, schemalagd kommunikation med både projektgruppen och 

styrgruppen. Det kan till exempel vara att styrgruppen håller möte en gång i 

månaden och att projektgruppen ses på ett möte varje fredagsförmiddag. Det 

förespråkas av flera respondenter då det ger större möjligheter till dokumentation 

av de beslut som tas eller förändringar som görs. 

Många respondenter berättade att det oftast sätts förutbestämda möten med 

projekt- och styrgruppen i uppstarten av projekten. ”Det var förutbestämt 

avstämningar var 14:e dag genom hela projektet.”  Det är ett exempel på hur 

projektgruppen har möten under tiden i ett projekt för att personer i de olika 

delarna inom projektet ska hållas informerade. Gällande förutbestämd kontakt 

med styrgruppen hålls de mer sällan men det beror på hur stort projektet är och 

vad man kommit överens om i uppstartsfasen. 

Man har återkommande schemalagda möten och sen rapporterar man hur 

det går. Det behöver inte vara på ett möte, det kan vara skriftligt i olika 

rapporter. Man gör ofta veckorapporter eller månadsrapporter, där får 

man ta upp sina risker eller problem. 

Gällande kontakten med kunden beror det ofta på hur akut problemet är och vad 

man har för överenskommelse med kunden för hur kommunikationen ser ut. 

Ofta beror det på storleken av projektet eller vad kunden vill. På ett 

projekt har vi telefonavstämningar två gånger i veckan. Då har vi fasta 

tider som vi ringer på även om vi inte har något att säga. Mest säger vi att 

nu har vi gjort det här och nu ska vi göra det här. 

På så sätt finns det alltid ett forum för projektledaren att lyfta problem som 

uppstått inom projektet till de olika intressenterna. Det ger även bra möjligheter 

till dokumentation av mötena och på så sätt följa upp de beslut som tas. 

Det fungerar inte att göra saker och ting i korridoren. Det är inte 

professionellt utan man bokar ett möte och så antecknar man /…/. Det här 

diskuterade vi, det här kom vi överens om. Annars fungerar det inte. Så 

att man får det dokumenterat. 



  14 

Dock förekommer en tröghet med att vänta på att det är dags att för ett schemalagt 

möte. Det finns då det en fördel att använda sig av icke schemalagd 

kommunikation. 

3.2.2 Icke schemalagd kommunikation 
Vid akuta problem, som måste lösas på en gång, och när problemen rör en 

specifik person används icke schemalagd kommunikation till en större grad. När 

det rör ett akut problem går det att lösa snabbare med icke schemalagd 

kommunikation. Och vid problem som rör en specifik person finns inget behov att 

dokumentera mötet och därför fungerar det bra med icke schemalagd 

kommunikation. 

Vid mindre problem kan bland annat mail- och/eller telefonkontakt användas som 

kommunikationsmedel och därmed också snabba på processen. ”Då löser man ju 

ett problem på fem minuter i stället för att vänta i två och en halv vecka. Så det 

här sättet att göra saker under ordnade former, det är lite av en fiende till de här 

genvägarna som är väldigt effektiva.” Vilket även detta citat ger en indikation på: 

De akuta sakerna får man ta informellt, vid sidan av. Men samtidigt hålla 

det någorlunda formellt. Som projektledare blir du väldigt utsatt, det är 

viktigt att hela tiden veta vem som sa vad och ha sin mail, vem skickade 

jag det till. 

Så även om det går fortare att lösa saker med icke schemalagd kommunikation 

pekar också flera respondenter på nackdelarna som finns. Det blir svårare att 

dokumentera vad som har sagts. 

En annan aspekt rörande användandet av icke schemalagd kommunikation är när 

problemet rör ett område som en specifik person har hand om. ”Är det ett specifikt 

problem, det är något fel på en viss aspekt, då är det bättre att ta det direkt med 

personen som har hand om den aspekten och inte blanda in massa andra”. I det 

här fallet vände sig alltså projektledaren direkt till personen som ansvarade för 

området som problemet uppstod i för att lösa den uppkomna situationen.  

I de ovannämnda fallen rör det sig om mer akuta problem eller om mindre 

problem som dykt upp som bara rör ett specifikt område. Är det någon situation 

som dykt upp som rör flera delar inom projektet och kan påverka resultatet i större 

grad kan icke schemalagd kommunikation fungera som en förberedelse inför det 
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schemalagda mötet. ”Jag har ju en dialog med några styrgruppen där vi 

diskuterar saker men vi tar beslut på de månatliga styrgruppsmötena”. 

Det som däremot står klart utifrån intervjuerna är att det blir mer icke schemalagd 

kommunikation när det dyker upp ett problem i projekten. Antingen för att lösa 

problemet eller för att lyfta en fråga inför ett styrgruppsmöte. 

3.3 Vad kommunicerar projektledaren? 
Det är ofta mycket fokus på processen i projektet från projektledarna när de ska 

kommunicera till de olika intressenterna om de problem som uppstått. Det är 

endast när det uppstår problem hos individuella projektdeltagare som 

projektledaren går in på personfokus. Men även då har problemet uppstått ur ett 

arbetsperspektiv. 

3.3.1 Processfokus 
När det uppstår ett problem i ett projekt har respondenterna svarat att det ofta 

handlar om själva arbetet i projektet. För att gå vidare behöver antingen mer 

information samlas in alternativt delas ut eller så behövs det hjälp för att fatta ett 

beslut, vilket då har sin utgångspunkt i själva arbetet i projektet. Även vid 

motivation vid införandet av ett nytt system används kommunikation med 

processfokus till intressenterna. 

Ett exempel är från ett projekt där projektdeltagarna varje morgon träffas för ett 

kort möte. ”Vi sätter upp saker som ska göras, saker som pågår och saker som är 

klara. /…/ Och då träffas alla och man får all information om projektet direkt”. 

På så sätt sprids informationen till deltagarna om hur arbetsprocessen ser ut i 

projektet. 

Angående hjälp med beslutsfattande för projektledaren används då styrgruppen 

eller i vissa fall högre chef. Även då är det fokus på processen och hur man ska gå 

till väga för att komma vidare i projektet, rörande den fysiska produkten men 

också planeringsmässigt. 

Vi tar det på styrgruppsmötet. Nu har vi det här hindret framför oss, en 

leverantör som inte kan leverera en releasad produkt, /…/ hur ska vi 

göra? Ska vi förlänga projektet eller lyfta det till ett kommande projekt? 
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Vid ett problem som uppkommit i samband med en kund är det också i de fallen 

fokus på hur man ska gå vidare i arbetet och det är en sådan relation man försöker 

hålla. ”Då får man sätta sig och möta kunden där de befinner sig i sin 

verksamhet. Vilka behöver de tilltala och sen anpassa funktionaliteten utefter den 

budget de har och förklara att om de vill ha det så här så kostar det si och så.” 

Det finns ett stort fokus från projektledarna att hela tiden hålla de olika 

intressenterna involverade i hur det går i arbetet vilket då innebär att det finns ett 

processfokus i kommunikationen. Samtidigt är det också i fokus vid hjälp av 

beslutsfattande för att kunna ta rätt beslut. 

Även vid motiverande till användarna för att använda ett nytt system vid ett 

införandeprojekt används projektresultatet som morot. ”Då gäller det att få de, att 

två år och du har nytta av det sen. /…/. Det enda du behöver göra är att du ska gå 

in där och så hittar du dina dokument och det är mycket lättare att hitta än på den 

gamla servern.” För att minska motståndet mot införandet av det nya systemet 

används alltså de tekniska fördelarna med det nya systemet som en motiverande 

faktor. 

3.3.2 Personfokus 
För att projektledarna ska använda sig av personfokus i sin kommunikation krävs 

det att problemet som dykt upp rör en enskild medarbetare. Och även då har 

problemet uppenbarat sig i att själva arbetet har eftersatts. När ett problem dyker 

upp för projektledaren krävs det ofta ett snabbt gensvar för att få arbetet att gå 

vidare. Det gör att det sällan finns tid till att motivera sina projektdeltagare. 

Man har inte tid till att motivera. För det är det man skulle vilja jobba lite 

mer med, lite mjukare värden. Ofta har du dina punkter och tidplaner. Det 

är dom vi följer och då blir det väldigt hårt. 

För att projektledaren ska använda sig av personfokus vid problem gäller det att 

problemet är av en speciell karaktär. Det är när det handlar om problem som rör 

en individuell projektdeltagare eller samarbetssvårigheter mellan två 

arbetskamrater. Vilket innebär en markant skillnad i kommunikationen mellan 

projektledare till projektdeltagare än projektledare till kund. “När det är en kund 

så ofta, ska jag säga, är det pengar och tid det handlar om. Det blir inte lika 

personligt på något vis. I och med att det är fakta, de här pengarna kostar det.” 
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När det då händer att det blir problem med samarbetet inom projektgruppen går 

projektledaren in på personfokus i kommunikationen. ”Och sen försöka få en 

bättre relation med den personen också. Kanske ta enskilda möten med den 

personen och försöka ta upp och våga prata om det på något bra sätt.” Men för 

att ett problem ska adresseras angående en individ så uppenbarar det sig ofta med 

problem i arbetet hos den individen först. 

Att vi brister i de produkterna vi levererar ibland, det är naturligt. Då 

måste man ställa sig frågor, har man fått rätt förutsättningar att göra den 

här produkten som jag nu har levererat. /…/ Sen får man börja fundera på 

den här personen och medarbetaren. Den medarbetaren kanske har 

alldeles för mycket just då eller har varit sjuk, eller vad det nu kan vara. 

Då får man titta på det utifrån den horisonten istället. /…/ Alltid först 

processen. 

Det innebär att situationen bryts ner och om det visar sig att det som ligger till 

grund för problemet är att en individ har svårigheter tas det därifrån. 

Det var en person som som var väldigt trött på verksamheten han jobbade 

i. Han levererade i projektet men det gick väldigt långsamt. /…/ Så det 

var en jätteutmaning att få honom att inse att alla måste dra åt samma 

håll. Så där fick jag gå in och ta grundproblemet, varför han betedde sig 

som han gjorde. Och inte då specifikt mitt projekt utan mer gå in på hur 

mår du, mer mjuka värden. 

Det finns en tydlig avgränsning från projektledarna när de använder sig av 

personfokus i sin kommunikation. Det är när problemen rör personliga problem 

hos en individ i projektgruppen som i sin tur har påverkat arbetet.  
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4 Diskussion 
Forskningsfrågan i uppsatsen är med vem, på vilket sätt och vad kommunicerar 

projektledare när projektet de leder stöter på problem? Utifrån resultatet som 

samlats in kommer i detta kapitel en diskussion föras om vad kommunikationen 

innebär och vad det leder till. 

Fokus i analysen har legat på hur projektledare kommunicerar när de stöter på 

problem och, med facit i hand, har vad för sorts problem de stött på spelat in på 

hur projektledarna har gått till väga när de kommunicerat. Dock har analysen inte 

fokuserat på hur väl lösningen har fallit ut. Angående vad för sorts problem de har 

stött på har det spelat roll beroende på vem problemet rör och hur stort problemet 

är. Likväl har resultatet visat på att det finns ett huvudfokus om hur projektledaren 

tenderar att kommunicera när de stöter på problem som diskuteras nedanför. 

Enligt Cornelissen (2008) går det att dela in organisationskommunikation i intern- 

och extern kommunikation. Angående om projektledarna vänder sig internt eller 

externt beror till stor del på hur stort problemet är. Fokus från projektledarna är 

dock att hålla det inom själva projektgruppen. Det får projektgruppen att bli mer 

involverad då Collyer (2016) menar att skicka beslut neråt i hierarkin skapar en 

medvetenhet hos deltagarna och bemyndigar dem när de får använda sin expertis. 

Samtidigt skriver Bordia et al. (2004) om att när anställda blir involverade i 

beslutstagandet så upplever de mindre osäkerhet kring problem som rör dem och 

får en större känsla av kontroll kring resultatet. Samtidigt är det viktigt för 

projektledaren att ha personer, med hög kompetens, att vända sig till för att lösa 

situationer (Hällgren, 2009). Vilket kan vara en annan förklaring till varför 

projektledaren håller kommunikationen internt. För att lösa det uppkomna 

problemet måste projektgruppens kompetens användas. Det är möjligt att varken 

projektledaren själv eller att styrgruppen har den kunskap som krävs att lösa 

problemet och därför hålls kommunikationen inom projektgruppen. 

När projektledaren stöter på problem som är större och som rör flera delar inom 

projektet vänder sig istället projektledaren till en intern styrgrupp. Då handlar det 

ofta om att det behövs ett större beslut för att projektet ska kunna gå vidare. Vid 

de tillfällena krävs också ytterligare kommunikation från projektledaren. 

Deltagarna måste informeras om vad som är beslutat på styrgruppsmötet och om 
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deltagarna inte informeras tillräckligt snabbt finns risken för ryktesspridning 

(DiFonzo & Bordia, 2007). Vilket då kan vara en anledning till varför mötena 

med styrgruppen är schemalagda då det finns en stor fördel med att hålla 

projektdeltagarna involverade redan från början. Det gör att det reducerar 

osäkerheten i projektet och risken för att rykten, som inte stämmer, ska börja 

spridas inom projektgruppen minskar. 

Det spelar alltså stor roll hur stort problemet är som uppstår i projektet angående 

vem projektledaren vänder sig till. Dock finns det fokus på att inte involvera fler 

personer än nödvändigt. Går problemet att lösa inom projektgruppen så håller man 

det gärna där. Vilket då skapar en medvetenhet hos projektdeltagarna och även 

minskar osäkerheten som deltagarna annars kan uppleva. Annars går 

projektledaren vidare till andra intressenter om det behövs. Om projektet behöver 

vända sig till en kund fungerar projektledaren som en brygga mellan 

projektdeltagaren och kunden. Om det saknas information hamnar det på 

projektledaren att samla in det. 

Ramsing (2009) menar att det också går att dela in kommunikationen i 

schemalagd- respektive icke schemalagd kommunikation. Huruvida schemalagd- 

eller icke schemalagd kommunikation används beror, också det, på 

omständigheterna kring problemet. Den största faktorn om respondenterna ska 

använda icke schemalagd kommunikation är hur akut problemet är. Genom att gå 

vid sidan av schemalagda möten går det att effektivisera tillvägagångssättet och 

problemen går att lösa fortare. Det stämmer också överens med det Collyer (2016) 

skriver om att informell kommunikation ökar vid situationer med stor osäkerhet 

då det kan snabba på processen för att lösa problemet. Då den icke schemalagda 

kommunikationen går att likna vid informell kommunikation är denna studie ännu 

en indikation på att så är fallet. Dock ger icke schemalagd kommunikation mindre 

möjligheter till att dokumentera vad som har sagts och beslutats på dessa möten 

eller samtal. Det gör, i sin tur, att det också blir svårare att sprida informationen 

om vad som beslutas på mötena (Turkulainen et al. 2015) vilket ses som en viktig 

fördel med den schemalagda kommunikationen. Både för att hela tiden ha koll på 

vad som händer men också just för att sprida informationen inom projektgruppen. 
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Det kan då vara en anledning till varför möten med styrgruppen alltid är 

schemalagda. För att kunna sprida vidare information om beslut som tas på ett 

styrgruppsmöte finns det en fördel med att det blir dokumenterat. Om ett beslut 

tas vid kaffeautomaten är det svårare att få det dokumenterat. Istället formaliseras 

mötet och därmed blir det också lättare att sprida informationen vidare. Risken 

finns annars att rykten börjar spridas innan projektledaren har haft möjlighet att 

formellt dela eller verifiera informationen till övriga deltagare om beslutet som 

har tagits. En annan anledning till att styrgruppen alltid samlas till ett schemalagt 

möte är att det annars är svårt att få hela styrgruppen samlad. Styrgrupps-

medlemmarna jobbar, oftast, inte enbart i det specifika projektet utan de har ofta 

fler arbetsuppgifter än att sitta i styrgruppen för ett projekt. Så för att få ihop alla 

medlemmar krävs det därför mer planering, oavsett om det är förutbestämt i 

uppstarten av projektet eller om planeringen av mötet sker under projektets 

genomförande.  

Beträffande om det är fokus på processen eller utifrån ett personfokus (Pollack & 

Algeo, 2015) finns det ett stort fokus på att kommunicera om processen. Utifrån 

databearbetningen har alla respondenter ett stort fokus på att kommunicera om 

processen när de stöter på problem. Sexton et al. (2016) menar att genom att 

informera om processen så skapar det en medvetenhet hos projektdeltagarna och 

gör att de blir mer delaktiga. Det hänger ihop med att projektledarna gärna håller 

sig inom projektgruppen när de stöter på problem. När deltagarna blir involverade 

i beslutsfattandet så skapar också det en tydligare delaktighet i projektet (Collyer, 

2016). Utifrån dessa två aspekter blir det tydligt att projektledarna ser det som 

viktigt att involvera projektgruppen för att arbetet ska fungera bra när det uppstår 

problem och därmed göra de förändringar som krävs för att nå de projektresultat 

som är uppsatta. Det går också att koppla ihop med att projektledarna inte jobbar 

explicit med motivation. Genom att få projektgruppen involverad i lösningar och 

kommunicera om processen blir deltagarna motiverade ändå. Vilket i längden kan 

förklara varför det inte finns något specifikt personfokus från projektledarna. Det 

finns sällan tid till det och samtidigt behövs det inte då projektdeltagarna blir 

motiverade genom att bli involverade i arbetet. Processfokuserad kommunikation 

kan alltså överbrygga behovet av personfokuserad kommunikation till 

projektgruppen då det kan få projektdeltagarna att känna sig involverade i arbetet. 
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Även till en kund eller styrgrupp kommunicerar alltid projektledaren ut ett 

processfokus. Det kan ha sin grund i att det finns en tydlig arbetsmässig relation 

till dessa två intressenter från projektledarens håll. Till en kund handlar det om att 

samla in mer information för att kunna gå vidare i arbetet. Gentemot styrgruppen 

handlar det om att få hjälp vid beslut för att kunna lösa problemet. Att det då 

dyker upp problem inom projektgruppen som kräver personfokuserad 

kommunikation kan vara för att de jobbar närmare varandra. Det är större risk att 

problem som rör samarbetssvårigheter eller liknande dyker upp som då löses 

genom att projektledaren behöver använda sig av mer personlig kommunikation. 

Den enda gångerna kommunikationen är utifrån ett personfokus är alltså när det 

uppstår problem som rör en enskild arbetare. Då hålls kommunikationen oftast 

icke schemalagd. Vilket då kan ha sin grund i att det inte finns något behov av att 

dokumentera kommunikationen eftersom informationen inte behöver spridas 

vidare till övriga projektdeltagare. Samtidigt uppenbarar sig alltid problem som 

rör en enskild medarbetare sig i att arbetsuppgifterna eftersattes. Studiens resultat 

har visat att utgångspunkten från projektledaren är då att undersöka vad som 

ligger bakom att det har blivit ett problem och då är utgångspunkten alltid utifrån 

processen i arbetet. Det innebär att kommunikationen i utgångspunkt är saklig och 

att det inte någon person blir utpekad som skyldig innan förutsättningarna har 

undersökts. Om kommunikationen direkt hade varit personfokuserad när det dyker 

upp ett problem finns risken att en konflikt uppenbarar sig och sedan eskalerar till 

att bli något annat (Glasl, 1999). Genom att då hålla kommunikationen fokuserad 

på processen gör att det blir lättare att lösa problemet och att risken för att någon 

person, inom projektet, ska känna sig utpekad som syndabock blir mindre. 

Bland respondenterna jobbar hälften inom privata organisationer och hälften inom 

offentlig sektor. Det var ingen del inom det målstyrda urvalet. Utan det blev 

snarare en konsekvens av arbetet med att få tag i respondenter. Dock har det tagits 

i beaktning under analysen men ingen empiri som kan styrka att det finns någon 

skillnad i kommunikationen hos de olika respondenterna inom olika 

organisationer kunde hittas.  
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4.1 Slutsatser 
Det finns ett stort fokus från projektledarna att engagera sina projektdeltagare när 

de stöter på problem. Det får deltagarna mer involverade i projekten vilket leder 

till att osäkerheten minskar och att de upplever större känsla av kontroll. Vilket då 

också minskar risken för att rykten ska börja cirkulera om vad som händer. Det 

finns samtidigt fokus från projektledarna om att kommunicera om processen. Det 

är ytterligare en indikation på att projektledarna vill få med deltagarna i 

problemlösningen. I och med att projektledarna ofta inte har tid att explicit jobba 

med motivation när de stöter på problem kan det innebära att involveringen av 

projektdeltagarna fungerar som motivator. När deltagarna vet vad som händer så 

tenderar de att godta förändringarna som sker när problem dyker upp. Det behövs 

alltså ingen specifik personlig motivering från projektledaren, när ett problem 

dyker upp, utan det räcker med att involvera projektdeltagarna i arbetet. 

Det går också att koppla ihop med att det finns fokus, från projektledarna, på att 

hålla kommunikationen schemalagd. På så sätt blir det enklare att dokumentera 

det som sägs och därmed sprida informationen vidare. Vilket då också, än en 

gång, involverar projektdeltagarna i vad som händer och inte händer. Dock finns 

det undantag, och det är när ett problem som dyker upp är akut. Då finns det en 

fördel med att använda sig av icke schemalagd kommunikation eftersom det gör 

att lösningar kan nås snabbare. Då är risken större för att osäkerheten kan öka hos 

deltagarna men samtidigt löses problemet snabbare och den fördelen är större än 

nackdelen. 

Sammanfattningsvis går det att säga att projektledarna helst kommunicerar med 

deltagarna inom projektet, genom schemalagd kommunikation och det finns fokus 

på att kommunicera om processen i arbetet när projektet de leder stöter på 

problem. 

4.2 Begränsningar 
För att skapa en tydlig avgränsning i uppsatsen användes en analysmodell för att 

undersöka de tre olika delarna som forskningsfrågan består av, vem, på vilket sätt 

och vad projektledare kommunicerar när de stöter på problem. Det innebär dock 

att intressanta teman kan ha försvunnit under analysen. Det skulle därför kunna, 

med fördel, göras en liknande undersökning som denna men använda ett mer 
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induktivt tillvägagångssätt i analysen. På så sätt går det att få bredare bild av 

projektledares kommunikation. 

I det målstyrda urvalet av intervjurespondenter var ett kriterium att 

respondenterna ska jobba inom IT- och teknikbranschen. Det har gett en tydlighet 

i denna uppsats men gör det svårare att använda resultatet på andra branscher. För 

att även kunna generalisera resultatet och applicera empirin på även andra 

branscher hade ett annat, respektive ett större, urval behövts. 

Studien har inte haft en egen definition av vad ett problem är. Utan 

utgångspunkten har varit respondenternas egen uppfattning av vad ett problem är. 

Utifrån det kan svaren skilja sig åt mellan vad olika projektledare ser som ett 

problem och då också hur de har gått till väga i sin kommunikation. Genom att ha 

en tydlig benämning över vad ett problem ska bestå i hade validiteten blivit bättre.  

4.3 Framtida forskning 
Jag har inte undersökt om någon kommunikation är bättre än någon annan för att 

lösa den uppkomna situationen. Det kan vara ett ämne för framtida forskning att 

gå in än mer på djupet och undersöka vad kommunikationen leder till och om 

någon sorts kommunikation är bättre än någon annan för att lösa ett visst sorts 

problem. Det går då att få fram mer vägledande kunskap om hur man bör gå till 

väga som projektledare i olika problematiska situationer. 

Det förekom även en avgränsning rörande vilken bransch som undersöktes, 

nämligen IT- och teknikbranschen. Det skulle därför kunna gå att göra en 

jämförande studie som undersöker om projektledare inom andra branscher går till 

väga på något annat sätt än vad empirin i denna studie har påvisat. 

Det hade även, som nämnt tidigare, varit intressant att använda ett induktivt 

angreppssätt i analysen av den insamlade datan. På så sätt kan andra intressanta 

aspekter föras fram och ge en ytterligare förståelse över hur projektledare 

kommunicerar när de stöter på problem. Det hade gett en ännu djupare förståelse 

över hur projektledare kommunicerar när ett problem dyker upp.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Informera om: 

Inspelning av intervjun 

Okej att pausa eller avbryta intervjun när som helst under tiden 

Berätta om studien 

Har du några frågor innan vi sätter igång? 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du jobbat som projektledare totalt/i företaget? 

Hur många projekt leder du just nu? 

Kan du berätta vad de/den handlar om? 

Gått till väga 

Berätta lite om ett projekt där du stött på en utmaning, vad bestod utmaningen i? 

Hur gjorde du för att lösa det? Vem vände du dig till först? 

Vad sa du till personen/gruppen? Fanns det någon information som stod i specifikt 

fokus eller rent generellt om utmaningen? 

Kallade du till ett formellt möte eller var det bara information i ”korridoren”? 

Om det handlade om projektgruppen, var alla närvarande eller bara dem de rörde i 

det specifika fallet? 

Vilken kommunikationskanal användes? 

Vem var nästa person som blev informerad om vad som hänt? 

Finns det någon speciell roll som du brukar vända dig till vid utmaningar? 

Projektägare/-deltagare? 

Börja om och fråga om fler utmaningar som projektledaren har stött på? 

Något du vill tillägga? 
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