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Sammanfattning 

  
I denna studie har vi valt att fokusera oss på den interna kommunikationen som sker mellan 

projektledaren och projektgruppen. Att jobba i någon slags projektform är något som blir mer 

på arbetsmarknaden. De krav som ställs på en projektgrupp men framförallt på projektledaren 

kan ibland sträcka sig till att bli omänskliga. Genom att ha en väl fungerad intern 

kommunikation så kan man förhindra många onödiga konflikter som kan uppstå i en miljö 

som kräver hög effektivitet. Vårt syfte med uppsatsen är att påvisa vikten av vad en god intern 

kommunikation innebär och hur en projektledare kan välja att förmedla sitt budskap till 

gruppen.  

För att ta reda på hur kommunikationen kan se ut har vi valt att genomföra en kvalitativ 

undersökning och det är den data som ligger till grund för vår analys. För att kunna komma 

fram till vilken påverkan man som projektledar har på sin projektgrupp när det kommer att 

handla de olika interaktionerna som sker, valde vi att intervjua sex olika projektledare som 

alla har olika bakgrund gällande utbildning, ålder och arbetslivserfarenhet. Det gjorde vi för 

att kunna få en så bra bredd som möjligt. 

Vårt huvudsyfte lyder:  

Syftet med denna uppsats är att påvisa vikten av en fungerande kommunikation inom projekt 

och projektledning men även att visa hur kommunikationen praktiskt kan se ut i projekt.  

Vad som har framkommit under studien är att det finns både skillnader och likheter på hur 

man som projektledare väljer att arbeta med den interna kommunikationen. Att en 

projektledares huvuduppgift är ofta densamma men därefter väljer varje enskild projektledare 

hur han/hon vill kommunicera med projektgruppen. Att man lägger en personlig touch på sitt 

sätt att föra den interna kommunikationen på är något som alla projektledare är väl överens 

om, speciellt i de situationer som kommer att handla om de lite ”mjukare” interaktionerna 

som uppstå inom projektgruppen. 

 

 

Nyckelord: intern kommunikation, projekt, projektledare, situationsanpassat ledarskap 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras den bakgrund som vår studie bygger på. Vi börjar med 

en bredare introduktion av ämnet som senare mynnar ut i en beskrivning av syfte och 

frågeställningar för denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 

Runt om i världen sker det ständig en utveckling av ny teknik, något som medför  nya och 

bredare kunskaper hos olika organisationer men framför allt hos dess medarbetare (Tonnquist, 

2008:3). För att en organisation ska kunna leva vidare och utvecklas bör den vara flexibel och 

öppen för att arbeta på andra sätt än vad den är vana vid. Den bör dock vara beredd på att en 

förändring kan vara lättare sagd än gjord, då den många gånger inte bara ändrar arbetssättet, 

utan även påverkar kulturen inom organisationen. En av alla de olika arbetsformer som finns 

att tillgå är projektform, något som har utvecklats så länge det har funnits människor som 

arbetat tillsammans (Jansson & Ljung, 2004:27). Det är lättare att i en organisation starta upp 

ett projekt och begränsa det i tid, kostnad och resultat än att inför varje nytt uppdrag bygga 

upp en ny avdelning, vilket är en av de största anledningarna till att man använder sig av 

denna arbetsform (Tonnquist, 2008:5). Den uppgift som ett projekt har är av skapande 

karaktär och det är även första och sista gången som just det specifika projektet utförs. När 

man arbetar i projekt ges det möjlighet att samla kunskap som annars kan vara spridd över 

olika avdelningar i organisationen (Jansson & Ljung, 2004:17).  

Ibland kan det vara svårt att finna den specifika kunskapen inom moderorganisationen, vilket 

gör att man väljer att hyra in kunskapen via till exempel ett konsultföretag. Sätter samman en 

grupp av människor med kunskaper och kvalifikationer för ett lyckat projektresultat borde det 

eliminera riskerna för att projektet ska misslyckas, men det är inte alltid det fungerar i 

praktiken. Det är av vikt att alla dessa kunskaper kan samarbeta och styra skutan åt samma 

håll för att projektresultatet ska bli bra. I projektet har projektledaren som huvuduppgift att 

styra åt rätt håll. 

För att en projektledare ska kunna klara av det  bör han/hon se kommunikation som en av de 

viktigaste grundpelarna inom projektledning. Ett projekt står dock inte och faller på endast 

kommunikation, utan det krävs även en mycket god planering gällande bland annat 

tidsplanering och budgetplanering (Jansson& Ljung, 2004: kap 19). Dessa två delar byggs 

oftast upp genom de önskemål och krav som kommer från beställarna och detta är sällan 

något projektledaren kan vara med och påverka.  

Kommunikation inom gruppen kan ses som ett arbets-och förhållningsätt som påverkar 

vardagen (Tufvesson, 2008: 63). Då kommunikation upptar en så pass stor del av tiden bör det  

finnas ett ständigt informationsflöde gällande projektets gång, både vid positiv- och negativ 

utveckling i ett projekt. Så för att resultat, tidsplanering och budget ska hållas krävs en god 

kommunikation inom projektgruppen, som leds utav projektledaren.  
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Om alla förutsättningar för att ett projekt ska kunna slutföras finns men den interna 

kommunikationen inte fungerar, kommer projektresultatet att påverkas. Det vi vill påvisa med 

denna studie är att den interna kommunikationen måste fungera för att ett projekt ska kunna få 

ett positivt avslut. Även om kompetens finns i en projektgrupp är det, som vi nämnt, ingen 

självklarhet att resultatet blir bra om det då saknas en fungerande kommunikation. Om det 

inte finns kommunikation mellan kompetenserna i gruppen kan det lätt utvecklas en bristande  

förståelse för de olika kunskaperna men även för det oliktänkande som kan finnas i en grupp. 

Oftast tänker en ekonom som en ekonom medan en tekniker tänker som en tekniker, det blir 

således upp till projektledaren att få dessa två att förstå varandra och jobba åt samma håll.  

Även om det har skett en utveckling kring projekt som organisationsform, är det inte säkert att 

nya typer av projekt har påverkat sättet hur projektledarskapet har utvecklats. Något som dock 

är säkert är att det formas olika team i projekten och om medlemmarna i dessa team inte 

samarbetar så kommer projektet ej heller att avslutas på ett bra sätt (Chiocchio, 2007:97). 

Resultatet skulle bli ett sämre samarbete, missnöje skulle skapas och projektresultatet skulle 

ha svårt att nå sitt mål. För att detta inte ska ske krävs det att projektledaren får alla i gruppen 

att jobba åt samma håll och slutligen nå det tänkta resultatet. Att vara projektledare är inte 

alltid det lättaste, men heller ej lätt att vara medlem i en projektgrupp, då en projektgrupp ofta 

består av nya människor med egna kunskaper och egna viljor. För att uppnå de bästa 

resultaten söker de flesta projektledare efter ett bästa sätt att leda projekt. Det är projektets 

karaktär som påverkar behovet av ledarskap från projektledaren.  

Jansson och Ljung (2009:12f) menar att en projektledare inte behöver några modeller som 

beskriver hur de ska arbeta, utan de behöver modeller som hjälper dem att se gruppen och vad 

gruppen i sig behöver. Även det är något vi har tagit fasta på i vår studie, vikten av att se att 

olika situationerna kräver olika typer av ledarskap.  

 

1.2 Syfte och frågeformuleringar 

Syftet med denna uppsats är att påvisa vikten av en fungerande kommunikation inom projekt 

och projektledning men även att visa hur kommunikationen praktiskt kan se ut i projekt. 

Huvudsyftet för denna uppsats är att studera den interna kommunikationen mellan 

projektledare och dess medarbetare.  

o Vad kan man som projektledare se som viktigt gällande kommunikationen med resten 

av projektgruppen? 

o På vilket sätt används ledarskaps- och kommunikationsteorier i verkligheten? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel och vi har valt att dela upp dem enligt följande:  

Kapitel 1 Inledning  

Här kommer vi att ge lite information om bakgrunden till denna studie. Vi tar även upp syftet 

och frågeställningar som ligger till grund för hela studien.  

Kapitel 2 Teoretisk referensram 

Vi har här valt att presentera de olika teorier som ligger till grund för studien. Vi kommer att 

förklara vissa begrepp och teorier som hjälper läsaren att få en helhet av vad det innebär att 

jobba med i projekt. 

Kapitel 3 Metod 

Här är vårt syfte att redovisa hur vi gått tillväga för att samla in vårt material som sedan 

besvarade våra frågeställningar. Vi kommer även att redovisa vilken undersökningsmetod vi 

använt oss av och varför.  

Kapitel 4 Analys och resultat 

I det avsnittet har vi valt att presentera det resultat våra intervjuer gav oss. Vi har 

sammankopplat data med teori.  

Kapitel 5 Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt har vi som syfte att besvara varje specifik frågesällning. Det är här det konkreta 

resultatet ska påvisas om vad vår studie har kommit fram till, som hjälp till detta har vi använt 

oss av vårt huvudsyfte som grund. Här har vi även valt att delge er våra egna tankar och 

funderingar samt ett förslag till fortsatta studier.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogör vi för grunden till den studie vi har genomfört. Inledningsvis kommer 

vi att redogöra djupare för arbetsformen projekt och även beskriva de olika projektformer 

som finns. Vi tar även upp teorier kring ledarskap och grupputveckling som vi valt att 

fokusera på i denna studie.  

 

2.1 Projekt 

Ordet projekt bygger på de latinska orden pro, som betyder fram och jacere som betyder kasta 

(Jansson & Ljung, 2004:27). Ett projekt handlar om både planering och genomförande av ett 

projekt. Projekttriangeln är en klassiker inom projektledning och ger en förklaring till hur 

grundpelarna tid, kostnad och resultat hör samman. Om någon av dessa pelare faller så 

påverkar det även de andra två (Jansson & Ljung, 2004:32).  

                                       Resultat 

 

 

                Tid                                             Kostnad 

Figur 1 Projekttriangeln (Jansson & Ljung 2004: 32) 

Projektarbetsformen kan användas i många olika arbetssituationer. Dock kan olika situationer 

ställa olika krav gällande projektets förutsättningar, problemformuleringar och 

gruppmedlemmarna (Börjesson & Lisiderius, 1999:9f). Anledningen till användning av 

projektarbetsformen kan vara många. Ibland är uppdrag komplicerade och behöver belysas 

från flera olika utgångspunkter. Andra gånger är uppdragen helt nya och det råder en 

osäkerhet kring hanteringen. Andra anledningar till varför man använder sig av projekt kan 

var att uppdraget berör flera olika organisationer eller avdelningar vilket gör att det krävs ett 

samarbete (Wisén & Lindblom, 2004:31). Det finns många olika storlekar på projekt, en del 

kan innehålla grupper om ett tjugotal medlemmar som är spridda över olika världsdelar, 

medans andra projekt har tre medlemmar som sitter på samma avdelning. Det är dock inte 

storleken på ett uppdrag som avgör om det är ett projekt eller ej, utan det är den 

tidsbegränsningen som finns i uppdraget. Utöver att det finns en tydlig start och ett tydligt slut 

har projekt även tydligt målfokus och bestämd budget (Tonnquist, 2008:17).  

Under processens gång genomgår projektet ett antal faser. Om man skulle göra en generell 

beskrivning av projektförloppet skulle det bestå av olika faser; förstudie, planeringsfas och 

genomförandefasen (Jansson & Ljung, 2004:21).  Förstudien innebär att man analyserar de 

förutsättningar som finns och arbetar fram en arbetsplan för uppdraget. Planeringen innebär 

att man planerar för hur själva genomförandet av projektet kommer att se ut (Tonnquist, 

2008:15f). Genomförandefasen kan i sin tur delas in i tre delar; realisering, överlämning och 

avslut. Gruppen genomför projektet därefter sker det en överlämning av projektet. 
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Avslutningsvis är det dags att avveckla och utvärdera projektet (Jansson & Ljung, 2004:21ff).  

Under alla dessa faser är det av vikt att det hela tiden finns en styrning från projektledarens 

sida. 

Det finns självklart nackdelar med att organisera ett uppdrag i projektform. Många forskare 

påpekar de begränsningar som kan förekomma till exempel bristen på långsiktighet i vad som 

händer med den gruppdynamik som utvecklats under projektets gång. Vad finns det för 

beredskap för att ta reda på de erfarenheter som projektet har medfört. En annan risk är att 

projektet kan bli isolerat från och ta kraft från den ordinarie verksamheten. Det har under 

årens lopp uppkommit exempel på projekt där budgetar har överskridits eller att 

tidsplaneringar spruckit vilket har resulterat i att det förväntade resultaten uteblivit (Svensson 

& von Otter, 2001:19).  

Projektet med det fransk/engelska överljudsplanet Concorde gick inte helt enligt planerna. 

Projektet startades formellt 1962 och enligt projektplanen skulle det ta sju år och kosta 135 

miljoner pund men projektet avslutades först efter 13 år till en kostnad av 1 130 miljoner 

pund. Projektet som skulle leda fram till operahuset i Sidney tog mycket längre tid och 

kostade betydligt mer än vad som först beräknats, skulle ändå till vissdel kunna betraktas som 

ett lyckat projekt, då resultatet blev över förväntan (Berggren, 2001:30f).  

 

2.1.1 Projektformer  

Det finns olika projektformer så som konstruktionsprojekt/anläggningsprojekt, 

forskningsprojekt, utredningsprojekt, utvecklingsprojekt, genomförandeprojekt och 

utvärderingsprojekt (Eklund, 2002:14f): 

Konstruktionsprojekt/Anläggningsprojekt - handlar om att bygga fasta anläggningar, så 

som vägar och broar.  Dessa projekt har en lång varaktighet och många olika aktörer är 

inblandade under projektets gång.  

Forskningsprojekt - målet med dessa projekt är att finna nya lösningar och kunskap. Det 

som skiljer dessa projekt från andra är att det finns en osäkerhet gällande om det förväntade 

resultatet är uppnåbart. 

Utredningsprojekt – dessa är starkt problemorienterade, men till skillnad från 

forskningsprojekt finns det i utredningsprojekt en förutbestämd tidpunkt då projektet ska vara 

avslutat. 

Genomförandeprojekt – denna typ av projekt kräver mycket planering, då det handlar om att 

införa något nytt i verksamheten eller att man genomför en omorganisation.  

Utvärderingsprojekt – projekt av denna karaktär kräver höga krav på opartiskhet och 

effektinriktade mål. Många gånger är det inlånade resurser som arbetar med projektet.  
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2.2 Ledarskap i projekt 

Vi kommer här att beskriva mer ingående vad som krävs av en ledare och därmed även 

projektledare. Vi kommer även att beskriva ledarstilen situationsanpassat ledarskap. 

Anledningen till att vi har koncentrerats oss på denna är för att det är den som oftast används 

ute i verkligheten.   

 

2.2.1 Ledarskap 

”Doing so is a leader´s duty: to take what you believe in, something that flows out of your 

core values, and make it happen” (Hersey, Blanchard & Johnson 2001:1). 

”Ledning kan beskrivas utifrån de tre inbördes beroende aspekterna att leda människor, att 

leda arbete och att leda i en organisation” (Jansson & Ljung 2004:15). 

Dessa två källor är endast två exempel från en hel uppsjö förklaringar och teorier om vad en 

ledares uppgifter består av. Enligt Hersey, Blanchard och Johnson (2001:1) ska man som 

ledare vara så övertygad i sin tanke och värderingar att inte bara en utan hela gruppen och 

organisationen lyssnar och tror på det ledaren lägger fram. Skulle man skriva ner alla dessa 

skulle det resultera i en supermänniska som blir svår att uppfylla. Men det finns vissa delar 

som är extra viktigt vid ledarskap (Erhardsson & Lindell, 2009:19ff). 

Fem stora ledaregenskaper som Northouse (2007:19ff) anser att en ledare bör ha; intelligens, 

självförtroende, beslutsamhet, hederlighet/ärlighet och social kompetens. I egenskapen 

intelligens handlar det om att inneha ett intellekt som ligger på samma nivå som resten av 

arbetsgruppen, men även försöka tänka på att tala så gruppen förstår vad man menar.  Även 

självförtroende och att ha tillit till sig själv och känna att man litar på sitt eget omdöme är 

mycket viktigt då man ska leda en grupp människor. Om man som ledare inte har ett uttalat 

självförtroende och tror på sig själv, blir det svårt för resten av projektgruppen att tro på 

ledaren, vilket i sin tur påverkar även resultatet av projektet. Att som ledare vara beslutsam, 

initiativtagande, envis och ha ett driv är även det viktiga ledarskapegenskaper. En beslutsam 

ledare tvekar inte inför att leda och dominera sin grupp, om så situationen kräver det. Att vara 

hederlig, förtroendeingivande och ansvarstagande visar att man som ledare är något att lita på, 

och att gruppmedlemmarna kan lita på sin ledare. Den sista stora ledaregenskapen som är av 

stor vikt är social kompetens. Att vara utåtriktad, taktfull och social är viktigt när man ska 

leda en grupp människor. Då det är viktigt att kunna läsa av andra och även visa att man bryr 

sig om dem. 

Förutom vissa egenskaper bör även en ledare inneha en del kompetenser/förmågor, och dessa 

kan man räkna till minst lika många som ledaregenskaperna. Northouse (2007:40ff) tar upp 

tre stora kompetenser/förmågor; en teknisk kompetens, social kompetens samt att inneha en 

förmåga att göra ord till handling. Om en ledare inte har någon form av teknisk kompetens 

kan det leda till att gruppen inte litar på sin ledares beslut. Förmåga att handskas med 

människor är, som vi nämnde ovan, även det mycket viktigt för  en ledare. En ledare med 

denna kompetens har även lättare att implementera sina egna idéer till andra. Han/hon kan 
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även arbeta fram en trygg och stabil stämning som får resten av gruppen att känna sig 

bekväma. Förmågan att kunna sätt ord på sina idéer, och därefter kunna genomföra planerna 

är även det viktigt. En ledare bör ha en förståelse för hur saker och ting hänger ihop och hur 

de påverkar varandra. 

Många ledarskapsforskare menar att ledare både föds och kan utvecklas med tiden (Hersey, 

Blanchard & Johnson, 2001:11). Liksom i frågan om man föds som ledare, finns det många 

forskningar kring om ledarskap är könsrelaterat. Det man har kommit överens om är att det 

inte finns något typiskt kvinnligt respektive manligt ledarskap (Tufvesson, 2008:88).   

 

2.2.2 Projektledaren (PL) 

När man leder ett projekt innebär det att man inte bara leder själva projektet utan även 

projektmedlemmarna. Jansson och Ljung (2009:49) resonerar om att individer går in i 

situationer med en förväntan av vad de ska få uppleva. Att det är ens attityd som många 

gånger påverkar situationen. Förväntar jag mig att bli ignorerad, utsatt eller förödmjukad, eller 

förväntar jag mig att bli sedd och få uppskattning.  

För att kunna delta i, men framför allt att leda hela projekt och/eller delar av ett projekt krävs 

både teoretiska och empiriska kunskaper. Men även praktisk träning och erfarenheter i 

tillexempel gruppdynamik och problemlösning (Berggren & Lindkvist, 2001:16). Många 

gånger beskrivs projektledningsläran som en generell kompetens. Vilket innebär att 

projektledning kan utövas oberoende av bransch så länge det sker en anpassning från PL sida 

(Svensson & Von Otter, 2010:112f). PL kan beskrivas som generalister med ett brett 

erfarenhetsfält. En PL bör inneha en känsla för helheten i projektet och låta 

gruppmedlemmarna ta hand om detaljerna (Rapp Ricciardi & Schaller, 2005:79). Oavsett i 

vilken typ av projekt eller bransch PL arbetar i ansvarar han/hon alltid för planering, kontroll 

och styrning av projektet, så projektet blir genomfört med en god kvalité, i rätt tid och till rätt 

kostnad (Eklund, 2009:81). 

Den största skillnaden på att vara PL och att vara vanlig linjeledare /chef1 är att man som PL 

leder en grupp av människor som vanligtvis inte brukar arbeta med varandra och därför inte 

känner varandra så väl. Därför är det viktigt att PL har erfarenhet av att arbeta i projekt och 

fokuserar på både vad uppdraget innebär och hur gruppen ska kunna nå det målet (Eklund, 

2009:82).  Andra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande för en PL är att planera, 

rapportera och dokumentera (Lööw, 1999:27).  

Många gånger har medlemmarna i projektgruppen både en tjänst i den ordinarie 

verksamheten, förutom tjänsten i projektet, vilket i praktiken innebär att många som jobbar i 

projekt har två chefer, linjechefen och PL. Om prioriteringen mellan dessa två ej är tydlig kan 

det lätt uppstå ett lojalitetsproblem för den anställde. Då denne upplever sig ha ansvar för inte 

bara de ordinarie arbetsuppgifterna utan även för det arbetsuppgifter som projektet medför 

                                                 
1
 Lin jeledare/chef är en chef som finns inom den fasta organisationen och ledarskapet är av långvarig karaktär 

(Erhardsson & Lindell, 2009:17) 
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(Tonnquist, 2008:8f). Även denna del är viktig att man som PL har i åtanke då man leder sin 

grupp.  

 

2.2.3 Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap (SAL) bygger på att man som ledare anpassar sin ledarstil till 

den situation som råder i gruppen. Tanken är att man inte leder utefter teorier, utan 

ledarskapet grundas på erfarenheter om hur man på bästa sätt handskas med olika situationer. 

Det sker inom SAL en samverkan mellan guidning och direktiv som en ledare ger samt den 

socialemotionella support som bör finnas hos ledaren. Dessa två kan benämnas som task 

behavior och relationship behavior, vilket bygger på hur redo gruppen är att genomföra den 

specifika uppgift ledaren tänkt sig (Hersey, Blanchard & Johnson, 2001:kap 8).  

SAL förklaras bäst genom ett diagram, där X-axeln står för task behavior, ett instruerande 

beteende. Y-axeln står i sin tur för ett stödjande beteende, relationship behavior. Därefter är 

diagrammet indelat i fyra lika stora delar, som visar på fyra olika ledarstilar (Northouse, 

2007:92f). 

 

Figur 2 SAL: Ledarbeteende, s teg för steg (Jansson 2010-05-24) 

Som vi har nämnt ovan tar SAL hänsyn till hur mogen gruppen är inför uppgifterna. Om en 

säljare är fullt redo och engagerad i försäljning till nya kunder, men inte lika villig till att  göra 

pappersarbetet försäljningen kräver faller dennes tänkta arbetsuppgifter.  

Det finns även två dimensioner i SAL som beskriver gruppen och individernas mognad; 

ability, förmåga att utföra uppgifterna och willingness, inställningen till att våga genomföra 

uppgifterna. Gruppens attityder förändras då gruppens mognad förändras. Genom att öva sig 

på olika ledarstilarna kan man lära sig avläsa de olika situationerna som kan uppstå. För att 

veta vilken utav ledar- och beslutsstilarna man ska ta till, bör man först ställa en diagnos på 

situationen. Det gör att man får en beskrivning på hur gruppens utsikter att klara av uppgiften 

ser ut samt vad gruppens inställning till uppgiften är. Man kan genom SAL tydligt se hur 
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ledarens beteende och gruppens beteende är beroende av varandra (Hersey, Blanchard & 

Johnson, 2001:kap 8).  

 

Figur 3 SAL: Ledarbeteende, olika beslutsstilar (Jansson , 2010-05-24) 

 

Instruera: ledaren ger gruppmedlemmarna tydliga direktiv över vad som behövs genomföras. 

Ledaren fokuserar mer på att ge direktiv än att vara en stödjande funktion. Fokus ligger alltså 

främst på arbetsuppgifterna. Beslutsstilen bygger i S1 på att ledaren beslutar.  

Coacha: inom denna stil satsar ledaren både på att ge direktiv samt att stötta gruppen. 

Ledaren motiverar, förklarar och därigenom klargör vad som förväntas av gruppen. 

Beslutsstilen bygger på att det finns en dialog inom gruppen, men ledaren har det slutgiltiga 

ordet.  

Stödja: ledaren ger här gruppen i sig mycket stö ttning, uppmuntring och engagemang. Detta 

för att gruppen ska finna sina kompetenser och därigenom kunna arbeta mot målet. Inom 

denna stil ger inte ledaren några större direktiv, utan låter gruppen jobba på själva. 

Beslutsstilen bygger i S3 på att det finns en dialog inom gruppen och att det även är gruppen 

som tar beslut.  

Delegera: här handlar det om att ledaren litar och tror så mycket på sin grupp att han/hon 

väljer att endast finnas i bakgrunden och observerar.  Det är låg grad av stöd och direktiv då 

man som ledare förutsätter att uppgifterna blir genomförda. Beslutsstilen i S4 bygger på att 

gruppen tar egna beslut och att ledaren står utanför detta (Northouse, 2007:92ff). 

 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation handlar i grunden om att sprida och dela kunskap och information med 

andra. I projekt är kommunikation en viktig grundpelare, då kommunikation är en 

dubbelriktad interaktion mellan mottagare och sändare. Det finns många olika strategier att 

använda sig av i sin kommunikation, vi kommer i denna uppsats nämna tre stycken. 

Anledningen till att vi har valt just dessa strategier är för att de togs upp i 

projektledningskurserna och i första hand fångade vårt intresse.  
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2.3.1 Samtala 

Då och då sker det saker i en projektgrupp som gör att man som PL måste ta en diskussion 

med vederbörande. Ibland kan det vara svårt att veta på vilket sätt man ska föra ett samtal. För 

att göra samtalet lättare kan man använda sig av en kommunikationsstrategi som kallas 

SALA. Man kan använda SALA när det uppkommit oenigheter i projektgruppen och när rena 

konflikter har utvecklats. Det behöver därmed inte ha utvecklats en konflikt för att man ska 

kunna ta till denna kommunikationsstrategi, utan det kan många gånger handla om att 

förebygga konflikter2. 

Situation: Beskriv vad som har hänt 

Accept: Är ni överens om vad som har hänt? 

Lösning: Beskriv önskad lösnig 

Accept: Få accept på lösningen 

Strategin går ut på att man först ser till själva situationen; vad är det som har hä nt? För att 

sedan komma fram till en accept kring situationen; är alla överens om vad som har hänt? När 

alla har kommit överrens ligger tyngden i strategin på att finna en lösning; alla bör få chans att 

beskriva önskad lösning. Sista punkten är att återgen få igenom en accept, denna gång på de 

önskade lösningarna; accepterar alla inblandade de lösningar som arbetats fram3. 

 

2.3.2 Johari  

Ett av de bästa sätten att utveckla både projektgruppen och varje enskild gruppmedlem är att 

ge feedback till varandra. Genom feedback får man som enskild individ både positiva och 

negativa perspektiv. Feedback kan vara både svårt att ge och att ta emot. Johari är en 

psykologisk modell som kan hjälpa en grupp att jobba med feedback. Namnet Johari är en 

sammansättning utav de två upphovsmännens namn Joseph Luft och Harrington Ingham.  
Syftet med Johari är att påvisa hur en öppen kommunikation påverkas av att man är rak och 

lyhörd mot varandra. Grunden inom Johari är att man ska ge varandra feedback vilket är en av 

de viktigaste delarna i hela samarbetsprocessen. Att ge och ta emot feedback gör att andra ges 

chans att utveckla en bild av mig och mitt sätt att uppträda och genom att våga visa mitt 

riktiga jag ges andra chansen att kunna ta reda på vem jag egentligen är (Eklund, 2009:39ff). 

 

 

 

 

                                                 
2
 Tomas Jansson, konsult och utbildare inom projektledning på Karlstads Universitet 2010-05-24. 

3
 Ibid 2 
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Johari- fönstret består utav fyra olika fält som symboliserar olika delar av ens personlighet.  

 

Figur 4 Johari Fönstret (http://www.openwindows.se/ow2/default.asp?css=001&category=1&article=137  2010-

05-10) 

Öppna fältet/Arenan - I detta fält skapas en bild som jag har av mig själv, det jag vet om 

mig själv och även den bild andra har av mig. I takt med att man vågar öppna sig mer och mer 

växer även det öppna fältet. Det medför att man känner ökad trygghet mot resten av gruppen 

och när lyhördheten inför andra ökar blir jag även mer mottaglig för feedback.  

Det blinda fältet - Fältet bildas av det jag inte vet om mig själv, men som är känt av andra. 

Det kan handla om hur jag använder mitt kroppsspråk och vilken attityd jag visar, med andra 

ord hur jag bemöter andra. Många gånger är det sådant jag inte har en aning om innan någon 

annan berättar det för mig. Genom feedback blir man uppmärksammad och delges ny kunskap  

om sig själv vilket gör att det blinda fältet minskar. 

Fasaden - Fasaden bildas av det jag vet om mig själv men som inte andra kan se, delar av 

mitt liv jag väljer att dölja. Här handlar det om en fasad som jag vill bygga upp gentemot min 

omvärld och desto mer jag döljer desto större blir min fasad. För att minska detta fält behöver 

jag berätta mer för andra om vem jag är och hur jag känner, tycker och tänker.  

Det okända fältet - Det okända fältet bildas av vad jag inte vet om mig själv och ingen annan 

heller. Här finns saker som jag gärna inte pratar om eller ens vill tänka på, tillexempel minnen 

från barndomen, men även om saker jag vill prova men inte vågat. Genom att glänta lite på 

dörren till det okända fältet, blir man också mer mottaglig mot feedback som både jag och 

andra kan lära sig saker av (Eklund, 2009:40ff).  

Johari vill påvisa att personer med ett stort öppet fält är de som har bäst förutsättning att föra 

olika interaktioner. På grund av att dessa har ett öppet sätt som hjälper till vid informations 

överförning mellan andra individer. Effekten blir att man missförstår varandra mindre och 

minskar de missförstånd som lätt kan uppstå i olika situationer. Kommunikationen mellan 

människor ökar i takt med att öppenheten, lyhördheten och tydligheten blir större  

(Bergengren, 2003:65ff). Ibland kan det dock vara så att man är ute efter kontakter av ytlig 

karaktär, kontakter som inte är särskilt meningsfulla egentligen, men som är av stor vikt för 

http://www.openwindows.se/ow2/default.asp?css=001&category=1&article=137
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att projektet skall kunna genomföras. Oftast så resulterar det i att det öppna fältet behålls 

relativt slutet. 

 

2.3.3 Trasaktionsanalys 

Som tidigare nämnts finns det i projekt olika människor med olika kunskaper och minst lika 

många olika tankar och viljor om hur projektresultatet ska uppnås. Målet för PL blir således 

att få gruppmedlemmarnas känslor och kunskaper att samspela med varandra.  

För att PL ska kunna utveckla en flytande kommunikation krävs det att PL styr de individuella 

styrkor som varje gruppmedlem besitter, vilket endast fungerar om det finns en god 

samarbetsförmåga mellan PL och dess gruppmedlemmar. Att få medlemmar i en grupp att 

samspela med varandra är även ett av målen inom Transaktionsanalys (TA). Att få gruppen att 

känna ansvar inför en uppgift är något som kräver en god kommunikation från ledarens sida. 

För det är inte alltid självklart att gruppmedlemmar känner ansvar inför sina uppgifter, vilket 

självklart påverkar resultatet(Bylund & Kristiansen, 2005: kap 1). 

TA har sitt ursprung i psykologin och grundades av Erik Berne på 1960-talet, grundtanken är 

att bli medveten om vad jag gör och varför jag gör på ett visst sätt, jag kan lättare kan ta 

ställning till det och även lättare kan ändra mitt beteende.  Modellen har ett brett 

användningsområde och kan användas i stort sett i alla sammanhang där människor är 

inblandade. TA innefattar olika beståndsdelar så som filosofi, teori och metodik. Det är 

utifrån dessa man lättare kan urskilja en helhet som visar hur samspelet mellan människor 

fungerar, vilket även göra det lättare att förstå sig själv. Enligt TA sker ett samspel hela tiden 

sker under ett samtal mellan människor.  Det är utifrån dessa tre grundläggande filosofiska 

hypoteser som TA ser människan (Bylund & Kristiansen, 2005:13ff):  

1.Att människan är i sitt ursprung OK 

2.Att alla människor har en förmåga att tänka  

3.Att människan bestämmer själv över sina beslut och även har makten att själv kunna 

ändra på dem. Besluten fattas utefter tidigare livs antaganden som skapats av en hjärna 

som ej är helt utvecklad.  

TA bygger på att en och samma människa har tre olika jagtillstånd. Beroende på vilken nivå 

samtalet tar sig form så visar sig de olika tillstånden. Det finns dock klara och tydliga 

skillnader mellan alla tre tillstånden. Det först jagtillståndet kallas Föräldrajaget (F), det 

andra jagtillståndet är Vuxenjaget (V) och det sista jagtillståndet Barnjaget (B). Jagtillstånden 

är normala fysiologiska fenomen. Det är vår hjärna som organiserar vårt själsliv och det som 

produceras i hjärnan lagras i form av just jagtillstånd (Berne, 1966:24f). 

Förälder (F) - F tänker på hur man borde reagera på situationen det läggs mycket vikt på 

värderingar och förnuft. F brukar även delas i en omvårdande (OF) och en kontrollerande 

(KF). OF visar ömhet och omsorg medans KF är bedömande, gränssättande och 

kontrollerande. Här kan man urskilja beteende, tankar och känslor som man fått med sig från 

hemifrån. 
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Vuxen (V) - Här styrs vi utifrån ett slags sorteringsprogram som hämtat sin fakta från sånt vi 

uppfattat i nuet. Här vill man förmedla sitt budskap genom att uttrycka sig logiskt och 

konkret. Här bygger beteendet, tankar och känslor på en direkt reaktion på det förhållande 

som råder här och nu. 

Barn (B) - B låter beteenden som vi kan hämta från barndomen styra hur vi agerar. Som att 

sätta sig på tvären och vägra att utföra saker är en väl förekommande reaktion på uppgifter 

som tilldelas en. Även här finns det två olika delar det naturliga barnet (NB) och det 

anpassande barnet (AB) (Bylund & Kristiansen, 2005:28ff). 

En välutvecklad individ borde kunna förlika sig med alla dessa olika jagtillstånd, eftersom det 

har som utgångspunkt att fungera tillsammans i en välintegrerad helhet (Joines & Stewart, 

1990:12f). TA menar således att varje individs olika personliga grundstenar formar oss till 

den vi är. Det är jagtillstånden som hjälper oss att beskriva och förklara hur vi som människor 

tänker, känner och handlar.  

Nedan ser vi ett exempel på hur en transaktion kan se ut utifrån TA. I första bilden är det en 

transaktion mellan OF och KF. Detta samtal hålls i en föräldraförening där man diskuterar 

ungdomsbrottslighet: 

 

Fig. 5. Transaktionsanalysens personlighetsmodell (Bylund & Kristiansen 2005:25) 

F (OF): ”Det är klart att det är svårt att leda de unga i arbetslivet, då de oftast är så kluvna 

individer.” 

F (KF): ”Det är inte bara det. Inte ens i goda hem får barnen nuförtiden i den hyfsning som de 

fick förr.” 
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I den andra bilden beskrivs en transaktion mellan två personer som antagit ett föräldrajag och 

ett barnjag: 

 

Fig. 6. Transaktionsanalysens personlighetsmodell (Bylund & Kristiansen 2005:25)  

F (KF): ”Dokumentet ser inte klokt ut, allt är ju fel. Detta måste du ordna med en gång!” 

B (NB): ”Hur ska jag hinna göra allt här? Jag har varit tvungen att hjälpa alla andra hela 

tiden! Varför måste jag göra allt på detta stället?!” 

 

2.4 Gruppens roller och faser 

För att kunna förklara hur den interna kommunikationen kan se ut i en projektgrupp måste vi 

först förklara vad som sker när en ny grupp bildas. Alla är olika människor och när man 

samlas i en grupp blir vi tilldelade olika roller på det ena eller andra sättet. Det är av vikt att 

förstå och hantera gruppens sätt att fungera, då det sker brist i förståelsen resulterar det ofta 

till energislöseri och dåligt projektresultat (Wisén & Lindblom, 2004:194). Som vi nämnt 

tidigare så är det oftast så att medlemmarna är nya inför varandra och man vet inte vad som 

förväntas av en eller vad man kan förvänta av andra.  

Nedan kommer det att tas upp två olika teorier kring grupproller och gruppfaser. Den första är 

Belbins teamroller som är något man oftast stöter på vid studier i projektledningslära. Belbin 

användes flitigt i många projekt för ett antal år sedan. Ett par utav våra respondenter har 

arbetat i projekt som utformats med hjälp av Belbin, vilket kommer att belysas mer ingående i 

analysen. Därefter kommer vi att ta upp FIRO som är en grupputvecklingsmodell. Fokus 

ligger här i vilka faser en grupp går igenom. Då en projektgrupp ofta består av nya 

sammansättningar vid varje projekttillfälle borde projektgruppen även gå igenom ett antal 

faser. 

 

2.4.1 Teamroller 

Belbins teamroller går ut på att man först svara på frågor om hur man skulle reagera i vissa 

situationer. Det finns olika nivåer på hur djupgående dessa tester är, men resultatet förändras 

dock inte något nämnvärt. Efter att svaren samlats och analyserats kan man se vilken typ av 

roll man är (Belbin 1993). Tanken med alla dessa roller är att man ska kunna sätta ihop det 
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ultimata teamet. Det är av vikt, enligt Belbin, att försöka sätta ihop team med individer som är 

olikartade både vad gäller kompetens och personlighet (Rapp Ricciadri & Schaller, 2005:??)  

De olika roller som finns är: Implementer, Coordinator, Shaper, Plant, Resource Investigator, 

Monitor Evaluator, Team Worker och Completer-Finisher (Belbin 1993). Den sista och 

nionde rollen är Specialisten (Nordberg, 2002:75). 

Implementer (IMP) styrs inte av sina egna intressen, utan arbetar praktiskt och 

realistiskt för teamets skull. IMP är disciplinerad och har ett systematiskt arbetssätt. I stora 

och välorganiserade företag/organisationer är det ofta IMP som ges befordran. 

Coordinator (CO) är den lugne med själförtroende och kontroll. Många gånger är 

han/hon den stabila ledaren som får gruppen att samsas. Dennes förmåga är att finna rätt 

uppgifter för resten av gruppmedlemmarna.  

Shaper (SH) är en driftig och handlingsinriktad ledare. SH typ iska egenskaper är att 

vara spänd och utåtriktad. Men han/hon är även drivande, målinriktad och dynamisk. Dock 

kan SH visa sidor som otålighet, provokation och irritation.  

En Plant (PL) är oftast nöjd och glad och funderar mest över sina egna planer, 

han/hon kan även upplevas något introvert. Ideérna är många och oftast mycket bra men 

ibland kan Plant ha svårt att sälja in dem till resten av gruppen. Plant förbiser gärna praktiska 

detaljer som protokoll.  

Resource Investigator (RI) är den utåtriktade och extroverte teamrollen. RI är 

nyfiken, entusiastisk och kommunikativ. Han/hon gilla utmaningar och använder gärna sitt 

nätverk för att lösa uppgifter. Tyvärr tappar RI lätt intresset för uppgiften när den första 

entusiasmen lagt sig.  

Monitor Evaluator (ME) är strategisk och förståndig, och ses ofta som en allvar lig 

och försiktig person, som tar god tid på sig att bestämma sig. Man kan ofta finna ME på högre 

poster, där det många gånger finns staber som kan hjälpa till i beslutsfattandet.  
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Team Worker (TW) är en person med en förmåga att känna av människor och 

miljöer, så det skapas en teamkänsla. Han/hon har även ett stort intresse för mänskliga 

relationer och kommunikationer dem emellan vilket gör att gruppens samarbete kan 

förbättras. 

Completer-Finisher (CF) har förmågan att avsluta uppdrag på ett genomarbetat sätt. 

CF sätter stor vikt vid hög kvalité i varje åtagande, och han/hon arbetar mycket metodisk och 

omsorgsfullt. Perfektionism är ett utav CF ledord.  

Specialisten har fullt fokus på att skaffa sig så högt specialiserade färdigheter och 

kunskaper som möjligt. Det stora intresset finns inom det egna ämnesområdet och andras 

arbeten är oftast inte lika intressant. Specialisten har en drivkraft, målmedvetenhet och en 

hängivenhet vilket skapar en expertis inom ett ämne. Detta gör att specialisten många gånger  

blir en nyckelperson i teamet. I bland kan dock specialisten ha svårt att se helheten på grund 

av den egna begränsningen.  

Figurer 7 Belb ins Teamroller. (http://www.belb in.com/rte.asp?id=8 2010-05-24) 

 

2.4.2 Gruppens utvecklingsfaser 

FIRO, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation, är en väl genomarbetat teori 

skapad av psykologen Will Schultz på 1950- talet. Teorin har som syfte att beskriva de olika 

faser som en nybildad grupp går igenom under sin utveckling. FIRO handlar om hur gruppen 

väljer att kommunicera internt med varandra och hur relationerna fungerar inom gruppen. 

FIRO beskriver tre huvudfaser som en grupp genomgår; Tillhörighetsfasen, Rollsökningsfasen 

och Samhörighetsfasen samt även två mindre faser, Gemytlighetsfasen och Idyllfasen 

(Eklund, 2009:74ff). 

http://www.belbin.com/rte.asp?id=8
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Fig. 8. De tre olika stadierna i FIRO, som en grupp genomgår (http://www.mittledarskap.se/firo.php 2010-05-23) 

Tillhörighetsfasen – Denna fas handlar om att skaffa sig ett medlemskap/tillhörighet i 

gruppen. Gruppmedlemmarna vill veta ifall de är accepterad av de andra och vilken 

kompetens som behövs, medlemmarna känner helt enkelt av varandra. Gruppen kan redan nu 

ta sig an uppgifter, dock under tydlig ledning av PL som strukturerar och fördelar arbetet. 

Man kan inte se en etablerad grupp, utan mer som enskilda individer under direkt ledning.  

Rollsökningsfasen – Alla har nu blivit medlemmar i gruppen och det pågår istället en 

sökning efter den roll man ska ha inom gruppen. Frågor som vem kan vad och vem har ansvar 

för vad är även de av vikt inom denna fas. En känsla av oberoende kan framträda hos 

gruppmedlemmarna. Rollsökningsfasen är den fas som tar mest tid och är svårast att ta sig ur, 

vissa grupper kommer aldrig ur denna fas. Gruppens effektivitet är nu på en lägre nivå än den 

i Tillhörandefasen, då mycket av den energi som finns går åt till att ifrågasätta och angripa 

varandra. 

Samhörighetsfasen - De flesta konflikter är nu lösta och en känsla av tillfredsställelse 

infinner sig. Man tar tag i problemen då de uppstår och försöker lösa dem så snabbt som 

möjligt, för att kunna lägga all energi på arbetet. I denna fas vågas det visas känslor och vikt 

läggs på att göra ett så effektivt arbete som möjligt. Gruppen har nu nått ett slags beroende 

förhållande till varandra och fokus finns på gruppens relationer och ett fungerande samarbete.  

Gemytlighetsfasen och Idyllfasen - För att kunna få ett break och ha möjlighet att andas ut 

mellan de tre huvudfaserna finns två minde faser Gemytlighets- och Idyllfasen. Tanken är att 

man skall kunna hämta nya krafter och samla sig innan det är dags för en ny huvudfas. 

Gemytlighetsfasen infaller oftast efter Tillhörighetfasen där medlemskapet har avgjorts och 

det ger gruppen tid inför kaoset som kan uppkomma då medlemmarna ska söka sina roller. 

Idyllfasen infaller efter Rollsökningsfasen där konflikten om ledarskap och kompetens har 

haft stor påverkan på hur gruppen mår (Eklund, 2009:74ff).  

 

 

http://www.mittledarskap.se/firo.php
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3 Metod 

Vi kommer här beskriva det tillvägagångssätt vi valt att använda oss av i genomförandet av 

våra intervjuer, och som även har gett oss vägledning i besvarandet av vår 

problemformulering. I avsnittet Urval kommer det att redogöras för själva urvalet av 

respondenterna och hur kontakterna med respondenterna skett, samt en kortare presentation 

av respondenterna. Därefter kommer ett avsnitt som beskriver genomförandet och ett om 

bearbetningen av intervjuerna. I avsnittet som handlar om tillförlitlighet och trovärdighet har 

vi valt att först förklara dessa två begrepp för att sedan gå in mer på vilket sätt man kan 

sammankoppla dessa begrepp med vår studie. 

 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod som grund för vår studie. Vi ansåg att 

intervjuer skulle vara det bästa sättet att fånga upp den kunskap vi var ute efter hos 

respondenterna. Vi hade som önskan att genomföra intervjuerna på ett så avslappnat sätt som 

möjligt och valde därför att intervjua i respektive respondents arbetsmiljö. Genom att använda 

oss av öppna och uttömmande frågor skulle vi ges chans att fånga respondentens personliga 

känslor, tankar och fungeringar kring intern kommunikation. Flera av intervjufrågorna har ej 

några givna svar vilket gjorde att respondenten fick möjlighet att själv tolka frågan. Valet att 

använda oss av den kvalitativa metoden föll sig naturligt då vi på så sätt bättre kunde ta del av 

hur respektive PL tolkar de olika situationer och händelser som kunnat uppstå under ett 

projekt. Hur ser dennes verklighet ut i jämförelse med den verklighet som avspeglar sig inom 

projektet (Bryman, 2002:33ff). Hade vi istället valt att göra en kvantitativ undersökning tror 

vi att mycket av den information som vi kunnat använda oss av aldrig hade framkommit då 

vad vi söker är den personliga erfarenheten av intern kommunikationen.  

För att på bästa sätt kunna beskriva de upplevelser som PL har med den interna 

kommunikationen i sin projektgrupp har vi låtit våra data genomgå en hermeneutisk tolkning, 

vilket innebär att man väljer att tolka den kontext vi lever och verkar i. För att därefter växla 

data ur ett del-  och helhetsperspektiv (Wallén, 1996:33). Genom att tolka människans kontext 

kan man försöka förstå den livssituation hon lever i (Patel & Davidsson, 2003:63). Om en 

studie har trovärdighet bygger på hur den insamlade data har bearbetats och hur an 

systematiskt har gått tillväga för att studien ska nå sitt syfte. Man bör vara noga med att ta upp 

olika begrepp som kan komma att ha betydelse för den forskning som finns runt det ämne 

man valt att studera. Att på ett systematiskt sätt återge den process vi har använt oss av gör att 

studien får en slagkraft som i sin tur påvisar att fokus är den interna kommunikationen (Kvale, 

1997:71). 

Det finns inga fasta ramar för hur en kvalitativstudie bör gå tillväga, men som en guidning 

kan man välja att använda standardfrågor så som ålder, utbildning och arbetsuppgifter då man 

utformar en intervjustudie (Kvale, 1997:156). Det är även något vi har tagit fasta på i 
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utformningen av vår intervjuguide4. Grunden i intervjuguiden blev en uppdelning av de olika 

frågeområden som intresserat oss, dessa kom att behandla; vem är jag, ledarskap, 

kommunikation, olika projektledning modeller och olika kommunikations modeller. Hur vi 

kommit fram till just dessa frågeområden är enligt Kvale (1997:42) en vidareutveckling av 

våra teoretiska föreställningar. Som i sin tur kan tolkas som kunskap vi redan har inom det 

aktuella området. Denna vidareutveckling gör att det skapas en nyfikenhet för området som 

därigenom påverkar utformandet av guiden. Att känna en samhörighet med de frågeområden 

vi valt är viktigt då dessa ligger till grund för analysen som vår studie bygger på.  

 

3.2 Urval 

I den här studien har vi valt att intervjua sex PL som har erfarenhet av att jobba inom 

projektledning. Vi gjorde ett strategiskt urval då vi var ute efter en viss spridning av 

erfarenheter och kunskapsbaser. Det gjorde att vi inte begränsade oss till något specifikt 

projektområde, utan koncentrerade oss på att finna en så stor spännvidd som möjligt gällande 

ålder, kön och branschområde (Bryman, 2002:127ff).  

Resultatet av urvalet blev respondenter inom teknik, bank, bygg och utveckling inom 

undervisning. Ett krav vi har haft vid val av PL är att de skulle ha daglig kontakt med 

projektmedlemmarna, antingen genom direkt kontakt eller via telefon/internet, vilket har gjort 

att det funnits en regelbunden kommunikation. Genom att sätta upp dessa krav tror vi att vi 

frambringat möjligheten för oss att kunna få ut så uttömmande svar som möjligt då det hela 

tiden händer saker i och runt om projekten.  

 

3.2.1 Kontakt med respondenter 

Vägen till att hitta lämpliga PL att intervjua har gjorts genom brainstorming, samtal med 

handledare och sökning via internet efter företag som kan tänkas jobba i projektform. Endera 

fann vi kontakter direkt via hemsidor då det stod att de jobbade som PL eller så kontaktade vi 

företagen och fick därigenom tips om passande personer att kontakta. Efter att vi funnit 

lämpliga respondenter mailade vi ut en enklare beskrivning på vår studie, vad den skulle 

handla om och vad vi önskade få ut av deras deltagande, vi beskrev även lite kort hur själva 

intervjun skulle gå till och hur lång tid en intervjun skulle beräknas ta. 

 

3.2.2 Presentation av respondenter 

Här kommer en kort beskrivning av de PL som har intervjuats. Vi har valt att använda fiktiva 

mansnamn på alla respondenter, trots att det förekommer kvinnor bland respondenterna. 

Anledningen till det är att vi vill behålla anonymiteten hos våra respondenter så hög som 

möjligt.  

                                                 
4
 Se kapitel 6 
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Anders: Har en dataingenjörsutbildning från högskola samt gått projektledningskurser genom 

sitt företag. Har jobbat 20 år inom samma organisation, och har erfarenhet av alla olika led 

inom ett projekt. Uppgifterna nu är att leverera verktyg till beställarföretaget.  

Börje : Har grundskoleutbildning, men har läst in kurser på högre nivå bland annat inom 

projektledning. Har jobbat som PL i 14 år inom samma organisation.  

Conny: Är i slutfasen av sin ingenjörsutbildning. Har två års erfarenhet av projektarbete och 

är i nuläget PL för ett projekt som bygger på frivillig basis.  

Daniel: Har en magister inom företagsekonomi och systemvetenskap. Är även certifierad PL 

inom IPMA5. Har jobbat på samma företag i 18 år, med olika IT-projekt. Är i dag ansvarig för 

två tjänsteområden.  

Erik: Har en civilingenjörsutbildning inom elektronik och design. Innehar även ett 

internationellt projektledningscertifikat PM book6. Har jobbat inom samma organisation i sex 

år och har under största delen jobbat som teamledare eller PL i olika projekt. 

Frank: Började som lärling inom byggbranschen och har därefter jobbat sig uppåt. Har jobbat 

inom organisationen i 41 år. Har gått de kurser och utbildningar som under åren har erbjudits. 

Håller i nuläget på att erfarenhetsåtervinna sin kunskap till nästa generation. 

 

3.3 Genomförandet av intervjuer 

Själva genomförandet av intervjuerna lade vi upp det på så sätt att en av oss var 

huvudansvarig för intervjun medan den andre hade en mer observerande roll och var 

uppmärksam på om någon fråga missades eller om det uppkom följdfrågor. Intervjun kom att 

ta form som ett samtal uppbyggt på ett vardagligt men ändå professionellt sätt (Kvale, 

1997:11–22), där intervjuguiden fungerade som en vägvisare för att de ramar vi satt upp 

skulle hållas. Huvudsyftet med de intervjuer vi valt att genomföra är att vi på bästa tänkbara 

sätt ville fånga de olika projektledarnas uppfattningar och tankar som de har om intern 

kommunikation. Guiden skulle hjälpa oss kontrollera att vi fått med alla moment som vi tänk, 

men också ge oss chansen att öppna upp för nya frågor som uppkommer under intervjuernas 

gång.  

Att arbeta på detta sätt kallas för den semistrukturerade metoden. Det gör vi eftersom denna 

metod ger oss den flexibilitet i intervjusituationen som är nödvändig för att kunna utföra en 

bra intervju med varje specifik PL (Bryman, 2002:127).  Genom denna metod kan vi även 

anpassa våra frågor till de sidospår som lätt kan uppkomma under intervjun. Vilket bidrar till 

att vi kan använda oss av öppna frågor för att på så sätt ge intervjupersonen möjlighet att fritt 

berätta om just sina erfarenheter och upplevelser (Lantz, 2007:53). Vår tanke var att 

                                                 
5
 IPMA står för International Project Management Association och är en certifiering inom pro jekt ledning som är 

indelad i olika steg (Tonnquist, 2008:351).  
6
 PM book är en introduktion till projektmetodik och riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap om 

projektledning (Ricciardi & Schaller 2005:21f).  
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återspegla den verklighet som PL verkar i, där det finns oändligt med sanningar och 

uppfattningar som alla har sin grund i hur individen ser på erfarenheter och den aktuella 

arbetsmiljön (Kvale, 1997:33). Att genomföra en kvalitativ studie har som syfte att synliggöra 

och förtydliga viktiga aspekter, som har påverkan på hur kommunikationen tar sig form i 

projektgruppen. 

För att kunna få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer spelade vi in dessa, men först 

efter det att vi fått varje enskilds respondents medgivande. Vi beskrev för respondenterna att 

inspelningarna skulle behandlas konfidentiellt och bara användas i detta studiesyfte. Vi 

påpekade även att respondenternas namn samt organisation skulle förbli anonyma. 

 

3.4 Bearbetning av data 

När våra intervjuer var klara började arbetet med att transkribera materialet. Det var något vi 

ville börja så snabbt som möjligt med då vi var rädda för att den personliga upplevelsen skulle 

gå förlorad om vi inte genast satte oss ner och transkriberade. I och med intervjuguiden var 

materialet redan uppdelat i vissa huvudkategorier, men vi efter transkriberingen fann vi 

ytterligare kategorier. Därefter utgick vi från kategorierna när vi analyserade och bearbetade 

varje uttalande till en kortare och mer koncentrerad text, vi använde oss av så kallad 

meningskoncentrering (Kvale, 1997:174). När vi hade kommit så långt i vår process med att 

koda bröt vi ner varje fråga till ett mer lätthanterligt material. För att förtydliga hur vi gjort 

kommer här ett kort exempel på hur vi gått tillväga för att kunna påvisa den öppna kodning 

som vi använt oss av: 

Hur definierar ni ledarskap? 

”Vilka svåra frågor… [Inget man tänker på i det dagliga arbetet] När jag pratar rent 

personligt är det ju att ledarskap. Att pojkarna, den en jobbar och har som utför jobbet 

som man säger att det är ju dom som en är mest beroende utav. [Beroende av 

gruppmedlemmarna] Och det är dom som en ska ha en bra kontakt med. [Kommunikation] 

Mer över, för att annars fungerar ju ingenting. [Negativt projektresultat] Sen om du kan få 

smällar uppöver det får du ta det.” [Fokus på projektgruppen] 

 

En kritik som ofta uppkommer vid användning av kvalitativa underökningar är a tt det ej går 

att få ut några generella slutsatser utifrån det resultat man får. Detta på grund av att antalet 

deltagande respondenter är för få till antalet och det ej går att genaralisera de svar som 

framkommit (Kvale, 1997:254-263). Vi upplever ändå att man utifrån de resultat 

respondenterna har lämnat på vissa frågor ändå kan visa på en viss generalisering.  
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3.5 Validitet och reliabilitet 

När man talar om validitet så syftar man till att studien som har genomförts inte får innehålla 

några systematiska fel. För att knyta samman kvalitativa studier med validitet kan man tala 

om de olika generaliseringar, och enligt Kvale (1997:118) går det att göra generaliseringar, 

dock i en begränsad omfattning. I reliabilitet handlar om att det inte ska finnas några 

slumpmässiga fel i det som ska undersökas. Det testar man genom att upprepa exakt samma 

mätningar, vilket i sin tur ska leda till exakt samma utfall. När man använder sig av personer 

kan det vara svårt att göra om allt än gång till och dessutom få samma utfall. Förklaringen 

varför det blir så kan vara att det vid intervjutillfället uppstår en inlärningsprocess som 

påverkar hur det nya resultatet skulle kunna bli (Wallén 1996:19f). Skulle man sammanfatta 

det kan man säga att det inte går att upprepa en undersökning och att utgå från att den skulle 

ge samma resultat. 

Hur man bedömer vilken nivå vår studie uppnår i validitet respektive reliabilitet kan vara 

svårt att avgöra. Att vi skulle klara av att genomföra intervjuerna på exakt samma sätt som 

förra gången är inte särskilt troligt. Ej heller att respondenternas svar skulle bli exakt dem 

samma som vid första intervjun, men vi tror att svaren inte skulle skilja sig något nämnvärt. 

Vi har dock försökt höja dessa variabler genom att utföra en så kallad pilotintervju. Vi testa 

hur våra intervjufrågor skulle mötas och om vi skulle lägga till eller ta bort något för att göra 

helheten bättre. Denna pilotintervju genomfördes på en av våra föräldrar som har en viss 

insyn i projektarbete. Pilotintervjun medförde mindre justeringar av vår guide. 

Genom användandet av intervjuguide ökade både validiteten och reliabiliteten i studien. För 

att göra studien än mer tillförlitlig och minska risken för feltolkningar spelade vi även in 

intervjuerna, något som varje respondent hade godkänt. Efter varje genomförd intervju 

sammanställde vi dem för att så snabbt som möjligt kunna klara ut eventuella missförstånd, 

men även för att se att vi ej missat nåt.  När vi utförde intervjuerna försökte vi göra dessa på 

så liknande sätt som möjligt, genom att vid varje tillfälle ställa samma frågor. Dessa frågor 

var relativt öppna för att våra respondenter skulle få lägga så mycket som möjligt av sin syn 

på det specifika frågområdet, vilket var något vi var ute efter. Vi bestämde redan innan 

intervjutillfället vem som skulle ha huvudansvaret för intervjun. Det gjorde att vi var väl 

förberedda inför uppdraget, vilket gav studien än högre reliabilitet. När vi närmade oss slutet 

av intervju frågade vi alltid respondenten om det fanns något denne ville tillägga.  
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4 Analys och resultat 

Vi kommer här att väva samman våra data med vad teorin säger inom de aktuella områdena. 

Kommunikation är något som återkommer i de flesta delarna av analysen.  

 

4.1 Ledarskap 

När vi frågade respondenterna vad som krävdes av en PL nämndes bland annat dessa punkter:  

Rak och tydlig 

Realist  
Kommunikativ  
Logisk 

Trygg i sig själv 
Social   

Styrande 

Förtroendeingivande 

Leva som man lär 
Serva 
Människokännare – kunna 

läsa andra  
Ansvar - helhetsansvar 

Pålitlig 

Motiverande 

Öppen 
Lyssnande och förstående 
Anpassningsbar 

Förtroende för kund

 

Flera av dessa ord stämmer in på de ovan nämnda fem egenskaper, som var intelligens, 

självförtroende, beslutsamhet, hederlighet/ärlighet och socialkompetens (Northouse, 

2007:19ff). Enligt våra respondenter är det bra om man har lite kunskap om ämnet, men att de 

inte behöver vara specialister på allt. Utan det är istället gruppmedlemmarna som besitter 

spetskompetensen. Man bör även klara av att filtrera den kritik som kan komma från både 

högre poster och från gruppmedlemmar. Enligt alla respondenter så växer man in i rollen som 

PL vilket medför att även självförtroende som PL växer.  

Några utav respondenterna nämner likheter mellan en ledare och växeltelefonist då en 

växeltelefonist har som uppgift att koppla samman gruppen och få till en helhet. Alla 

respondenter håller med om att det är av vikt att få en samhörighet och utveckla ett samarbete 

i gruppen för att det tänkta resultatet ska nås.  Det är av vikt enligt alla respondenter att du ska 

vara rak och ärlig i ditt sätt att leda gruppen. Som PL kan man inte bygga ett projekt på 

oärlighet, utan den plattform man jobbar utefter måste vara stabil för att man ska klara av den 

press gällande tid, kostnad och resultat som ett projekt innebär.  

Alla respondenter vi har intervjuat menar att man som PL måste använda sin sociala 

kompetens och anpassa sitt ledarskap till varje specifik individ. Det gör att PL får chans att se 

projektet ur flera synvinklar och därigenom kan få en mer rättvis bild av hur projektet och 

projektgruppen utvecklas. För att kunna leda projektgruppen bra krävs det att gruppen har 

utvecklat en ömsesidig respekt för varandra. Om detta inte sker blir det svårt för gruppens 

medlemmar att samarbeta och man förbiser lättare varandra. När man som PL är trött och 

oengagerad kan det vara svårt att uppfylla ställda krav. Det är då av vikt att PL besitter en 

förmåga att verka positiv och engagerad för både projektgruppens skull och för andra externa 

intressenter så som projektbeställare och leverantörers skull. Man måste som PL agera 

proffsigt i sitt ledarskap. Att bemöta andra som man själv skulle vilja bli bemött är en viktig 

aspekt enligt Daniel. Det är även en åsikt som alla våra respondenter håller med om, för ofta  
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så agerar man som sin ledare. Frank resonerade kring hur det är att vara verksam på en mindre 

ort. Ofta kan det uppkomma svågerpolitik vid tillexempel nyanställning och val av 

entreprenör. Att man får ett erkännande genom att vara någons släkting eller på annat sätt 

känd gör att man många gånger kan dra fördel av det, speciellt om man är ny inom branschen. 

Frank nämnde även vikten av att ”tala med bönder på bönders vis och med lärde män på 

latin”, och inte sätta sig på någon högre häst bara för att man är chef.  

Erik upplevde att det var i början svårt att dra en linje för hur personlig man ska vara med sina 

gruppmedlemmar. Vissa delar gärna med sig av sitt liv medan andra ger kalla handen och vill 

bara bli tilldelad sin arbetsuppgift. Var gränserna går är svårt att veta när man är ny i rollen 

som PL och är något man måste lära sig under tiden. Det är så att man inte kan vara omtyckt 

av alla, utan det bästa är at man är sig själv och att gruppen fungerar tillsammans.  

Frågan om ledarskap handlar om personlighet eller kön ställde vi mest på grund av 

nyfikenhet. Tanken bakom denna studie är egentligen inte grundad i könets betydelse vid 

ledarskap. Vi förstod dock under studiens gång att det finns en viss skillnad mellan kvinnor 

och män i deras ledarskap. Tre av våra respondenter funderar kring om de t är så att könet har 

betydelse vid ledarskap. Börje tror att det finns en koppling mellan att killar gärna tar mer 

plats och ofta då tar sig en ledande roll. Daniel säger sig ha märkt av att kvinnor ofta tar sig 

själva en lägre roll, och på det sättet handlar ledarskap om kön. Anders och Conny säger 

uttryckligen att de anser att ledarskap handlar om personlighet. Erik och Frank menar att man 

som kvinnlig ledare troligtvis måste tuffa till sig en aning och visa att man har skinn på näsan, 

för att få respons.   

 

4.1.1 Situationsanpassat ledarskap 

Alla respondenter använder sig av något slags situationsanpassat ledarskap. Mycket handlar 

om att rätta sig efter vem man ska leda och vart. Som vi nämnt tidigare så bygger SAL på att 

det krävs det olika sidor av en PL beroende på hur projektet fortlöper. Denna teori har klart 

och tydligt bekräftats från alla respondenterna. I början av ett projekt kan det behövas en mer 

styrande hand, där PL visar vad som krävs av varje gruppmedlem. Börje och Conny anser att 

vissa behöver mer styrning än andra. Ibland kan vissa sparkas igång för att uppgifterna ska 

påbörjas, medans andra gruppmedlemmar behöver ett mer stöttande ledarskap. Som PL bör 

man även se till varje individs förutsättning, vilket även innebär att då det sker personliga 

händelser i gruppmedlemmars liv så måste man som PL ta hänsyn till detta. Visar man som 

PL inte förståelse för sina gruppmedlemmars livssituationer blir det svårt att få deras 

förtroende och förtroende är något som krävs då man ska leda en grupp. Anders, Daniel och 

Frank nämner alla tre att det krävs en viss anpassning från PL sida och att även denne bör ha 

en överblick över vad som sker i projektet.  

Erik upplever att det finns ett samband mellan situation och personlighet. För även om det är 

stressigt och mycket att göra klara vissa individer enbart av att hantera en till två uppdrag 

samtidigt, medans andra kan hantera fler uppgifter. Daniel var vid ett tillfälle PL för en grupp 

där en gruppmedlem hade svårt att föra en normal konversation innan kl 10:00 på måndagar. 
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Personen ifråga hade erkänt sin brist för Daniel och han såg då ingen anledning att boka 

möten med denna person just vid den tidpunkten. Man skulle kunna benämna detta som SAL. 

Som vi tidigare nämnt gäller det för en PL att ge sina gruppmedlemmar så bra förutsättningar 

som möjligt för att dessa ska kunna presterar så bra som möjligt. Det handlar om att inte ge 

för många uppgifter eller att inte ha ett möte innan tio på måndag morgon för att underlätta för 

sina medarbetare vilket i sin tur förhoppningsvis leder till ett lyckat projektresultat.  

 

4.1.2 Delat ledarskap 

Om delat ledarskap är positivt eller negativt för ett projekts utveckling råder det delade 

meningar om både rent allmänt, men framförallt hos våra respondenter. Anledningen till det 

är att vi tror respondenterna har olika tolkningar och erfarenheter av vad delat ledarskap 

innebär. Anders, Conny, Erik och Frank anser att delat ledarskap kan vara positivt för ett 

projekt, såvida det finns en tydlig uppdelning av ansvarsområden och att det finns en väl 

fungerade dokumentation som alla har tillgång till. Det kan handla om att den ena PL har 

ekonomiansvar och den andra PL har det tekniska ansvaret. Denna uppdelning måste vara 

tydlig och finnas redan från projektets början för att det inte ska skapas konflikter angående 

ansvarsfördelning. Om det finns en otydlighet i projektet om vem som bestämmer skapar det 

en osäkerhet för alla som på något sätt är involverade i projektet.  En av de största fördelarna 

med att vara två ledare är att projektet blir mindre sårbar. Man kan gå in och täcka för 

varandra och antalet gruppmedlemmar PL måste ha ansvar för blir reducerat. Delat ledarskap 

kan även underlätta vid tyngre arbetsbelastning, där ensamt ledarskap skulle kunna orsaka 

ohälsa och utbrändhet. 

De flesta respondenter som är för delat ledarskap anser att det kan leda till att kvaliteten och 

effektiviteten automatiska ökar. Conny och Frank menar att man genom delat ledarskap får 

möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra, vilket skulle k unna leda till att 

projektet effektiviseras. Erhardsson och Lindell (2009:kap 6.1) anser att man bör fokusera på 

erfarenhetshantering. Yngre projektledare kan då tidigt i karriären få kännedom om de 

fallgropar som kan uppkomma. Genom att PL bollar idéer med varandra kan redan gjorda 

misstag undvikas. Erik och Frank tror även att delat ledarskap bidrar till en vi-känsla i 

projektgruppen, då själva grunden i projekt bygger på team.  

Börje som jobbar mycket i internationella projekt är av en annan åsikt och menar istället att 

det inte funkar alls med delat ledarskap. Utomlands krävs det en rakare uppdelning av ansvar 

och styrning, och ledarskapet går ej därför att dela. Börje berättar att i internationella projekt 

är det viktigt för alla att veta vem man ska vända sig till och vem som har ansvar, vilket skulle 

kunna vara diffust vid delat ledarskap. Även Daniel är av åsikten att delat ledarskap inte 

funkar. Daniel går dock snäppet längre och menar att ”Delat ledarskap är inget ledarskap”. 

Det bör inom organisationen finnas en tydlig hierarkisk ordning, på detta sätt blir det klart och 

tydligt vem som bestämmer och har det sista ordet. Dock menar Daniel att det inte får 

förekomma någon form av missbruk av ledarrollen, även om det ibland kan vara lättare sagt 

än gjort. Börje och Daniel anser att en risk med delat ledarskap är att man lätt blir för 

fokuserad på just sin uppgift i projektet. Det skulle medföra att helheten blir otydlig vilket kan 
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göra att effektiviteten minskar. Budgeten ökar också då det är två PL som ska ha betalt för 

vad som enligt dem en PL kan utföra. Daniel och Börje anser även att delat ledarskap leder till 

att besluten tar längre tid, då det krävs en diskussion mellan PL och att resultatet kan bli 

sämre. De är av den åsikten att delat ledarskap skulle gör så att projektet tappar fokus och att 

interna stridigheter lätt uppstår då man alltför ofta skulle dra åt olika håll.  

 

4.2 Intern kommunikation 

 

”Gladare grisar ger godare fläsk” 

(cit. Frank 2010-04-26) 

 

Det Frank menade var att om gruppmedlemmarna är glada så resulterar det i ett bättre 

projektresultat. 

Att från början satsa på en god intern kommunikation inom projektgruppen är något som 

bygger upp en gemensam plattform och en värdegrund, som man därefter kan välja att 

förankra projektmålet. Det är även här den första dialogen mellan medarbetarna skapas, och 

därför är det av vikt att man redan tidigt satsar på just kommunikation. Utan en god och väl 

fungerande intern kommunikation är det omöjligt, enligt alla våra respondenter, att uppnå en 

så hög effektivitet som behövs i ett projekt. Genom att förbise en så viktig aspekt som intern 

kommunikation kan hela projektet misslyckas.  

Flera utav respondenterna berättar att de gärna går runt och samtalar med gruppmedlemmarna 

vilket gör att de även håller sig uppdaterade på vad som sker inom projektet. Genom att man 

som PL tar sig tid att cirkulera på golvet och prata med gruppmedlemmarna skapas det även 

en teamkänsla och känsla av att det finns en gemenskap, ett VI. En PL måste vara 

kommunikativ och tydlig i mötet med gruppmedlemmarna. Man måste lära sig att läsa 

människor och därmed även lära sig på vilket sätt kommunikationen bör föras. Frank som 

arbetat många år inom byggbranschen resonerar en del kring skillnaden på hur man möter 

olika människor. Fungerar inte den interna kommunikationen mellan PL och dess 

projektmedlemmar eller mellan de olika teamen inom ett projekt blir det enligt alla 

respondenter svårt att nå sina mål. Daniel anser att det är viktigt som PL att vara medveten om 

den inverkan man har på trivseln i projektgruppen. Framförallt Frank framhäver flera gånger 

under intervjuns gång att det viktigt att alla i projektet känner sig bekväm i sitt sätt att 

kommunicera, och att det finns en förståelse inom gruppen.  Att det är just PL som har 

nyckelrollen i hur den interna kommunikationen fungerar är något som alla respondenter är 

överens om. 

Något som Börje förespråkar är att i början av ett projekt hålla någon form av kick-off. Man 

kan tillexempel under en dag hålla en presentation om projektet tillsammans med 

projektbeställaren, för att på kvällen gå ut och äta. Om man ska jobba ihop under ett halvt år – 

ett år så behöver man enligt Börje en kickstart. Projektarbetet flyter på betydligt bättre om 

man redan lärt känna varandra, för det är svårt att be om råd och hjälp av någon du inte 
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känner. Tonnquist (2008:98) menar att en kick-off är ett bra tillfälle att delegera 

arbetsuppgifter men även att genom aktiviteten skapa en delaktighet inom gruppen. Förutom 

dessa två kan en kick-off ge en samsyn om hur genomförandet av projektet bör de ut.  

Erik valde vid ett tillfälle att i början av ett projekt att hålla små individuella samtal med varje 

gruppmedlem, då gruppen var sammansatt för honom icke kända individer. Tanken med 

samtalen var att få en klar och tydlig bild av vad varje gruppmedlem ville uppnå i projektet.  

Genom att dessa samtal genomfördes fick Erik en chans att se vad alla gruppmedlemmar hade 

att erbjuda projektet.  

Det man kan tolka genom våra intervjuer är att de svar vi fått skiljer delvis beroende på 

respondenten och dennes syn på formell och informell kommunikation. Att våra respondenter 

har olika synsätt är en avspegling av hur kommunikationen har fungerat i just deras projekt, 

mellan dem själva och deras projektmedlemmar. 

 

4.2.1 Kommunikationsätt 

Alla respondenter använder sig av de så kallade formella kanalerna för att kommunicera med 

sina gruppmedlemmar, så som e-mail, intranät, hemsidor och telefon i sin kommunikation 

med resten av projektgruppen. En del av organisationer har egna intranät där det finns en 

grundlig dokumentation av projektet och vad möten har resulterat i. På det sätt så sker det en 

ständig projektuppdatering. 

Som vi nämnde ovan uppskattar alla respondenter möjligheten att kunna gå runt bland sina 

projektmedlemmar. Det finns olika tankar kring hur gruppmedlemmarna bör vara placerade, 

öppna landskap eller egna kontor. Ibland kan man inte påverka placeringen då det finns en 

geografisk spridning, vilket kan innebära olika våningar i byggnaden eller olika världsdelar. 

Börje anser att det mest ideala vore om gruppen satt i ett öppet landskap.  

Ofta väljer PL att ha någon form av dagliga möten, är detta ej genomförbart är det av än större 

vikt att som PL ha veckomöten. Dessa möten behöver inte alltid ingripa hela projektgruppen, 

utan det kan ibland räcka att vissa huvudansvariga gruppmedlemmar är närvarande.  Alla 

respondenterna använder sig som sagt av veckomöten och olika sammankomster, då alla är av 

den erfarenheten att alla slags möten har en stor påverkan på hur informationen sprids inom 

projektet. Syftet med alla dessa möten är att skapa en väl fungerande interaktion. Hur man 

väljer att disponera dessa möten är dock lite olika. Vissa av PL väljer att blanda möten där det 

är öppet att diskutera medan vissa av våra PL väljer att skilja dem åt för att köra endera möten 

eller rena informations träffar. Att dessa sker som en del av vardags rutinerna utgör en av de 

viktigaste grund pelarna i den interna kommunikationen.  

Daniel använder sig av något som han kallar sprintmöten varje morgon, e tt kort möte på max 

15 minuter, där man går igenom gårdagen, dagens och morgondagens uppgifter. Sprintmöten 

hålls med de ansvariga i projektet. Daniel uppskattar även att individerna bollar tillbaka 

informationen, vilket leder till att han är säker på att informationen gått fram. Tonnquist, 
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(2008:160) menar att genom att få återkoppling från avsändaren får man ett kvitto på att 

sändningen av kommunikationen lyckades eller ej.  

 

4.3 Kommunikations modeller 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur våra respondenter använder sig av 

kommunikations modeller vi valt att ta med i vår studie. Här kommer en kortare redogörelse 

för teoriernas innehåll. TA handlar om att på ett så lättillgängligt sätt som möjligt förstå sig på 

sig själv och hur man fungerar i olika relationer. SALA hjälper ledare att anpassa sig i sin 

ledarstil efter gruppen/individernas behov och visar hur man bör leda på bästa sätt för att nå 

en så hög effektivitet som möjligt. Johari handlar om att öka öppenheten i den grupp man 

verkar genom att öka självinsikten. Detta gör man för att kunna optimera och effektivisera 

gruppen till ett så gott samarbete som möjligt.  

 

4.3.1 Transaktionsanalys – TA 

Transaktionsanalysen används i någon form av alla respondenter, trots att det var endast 

hälften av respondenterna som hade hört talas om TA. Vi kan uppleva att TA är något som 

förekommer hela tiden i det vardagliga livet, men att det inte är något man ständigt går och 

har i baktanke. Alla respondenter upplever att det används mestadels vuxen-vuxen samtal 

inom projektgrupperna, men att det såklart kan växla under samtalets gång. Det är inte alltid 

givet att det är PL som tar en förälder eller vuxenroll, utan även denna roll kan växla. Frank är 

övertygad om att alla roller inom TA används under ett yrkesliv. Eftersom man ständigt möter 

olika människor i olika situationer så tar sig samtalen olika riktningar.  

Börje upplever att det inte anses svenskt att hamna i en vuxen-barn interaktion, detta grundar 

han på att det finns en konflikträdsla i Sverige. Ofta väljer man att linda in budskap, som 

annars kunnat ges rakt av. Han menar även att det inte leder någon vart att använda sig av 

annat än vuxen-vuxen interaktion. Enligt Conny, Daniel och Frank beror mycket av samtalets 

gång på hur man väljer att öppna en interaktion. Öppnar du upp på ett vuxet sätt får du ofta ett 

vuxet svar tillbaka och det gäller att välja en nivå på samtalet som funkar för stunden. Daniel 

menar på att ibland kan nivån bli så låg att det är bättre att avbryta samtalet, för att gå vidare 

vid ett senare tillfälle. Det kan ibland räcka med en paus som gör att samtalet kan styras in på 

ett annat spår.  

Erik berättade om en händelse som vi återberättar här: 

Erik: Hej. Allt väl? Hur har semestern varit? Omvårdande förälder 

Gruppmedlem: Det har inte du med att göra. Naturligt barn 

Erik: Ok. Vi har haft problem med produkten, 

fixar du det? 

Vuxen 
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Med detta vill vi påvisa att tillstånden kan växla under en interaktion. I exemplet ovan så 

märker man att gruppmedlemmen vill ha en vuxeninteraktion som fokuserar på 

arbetsuppgifter. 

 

4.3.2 Samtalsteknik – SALA 

När vi nämnde denna teknik för respondenterna var det få som upplevts behöva använda 

denna teknik. Detta menar respondenterna själva kan bero på att det har varit få konflikter på 

deras arbetsplatser. Daniel ser en vikt i att oenigheter kommer upp till ytan så fort som 

möjligt, för att de inte ska växa och påverka projektets resultat. Daniel menar att han som PL 

har huvudansvaret för att problemen ska lösas. Om det skulle uppkomma problem som är 

drog- eller alkoholrelaterade finns de i det flesta organisationer policys som förklara hur man 

bör gå tillväga. Vi tror att det kan vara en teknik man kanske tar till utan att veta om det, utan 

att det sker och finns som en del av vardagen. Uppstår det ett problem är det så klart viktigt att 

alla är överens om vad problemet är. Och när en lösning har presenterats är det lika självklart 

att alla accepterar lösningen, annars blir det ingen lösning.  

 

4.3.3 Johari – fönster 

Daniel använder sig av denna teori i det allra första mötet med projektgruppen. Han brukar be 

medlemmarna att berätta något okänt om sig själva inför resten av gruppen. Daniel menar att 

det skapar en känsla av samhörighet, vilket i sin tur gör att gruppen utvecklas och man får 

veta mer om varandra. Han är även mån om att få en bekräftelse på vad som sagts i samtalet, 

ett slags kvitto på att mottagaren har förstått.  

Erik ville lära känna sin nya projektgrupp och valde därför att samtala med var och en, vilket 

gjorde att inte bara gruppmedlemmarnas öppna fält växte utan även Eriks. Detta öppnar upp 

gruppen och görs så att feedback kan utvecklas på ett mer naturligt sätt genom detta minskar 

riskerna för att konflikter utvecklas. Vi tror att anledningen till att respondenterna inte har 

upplevt några större konflikter i sina projektgrupper är att det funnits en sådan öppenhet i 

grupperna. Feedbacken påverkar på hur gruppmedlemmarna möter varandra.  

 

4.4 Grupproller 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur våra respondenter använder sig av de olika 

gruppmodeller vi valt ta med i vår studie. Vi redovisar även andra sätt att förmedla sitt 

ledarskap som några av våra respondenter använder sig av. Först kommer en snabb 

redogörelse för vad varje teori handlar om.  
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4.4.1 FIRO 

FIRO har som syfte att beskriva de olika faser som en grupp går igenom under sin utveckling.  

Alla grupper tror vi genomgår FIROs faser, men att det inte är något som respondenterna inte 

tänker på, då de inte upplevt sig känna igen teorin. Projektgruppen består av en samling 

människor, och utvecklas därefter precis som en samling människor utvecklas. Vi tror att 

grupputveckling är något naturligt som sker och att man därför inte reflekterar över något som 

upplevs självklart. Det är av vikt att en grupp går igenom alla faserna och att PL är med i den 

utvecklingen då det påverkar sättet som PL kommunicerar med projektgruppen. Om gruppen 

skulle fastna i en fas skulle det slutligen kunna påverka projektets resultat. Börje förespråkar 

som vi nämnt ovan kick-offer för att på så sätt skynda på processen, då man inom ett projekt 

har begränsat med tid.  

 

4.4.2 Teamroller – Belbin 

Belbin handlar om bästa sätt att sättet samman en grupp enligt nio olika teamroller.  

Anders och Börje har jobbat med Belbins teamroller i sina tidigare organisationer. Båda 

tyckte att det var intressant och lärorikt men var ej ekonomiskt genomförbart, vilket gjorde att 

det ofta rann ut i sanden. Anders tror dock att Belbin eller något liknande kommer att komma 

tillbaka då det gått mode i olika gruppmodeller. Båda anser att en grupp måste bygga på 

kompetens och inte teamroller.  

 

4.4.3 Andra sätt att leda 

Vi frågade alla respondenter om de använde sig av något annat sätt att leda och kommunicera 

inom projektgruppen. Anders anser att humor kan vara en bra metod att ta till, men även 

genom att vara ärlig kan man komma långt. Börje tror att man som PL arbetar rent instinktivt 

i sitt ledarskap man använder sig av många modeller, utan att veta att någon har satt namn på 

dem. Conny, Erik och Frank arbetar likaså situationsanpassat utan några namngivna teorier 

eller modeller. Daniel däremot berättar att han lutar sig mot de teorier och böcker han har stött 

på under sin tid som PL. 
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5 Slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi att kort besvara våra frågeställningar. Därefter kommer vi att 

avsluta med egna iakttagelser och reflektioner. 

 

5.1 Besvarande av frågeställningar 

Vad kan man som projektledare se som viktigt gällande kommunikationen med 

resten av projektgruppen? 

Att man som PL använder sig av olika kanaler i sitt sätt att kommunicera. Vilket sätt man 

väljer att använda sig av skiljer sig mellan olika PL, men att det är en rak, öppen och ärlig 

kommunikation är något alla respondenter är överens om. Beroende på vilket sätt man väljer 

att kommunicera på kan förståelsen variera mellan olika individer. Det är väldigt viktigt med 

feedback så PL vet att gruppen har förstått budskapet.  

 

På vilket sätt använd ledarskaps- och kommunikationsteorier i verkligheten? 

Många teorier används i praktiken, men det är inte alltid PL vet om det själva. Det finns 

teorier som kommer och går tillexempel Belbin. Det sker även en utveckling utav olika teorier 

i organisationen. Många utav teorierna kostar att införa. Det finns sätt som inte kostar så 

mycket, vilket är kunskapsåtervinning.  

 

5.2 Iakttagelser och reflektioner 

Efter att ha läst projektledning och projektledningslära under vårt programs fria termin, 

väcktes ett stort intresse för ämnet. Vi upplevde att mycket av det som tagits upp i tidigare 

kurser gällande organisationsteorier kom till sin rätt. Vi uppskattade att man inom 

projektledningskurserna valde att blanda teorier med praktiska övningar, vilket gjorde att man 

kände en verklighetsförankring till vad man studerade. Av den anledningen kändes det 

naturligt för oss att i vår c-uppsats studera kommunikation i projekt.  

En bollning av idéer och tankar tog fart, både med vår handledare samt med yrkesverksamma 

inom projektledning. Vi bestämde oss tidigt att uppsatsen skulle behandla den interna 

kommunikationen som råder mellan PL och dennes medarbetare, men hade svårt att formulera 

på vilket sätt. Vi ville på något sätt ta reda på om man använde sig av de teorier som vi läst 

om i praktiken.  

Vi hade från början höga förväntningar på resultatet av våra intervjuer, då vi kände att dessa 

kommer att ge oss mycket information, både för studiens resultat men även för vår egen del. 

Då dessa intervjuer är något vi kommer att bära med oss i vår erfarenhetsbank, och som även 

har sporrat oss att en dag själva jobba som PL. Vi insåg ganska snart att varje ny intervju 

skulle ge oss olika syn på vad det innebär att jobba med projekt. Det kan bero på att vi valt att 
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intervjua PL från olika områden, men att även PL av olika åldrar och utbildningsnivåer. En 

PL var i tjugoårsåldern medans en annan kommer inom en snar framtid gå i pension, och 

denna spridning upplever vi som positiv. Det har varit intressant att se skillnaderna men även 

de många likheterna mellan just dessa två respondenter.  

Intervjuerna kom att innehålla mycket skratt och även ett kunskapsutbyte då nya tankar och 

idéer väcktes hos vissa av våra respondenter, något som vi finner både roligt och intressant.  

Att få respondenterna att öppet delge oss sin syn på ledarskap, kommunikation och olika 

modeller upplevde vi inte som något problem. De delade gärna med sig av sina erfarenheter 

och hade gott om exempel tagna ur verklighet, något som gjorde det hela mer personligt. Vi 

hade som strategi att vi skulle genomföra intervjuerna i deras arbetsmiljö för att kunna få till 

ett så personligt möte som möjligt och för att de skulle känna sig trygga och förhoppningsvis 

dela med sig mer. Efter att intervjuerna var gjorda började vi sammanställa dem och försöka 

väva dem samman med teorier. Vi insåg att många jobbar efter teorier utan att egentligen 

tänka på det, eller ens hört talas om dem. Något som även kom fram var som vi nämnt 

tidigare att respondenterna hade olika syn på delat ledarskap.  

Vi känner båda att denna termin har varit givande. Och som vi nämnt tidigare så har det 

skapats ett intresse för projektledning vilket i sin tur har gjort att vi har sökt 

magisterprogrammet i projektledning. 
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6 Intervjuguide 

Vem är du? 

 

Hur länge har ni arbetat här, på detta företag/organisation? 

Hur länge har du arbetat med någon form av projekt, gruppmedlem eller PL?  

Är du PL idag? 
oOm ja, i så fall hur länge?  

oVilka förväntningar upplever du att du har som PL? 
oVad anser du vara din största personliga styrka? 

Vilka arbetsuppgifter ingår för er? 

Vilken utbildning har du? 
oOm inte saknar du den i ditt dagliga arbete? 

oOm ja, känner du att du har nytta av den i ditt dagliga arbete?  

Tror du det finns enbart fördelar/nackdelar med att ha utbildning inom projektledning? 

Hur och när samverkar ni med övriga deltagare? 

(intranät, struktur, rutiner, samverkansdokument etc.)  
 

Hur ofta upplever du att ett projekt t.ex. inom byggbranschen ej avslutas helt? 

 

Ledarskap 

 

Hur definierar ni ledarskap?  
oVad ser ni som väsentligt i ledarskapet?  

oTror ni det är skillnad på egenskaperna om man är ledare respektive inte ledare?  

Tror ni ledarskap handlar om kön eller personlighet? 

Hur ser ert ledarskap ut?  

- Ansvar 

- Arbetsfördelning  
oÄr ansvarsfördelningen tydlig, vem som ska göra vad? 

- Arbetsuppgifter  

- Roller  

Om vi delar ledarskapet, vilka egenskaper kan göra ledarskapet bredare gentemot att leda 
själv? 

oSer ni fördelar respektive nackdelar med att dela ledarskapet, oavsett 

utsträckning av det? 
oKan effektiviteten öka genom att dela ledarskapet? Dels internt och dels externt? 

oKan det delade ledarskapet innebära risk för osäkerhet utifrån sett vem man ska 
ta kontakt med beroende på fråga? 

Kan det skapa konflikter att dela ledarskapet?  

Tror ni kommunikationen förbättras eller försämras utåt sett om vi samarbetar i 

ledarskapet? 

 

Kommunikation 

Vad anser du som PL är viktigt för att skapa en god kommunikation/relation mellan dig 
& dina projektmedarbetare? 
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Vilka egenskaper och färdigheter anser du behövs för att kunna utöva ditt arbeta med 

framgång? 

Vilket inflytande har ni som PL i den interna kommunikationen? 
oUpplever ni att olika lagar och regelverk påverkar den interna kommunikationen?  

oLyssnar andra professioner på vad ni säger? 

Vem är det som bestämmer om konflikter uppstår? 

oVilka problem kan uppstå? Skall något göras på något annat sätt? Går något att 
utvecklas? Får ni den hjälp ni behöver? 

Upplever ni att olika synsätt och kunskapstraditioner påverkar samverkan? 
 

TA 

Har du kommit i kontakt med TA? (EGO tillstånden: Föräldrar , Vuxen & Barn) Är det 

något du känner igen? På vilket sätt? 

oOm nej: kort beskrivning av TA, därefter ställa frågan igen.  

oOm ja; är du något du använder dig av i din roll som PL? 

Situationsanpassat ledarskap 

Har du kommit i kontakt med Situationsanpassat ledarskap? 

oOm inte: kort beskrivning 

På vilket sätt anpassar du ditt ledarskap efter den situation som råder i gruppen?  

SamtALA 

Har du kommit i kontakt med samtalstekniken SALA?  

oOm inte: kort beskrivning 

Har det uppstått situationer där du har som PL behövt använda dig av någon uttalad 

samtalsteknik? 

Belbin 

Har X hört talas om Belbin förut? 

oPå vilket sätt har du kommit i kontakt med Belbin? 

oMinns du vilka roll du är? 

Har det haft någon påverkan på din ledarstil? 

oHar du någon gång låtit dina projektmedarbetare, höra tala som Belbin 

eller låtit dem göra något test? 

 

Sista frågan 

Om du ej använder dessa teorier, hur jobbar man då? Vilka kommunikationsvägar 

används då? 
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