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Sammanfattning  

 

Ökad konkurrens och snabba förändringar i företagens omvärld leder till att företagen 

snabbt måste kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna. Genom att organisera 

företaget i projektform kan dess flexibilitet kraftigt förbättras. Då projekt är lättare att 

starta än att bygga upp helt nya avdelningar inom organisationen, samt att dess 

genomloppstid är relativt kort kan riskerna minimeras (Tonnquist, 2008). 

 

Varje projekt är samordnat av ett antal aktörer som t.ex. beställare, projektledare, 

projektgrupp och en styrgrupp. För att projektet ska kunna generera ett lyckat resultat 

krävs att samarbetet mellan dessa grupper fungerar bra. Men det är inte bara samarbetet 

mellan de olika grupperna som måste fungera, utan även förmågan att arbeta 

tillsammans internt inom respektive grupp är av mycket stor betydelse. 

 

När en ny grupp människor sätts samman för att utföra en uppgift, kommer denna att 

genomgå ett antal mognadsfaser. Här är det viktigt att projektledaren kan identifiera 

vilken fas som gruppen befinner sig i och på så sätt använda rätt ledarstil beroende på 

fas (Tonnquist, 2008).  

 

Konflikter uppstår överallt i det dagliga livet, både privat och på arbetet. Det är av stor 

vikt för en grupps effektivitet att projektledaren kan hantera de uppkomna konflikterna 

på ett tillfredställande sätt. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur projektledarens roll varierar beroende på i 

vilken utvecklingsfas dennes grupp befinner sig i. Ett annat syfte var att studera hur väl 

teorin stämmer överens med hur det ser ut i praktiken.  

 

Studien genomfördes i form av en enkätundersökning vilken omfattade 7 personer varav 

2 projektledare och 5 projektmedlemmar. Resultaten visade att projektledaren inte 

varierade sin ledarstil i den grad som var förväntat enligt teorin. Det var en stil som var 

dominerande i alla mognadsfaser. Detsamma gäller för konflikthantering. Det var även 

här en metod som dominerade i alla faser. Det kunde även ses att projektledarens 

agerande vid konflikthantering och projektmedlemmarnas önskemål om hur denne ska 

agera vid konflikter inte överensstämde.  
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 
Alla projekts utgångspunkt är att avslutas med ett lyckat resultat. Det finns många 

anledningar och orsaker till varför projekt inte avslutas med önskat resultat eller varför 

de inte kan fullföljas överhuvudtaget. En anledning till ett mindre lyckat resultat kan 

vara konflikter i gruppen. Kan man minimera konflikter inom och utanför gruppen ökar 

man chansen till ett lyckat resultat. 

 

När en ny grupp människor sätts samman för att utföra en uppgift, kommer denna att 

genomgå ett antal mognadsfaser. Här är det enligt teorin viktigt att projektledaren kan 

identifiera vilken fas som gruppen befinner sig i och på så sätt använda rätt ledarstil 

beroende på fas (Tonnquist, 2008). Varje projekt är samordnat av ett antal aktörer som 

t.ex. beställare, projektledare, projektgrupp och en styrgrupp. För att projektet ska kunna 

generera ett lyckat resultat krävs att samarbetet mellan dessa grupper fungerar bra. Men 

det är inte bara samarbetet mellan de olika grupperna som måste fungera, utan även 

förmågan att arbeta tillsammans internt inom respektive grupp är av mycket stor 

betydelse. 

 

Den amerikanska psykologen Will Schutz tog år 1958 fram en modell (FIRO) som 

beskriver gruppens liv i tre utvecklingsfaser. Modellen bygger på att alla mänskliga 

behov och beteenden kan beskrivas genom de tre faserna, tillhöra, rollsökning och 

samhörighet. 

 

För att gruppen ska bli så effektiv som möjligt är det av stor betydelse att ledaren för 

gruppen kan uppmärksamma vilken fas gruppen befinner sig i och därefter variera sin 

ledarskapsstil. Paul Hersey och Kent Blanchard har tagit fram en modell för olika 

ledarskapsstilar. Denna bygger på hur pass instruerande, deltagande och delegerande en 

ledare är när han leder sin grupp. Denna modell kan kopplas samman med Will Schutz 

modell då vissa ledarskapsstilar är mer effektiva än andra i vissa situationer. 

 

Under gruppens liv kommer det att uppstå konflikter. Dessa konflikter kan påverka 

gruppen på ett negativt sätt så att gruppens effektivitet försämras eller värre, projektet 

tvingas avbrytas. Därför är det väldigt viktigt att veta hur dessa uppkomna konflikter 

ska hanteras. Hur ska då ledaren agera för att hantera de uppkomna konflikterna på ett 

så bra sätt som möjligt? Enligt Blake och Mouton (1964) hanterar vi konflikter på fem 

olika sätt. Vilken metod vi använder oss av avgörs om vi anser att individen är viktigast 

eller om produktiviteten har högsta prioritet. Finns det någon konflikthanteringsstil som 

är bättre än de andra? Eller kan det vara så att det är situationen som gruppen befinner 

sig i som avgör vilken konflikhanteringsstil som är mest effektiv? 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur projektledarens roll varierar beroende 

vilken fas gruppen befinner sig i och om det finns någon skillnad mellan teori och 

verklighet på projektledarens roll i konflikthantering i de olika utvecklingsfaserna. 

 

1.3 Frågeställning 

 Hur varierar projektledarens roll vid konflikthantering då gruppen genomgår 

olika utvecklingsfaser? 

 Finns det någon skillnad mellan teori och praktisk verklighet? 
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2.  Metod 

2.1  Urvalsgrupp 
Studiens urvalsgrupp bestod av projektledare och projektmedlemmar med varierande 

åldrar och erfarenhet. Försökspersonerna som vi använde oss av i studien valdes ut på 

följande sätt: Först kontaktades företaget där studien skulle genomföras. Där blev vi 

hänvisade till en projektledare. För att se om denna passade in i vår målgrupp 

genomfördes en telefonintervju. Därefter genomfördes en personlig intervju med 

projektledaren varpå han hänvisade oss vidare till projektmedlemmar som deltagit i 

hans/hennes projekt. Dessa fick fylla i en enkät. 

 

Intervjun och enkätutlämnandet genomfördes under samma dag. Totalt deltog 7 

personer varav 2 projektledare och 5 projektmedlemmar. Det skickades även ut 

elektroniska E-post enkäter till ett tiotal projektmedlemmar samt projektledare. Av dess 

 utlämnade enkäterna besvarades 1 st. Samtliga personer i urvalsgruppen deltog frivilligt 

och ingen ersättning betalades ut för deras medverkan. 

 

2.2  Material 
För att undersöka hur projektledaren styr sin grupp beroende på i vilken fas den befinner 

sig i samt hur denna hanterar konflikter som uppstår, konstruerades en enkät som 

användes vid intervjutillfället (Bilaga 3). Enkäten var utformad som så att 

projektledaren sattes i en situation där han fick ange hur han agerar efter en graderad 

skala mellan 1 och 5 där 1 innebär att påståendet inte stämmer alls medans 5 innebär att 

påståendet stämmer helt. Enkäten bestod av tre scenarier där varje scenario 

representerade en fas i firo-modellen. Deltagaren fick ej veta vilken fas frågan ställdes i 

för att minimera risken att deltagaren hade en förutfattad mening om respektive fas. 

Personlig bakgrundsinformation samlades in vid telefonintervjun (Bilaga 1). Enkäterna 

som användes för att undersöka hur projektmedlemmarna upplevde projektledaren 

utformades på ett liknande sätt men riktat till den berörda gruppen (Bilaga 2). 

 

2.3  Avgränsning 
I denna studie valde vi att avgränsa oss till de utvecklingsfaser som anges i FIRO-

modellen. Den är också avgränsad till de ledarskapsstilar som är definierade i Paul 

Hersey och Kent Blanchard´s modell om situationsanpassat ledarskap. Studien är även 

avgränsad till de konflikthanteringsstilar som är definierade i Blake och Mouton´s 

modell. I selekteringen av urvalsgrupp valde vi att avgränsa oss till projektledare med 

betydande erfarenhet. 
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2.4  Analys av data 

Databehandlingen genomfördes med hjälp av datorprogrammet Excel 2007. Från de 

data som insamlats med hjälp av enkätstudien beräknades ett medelvärde för varje 

ledarskapsstil och konfliktlösningsmetod i respektive fas. Dessa beräkningar gjordes för 

både projektmedlemmar och projektledare. Detta gjordes för att göra det möjligt att se 

om de fanns någon differens mellan projektledarens syn på dess agerande och på hur 

övriga medlemmar uppfattade dennes agerande samt för att se om ledaren anpassade sin 

ledarskapsstil efter gruppens utveckling.  

 

Vid analysen av hur ledaren varierade sin ledarskapsstil valde vi att fokusera på de tre 

ledarskapsstilarna instruerande, deltagande och delegerande. Vi ville även se om det 

fanns en differens mellan den angivna teorin och verkligheten. För att göra detta 

betygsattes de olika stilarna på en graderad femgradig skala enligt Paul Hersey´s modell 

om situationsanpassat ledarskap.  

 

Utifrån de inkomna enkätsvaren kunde det även utläsas hur stor andel av 

projektmedlemmarna som föredrog respektive konflikthanteringsmetod i de olika 

faserna samt vilket sammanlagt betyg de gav på sin ledares förmåga att hantera 

konflikter. Dessa data användes för att se om det fanns någon samstämmighet mellan 

hur projektdeltagarna skulle vilja att deras ledare hanterade konflikter och hur det såg ut 

idag. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

3.1  FIRO-modellen 
Det finns många modeller som beskriver gruppens olika utvecklingsfaser och en av de 

mer kända metoderna kallas FIRO, Fundamental Interpersonal Relations Orientation, 

vilken är den metod som tillämpas i denna studie. FIRO-modellen presenterades 1958 

av den amerikanske psykologen Will Schutz där han beskriver gruppens utveckling i tre 

olika steg: Tillhöra, Rollsökning och Samhörighetsfasen, fig 1. 

 

Projektgrupper, liksom alla typer av grupper, förändras med tidens gång. Will Schutz 

modell går ut på att en grupp utvecklas ifrån att vara en omogen grupp där ledarens 

närvaro är viktig, till en mogen grupp där gruppmedlemmarna behöver större 

självständighet.  

 

Tillhöra: Tillhörafasen är den första av de tre faserna. Här träffas gruppen för första 

gången där gruppmedlemmarna försöker orientera sig själva bland resten av 

medlemmarna. Alla vill göra ett så gott intryck som möjligt och ett starkt kännetecken 

för tillhörafasen är att medlemmarna kan verka överdrivet artiga mot varandra vilket 

kan ge ett falskt intryck. I denna fas kan medlemmarna ställa sig frågor som: Vill jag 

vara med i denna grupp? Passar jag in i denna grupp? Är jag accepterad, accepterar jag 

medlemmarna? o.s.v. Det är viktigt att projektledaren styr gruppen och ger dem en 

trygghet. 

 

Rollsökning: Det är i andra fasen, rollsökningsfasen, som konflikter lätt uppstår. Den 

låga och artiga profilen som var karakteristiskt för första fasen är borta och 

medlemmarna vill istället ta plats i gruppen. Det är lätt att man ifrågasätter varandras 

kompetens då konflikter lätt uppstår. Som projektledare är det viktigt att få gruppen att 

fokusera på själva projektet istället för att fokusera på varandra. I första fasen behövde 

gruppen mycket styrning, nu är det viktigare att medlemmarna får bra stöd.  

 

Samhörighet: Samhörighetsfasen är den tredje och sista fasen i FIRO-modellen. 

Eventuella konflikter är lösta och gruppmedlemmarna har fått en mer mogen relation till 

varandra. I denna fas är det viktigt att projektledaren inte går in och detaljstyr gruppen 

då medlemmarna kan känna sig åsidosatta. Ledaren ska ge en helhetsbild av projektet 

och istället för att själv lösa uppgiften ska han delegera uppgiften. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Will_Schutz
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Fig 1. En bild på FIRO-modellen. 

 

Dessa tre faser kan vara väldigt svåra att ta sig igenom men mellan faserna kommer 

man till vilofaser där gruppen kan lugna ner sig och andas ut vilket är väldigt viktigt för 

hela projektet. Men lika viktigt som det är med vilofaserna är det att gå vidare och in i 

nästa fas. Denna process av faser är cyklisk vilket innebär att gruppen kan glida tillbaka 

till tidigare faser då en förändring sker inom eller utanför gruppen. Detta blir ett test på 

gruppens mognad då en mogen grupp har lättare för att komma tillbaka till 

samhörighetsfasen. (Tonnquist, 2008) 

 

3.2  Situationsanpassat ledarskap 
I flera decennier har personer som är involverade i ledarskapsfrågor försökt hitta en 

metod för att utöva den bästa ledarskapsstilen. Forskning har dock visat på att det inte 

finns någon absolut bästa stil som fungerar optimalt i alla situationer. Tonnquist skriver 

”Ledarstilen måste anpassas till vilken typ av projekt och till vilken projektfas man 

befinner sig i” (Tonnquist, 2008). Paul Hersey och Kent Blanchard har tagit fram en 

modell för situationsanpassat ledarskap. Deras modell baseras på samspelet mellan 3 

parametrar: 

 

 Mängden av styrning (task behavior) som ledaren ger sin grupp. 

 Mängden av socioemotionellt (relationship behavior) stöd som ledaren ger. 

 Graden av mognad (readiness) som gruppen visar inför en uppgift. 
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Med task behavior menar författarna till vilken grad ledaren tillämpar 

envägskommunikation för att förklara vad varje medlem ska göra samt när, var och hur 

uppgiften ska genomföras. Relationship behavior innebär till vilken grad ledaren 

uppmuntrar till tvåvägskommunikation genom att tillhandahålla socioemotionellt stöd. 

Readiness är förmågan och viljan som en person har till att ta ansvar för att styra sitt 

eget beteende i en relation till en specifik uppgift som ska utföras. Enligt Hersey och 

Blanchard ökar graden av readiness ju fler mål en person når. Ledaren bör då börja 

minska graden av task behavior och i stället fokusera på relationship behavior. Detta 

ska fortsätta tills den enskilda individen eller gruppen nått en rimlig nivå av readiness. 

När individen eller gruppen kommit över denna nivå bör ledaren minska på graden av 

både task och relationship behavior. När gruppen nått denna nivå är de både säkra och 

engagerade i uppgiften som ska lösas. Personer som uppnått denna nivå av mognad 

anser att en minskad grad av övervakning och en större grad av delegering från ledaren, 

tyder på att denna har fullt förtroende till gruppen och dennes förmåga att utföra 

uppgifterna. 

 

 
 

Fig 2 . Visar olika typer av ledarskapsstilar. 

 

 
 

Fig 3. Visar egenskaper vid olika grader av readiness. 
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En ledare som befinner sig i S1 kvadranten kallas för en instruerande ledare. Detta då 

hans ledarskapsstil karakteriseras av envägskommunikation där han klart definierar vad 

som ska göras och vem som ska göra vad och när detta ska utföras. 

 

 En person som befinner sig i S2 kvadranten kallas för en säljande ledare. De flesta av 

besluten tar ledaren ensam. Men denne försöker med hjälp av tvåvägskommunikation få 

med de övriga deltagarna i besluten så att dessa känner sig delaktiga. 

 

Den ledare som befinner sig i S3 kvadranten kallas för en deltagande ledare. Denna typ 

av stil karaktäriseras av att ledare och övriga medlemmar gemensamt kommer fram till 

de olika besluten i beslutsprocessen.  

En delegerande ledare är en ledare som befinner sig i S4 kvadranten. Här har 

medlemmarna en hög grad av readiness. Dom har både förmågan och är villiga att ta 

ansvar för att styra sitt eget arbete. En delegerande ledare låter de övriga självständigt 

styra över sitt eget arbete (Paul, Hersey, Mid-American Journal of business, Vol. 12, 

No. 2, pp 6). 

 

Tonnquist hävdar att Paul Hersey och Kent Blanchards modell om situationsanpassat 

ledarskap går att koppla samman med Will Schutz FIRO-modell. En omogen grupp som 

befinner sig i tillhörafasen har ett behov av mycket styrning från ledaren. En grupp som 

befinner sig i rollsökningsfasen har istället ett stort behov av stöd från sin ledare. En 

grupp som har nått en hög grad av mognad och som befinner sig i samhörighetsfasen 

ska varken styras eller stödjas. Denna grupp behandlas bäst med hjälp av delegering av 

uppgifter (Tonnquist, 2008).  

 

3.3  Konflikter/Konflikthantering 
Konflikter kan uppstå när som helst både privat och på arbetet. Då konflikter hela tiden 

uppstår är det av stor betydelse att studera varför dessa uppstår och framför allt vad 

enskilda individer har för olika strategier för att hantera konflikter. Konflikter kan 

uppkomma då det finns differenser vad gäller mål, intressen, synsätt, värderingar, 

grundläggande behov eller ens personliga stil (Johansson, Nilsson, 2004).  

 

Varje individ hanterar en konflikt på sitt sätt. Enligt Blake och Mouton (1964) hanterar 

vi konflikter på olika sätt se fig. 3. Enligt denna modell hanterar vi konflikter på fem 

olika sätt: Kämpande, Problemlösande, Kompromissande, Undvikande och Mildrande. 

Stilarnas effektivitet är beroende på i vilken situation den appliceras (Tonnquist, 2008). 
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Fig 3. Figuren beskriver dom olika konflikthanteringsstilarna. 

 

Kämpande (Competing) är en självsäker, icke samarbetsvillig och maktorienterad 

konflikthanteringsstil. Vid applicering av denna metod försöker den enskilda individen 

att tillgodose sina egna behov ofta kan detta ske på bekostnad av den andra parten.  

Det är vanligt att man står upp för sina rättigheter, försvarar kraftigt den åsikt som man 

tror är korrekt och man försöker ofta vinna till varje pris. 

 

Problemlösande (Collaborating) är en stil som kännetecknas av att den är både 

självsäker och samarbetsvillig. Den enskilda individen försöker att arbeta med den 

andra parten för att hitta en lösning som båda parter är överens om. För att hitta denna 

lösning krävs det att de båda parterna går till botten med problemet, för att på så sätt 

hitta de bakomliggande orsakerna. 

 

Kompromissande (Compromising) kan sägas vara en medelväg både vad gäller 

självsäkerhet och samarbetsvilja. När en kompromissande konflikthanteringsstil 

används är syftet att hitta en lämplig lösning som båda parter kan accepter och som de 

finner tillfredställande. Den kompromissande konflikthanteringsstilen kan sägas ligga 

mellan de kämpande och mildrande stilarna. Individen ger upp mer än vid konkurens 

men mindre än vid mildrande. 
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Undvikande (Avoiding) är en icke självsäker och icke samarbetsvillig metod för 

konflikthantering. En individ som tillhör denna kategori kliver inte direkt in i en 

konflikt. Undvikandet kan ta form av att man kliver åt sidan, skjuter upp eller helt drar 

sig tillbaka då man anser att en situation är hotande. Effekten kan bli att konflikten 

dyker upp vid ett senare tillfälle, men den kan också helt avta. 

 

Mildrande (Accomodating) är en icke självsäker men samarbetande stil. Den är 

motsatsen till kämpande. En mildrande person bortser från sina egna behov för att i 

stället försöka uppfylla den andra partens behov (CPP Inc, 2008). 
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4. Empiri 
 

Projektgrupper finns i idag i de flesta företag på ett eller annat sätt. Utåt sätt skiljer sig 

projekten mycket ifrån varandra men tittar man på deras stomme så är de ganska lika 

oavsett bransch. Basen till en projektgrupp består av en projektledare, som i denna 

rapport kommer benämnas PL, och ett varierande antal projektmedlemmar vilka 

benämns PM.  

 

Ett av Scanias dotterbolag är DynaMate. Deras huvudmål är att serva koncernen med 

fastighets- och maskin -underhåll. DynaMate är numera fristående ifrån Scania, har 

1300 anställda och en omsättning på ca 1,4 miljarder kronor (2009). De har en mängd 

olika projekt i olika utförande och för att få en bättre inblick i ett av deras projekt har 

intervjuer med Henrik Ehrin, projektansvarig, gjorts. Respondentens nuvarande position 

är som sammankallande projektledare och under honom hade han en projektledare för 

respektive avdelning, el och VVS. Projektmedlemmarna i gruppen bestod mestadels av 

inhyrda konsulter som i så många andra projekt på DynaMate. Denna projektgrupp var 

relativt liten och medlemmarna hade stor erfarenhet av att jobba i projekt vilket enligt 

Henrik märktes väl på projektets effektivitet. 

 

”Det är stor skillnad på att starta ett projekt med en grupp som man tidigare har jobbat 

med. Det går fortare att komma igång med arbetet om man känner personerna sedan 

innan.” 

Henrik Ehrin, DynaMate 

 

För att få ytterligare åsikter kontaktades Anna Asker som ställde upp på att svara på 

våra frågor. Anna Asker arbetar som General Release Manager på DeLaval. Anna är för 

närvarande projektledare för fem olika projekt. Fyra av dessa är releaseprojekt och ett är 

ett implementeringsprojekt. 

 

Det material som utgör empirin i denna studie är de data som insamlats vid 

enkätundersökning samt vid intervju.  

 

4.1  Empiriska resultatet av ledarskapsstil 

I detta delkapitel kommer de data som berör projektledarens ledarskapsstil vilka 

insamlats vid den empiriska studien att redovisas. Författarna valde att redovisa datan i 

form av stapeldiagram detta trots att datamängden som använts var liten. 

 

Figurens Y-axel anger poängen som motsvarar den 5-gradiga skalan som användes i 

enkäterna. På X-axeln är de fyra ledarskapsstilarna enligt Paul Hersey och Ken 

Blanchards modell angivna. Poängen som respektive stil har är beräknad med ett 

medelvärde av all insamlad data.  
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Fig 4. PL och PM uppfattning av PLs ledarskapsstil i första fasen. 

 

Resultatet av den empiriska studien visar att projektledarna ser sig som deltagande och 

delegerande, fig 4. Projektmedlemmarna har en blandad syn på ledarnas agerande men 

deras resultat är mer åt det instruerande hållet, fig 4. 

 

I andra fasen ser PL sig själv i huvudsak deltagande där även PM har den uppfattningen 

även om de fortfarande uppfattar PL som instruerande se fig 5.  

 

  
 

Fig 5. PL och PM uppfattning av PLs ledarskapsstil i andra fasen. 
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I den tredje och avslutande fasen, samhörighetsfasen, anser PL samt PM att ledaren har 

en deltagande karaktär men de resterande karaktärerna lyser även igenom, fig 6.  

 

 
 

Fig 6. PL och PM uppfattning av PLs ledarskapsstil i tredje fasen. 
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4.2  Konflikthantering 
I detta delkapitel kommer de data som berör konflikthanteringsmetod, vilka insamlats 

vid den empiriska studien att redovisas. Författarna valde att redovisa datan i form av 

stapeldiagram och tårtdiagram detta trots att datamängden som använts var liten. 

 

Stapeldiagrammets Y-axel anger poängen som motsvarar den 5-gradiga skalan som 

användes i enkäterna. På X-axeln är de två grupperna PL och PM angivna. Varje färg 

motsvaras av en konflikthanteringsmetod enligt Blake och Mouton’s modell. Poängen 

har tagits fram genom att beräkna medelvärdet av poängen i den insamlade datan.  

 

Tårtdiagrammet visar hur stor andel av PM som önskar att PL agerade med en viss 

konflikthanteringsmetod. Konflikthanteringsmetoderna är enligt Blake och Mouton’s 

modell. 

 

Den empiriska studien visade att projektledarna och projektmedlemmarna var eniga om 

att PL hade en problemlösande karaktär då konflikter uppstod i första fasen, fig. 8. Vid 

vidare undersökning visade det sig att PM hellre såg att PL agerade mer kämpande samt 

mer kompromissande, fig 9. 

 

 
 

Fig 8. Hur PM och PL anser att PL agerar vid konflikter i första fasen. 
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Fig 9. PMs önskemål av ledarens konflikhantering i första fasen. 
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I andra fasen är det den problemlösande karaktären som fortfarande är den dominerande 

enligt både PL och PM, figur 10. Det som utmärker fas två är att PM inte vill ha en PL 

med kämpande karaktär, figur 11.  

 

 
 

Fig 10. Hur PM och PL anser att PL agerar vid konflikter i andra fasen. 

 

 

 
 

Fig 11. PMs önskemål av ledarens konflikhantering i andra fasen. 
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Även den tredje fasen domineras av den problemlösande karaktären, figur 12, men den 

kompromisande ledaren blir allt mer önskvärd, figur 13. 

 

 
 

Fig 12. Hur PM och PL anser att PL agerar vid konflikter i tredje fasen. 

 

 

 
 

Fig 13. PMs önskemål av ledarens konflikhantering i tredje fasen.  
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5. Diskussion  

5.1  Diskussion av empiriska resultat  

Figurens Y-axel anger poängen som motsvarar den 5-gradiga skalan som användes i 

enkäterna. På X-axeln är de fyra ledarskapsstilarna enligt Paul Hersey och Ken 

Blanchards modell angivna. Poängen som respektive stil har är beräknad med ett 

medelvärde av all insamlad data. Poängen för teorin har bedömts efter vad teorin säger. 

I tillhörafasen är det viktigt att ha en stark bestämd ledare. Därför har instruerande 

givits högst betyg, fig 14. I rollsökningsfasen är det enligt teorin viktigast med en 

stödjande ledare varför deltagande har fått högst poäng i denna fas, fig 15. I 

samhörighetsfasen är det viktigt att ledaren visar stort förtroende för sin grupp. Därför 

har delegerande givits högst poäng i denna fas, fig 16. 

 

 

 

 
 

Fig 14. Ledarskapsstilar. Teori vs praktik, första fasen. 
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Fig 15. Ledarskapsstilar. Teori vs praktik, andra fasen. 

 

 

  
 

Fig 16. Ledarskapsstilar. Teori vs praktik, tredje fasen. 

 

Av den empiriska studien kan vi se att projektledaren i huvudsak ser sig som en 

deltagande ledare vid gruppens alla utvecklingsfaser. Av detta kan vi dra slutsatsen att 

projektledaren inte alls varierar sin ledarstil så som var förväntat av teorin. I första fasen 

har instruerande fått poängen 2.5 vilket är väldigt lågt. Här var det förväntat att 

instruerande skulle få en betydligt högre poäng. Detta då teorin anger att en omogen 

grupp behöver en stark och bestämd ledare. Däremot ger PM instruerande det högsta 

betyget av de fyra alternativen i den första fasen. Av detta kan ses att PL har en 

uppfattning av hur han leder sin grupp medan gruppmedlemmarna har en helt annan 

uppfattning.  
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I den andra fasen som är rollsökningsfasen säger teorin att gruppen har ett stort behov 

av stöd från sin ledare. Av de empiriska resultaten kan ses att PL har gett deltagande 

och delegerande högst poäng. Här finns alltså en relativt bra överensstämmelse mellan 

teorin och de empiriska resultaten. Även PM har gett deltagande ett högt poäng men 

även instruerande har fått relativt hög poäng.  

 

I samhörighetsfasen har deltagande fått högst poäng av PL. Men även instruerande och 

delegerande har fått relativt höga poäng. Även PM anser att PL i huvudsak är 

deltagande. De övriga tre alternativen har även dem fått höga och liknande poäng. I 

denna fas var förväntningen att delegerande skulle nå den högsta poängen. Detta då 

teorin säger att en mogen grupp behöver ges mycket frihet. 

 

Från den empiriska undersökningen av konflikthanteringsmetoder kan vi se att det är 

precis som i studien av ledarskapsstil en och samma metod som är dominerande i alla 

utvecklingsfaser. I tillhörafasen anser både PL och PM att PL har en problemlösande 

konflikthanteringsmetod. Båda grupperna har även gett kompromissande relativt hög 

poäng. Det finns alltså en god samstämmighet mellan grupperna vad gäller PLs 

konflikthanteringsmetod. Vid frågan om hur PM skulle vilja att deras PL agerade då en 

konflikt uppstod var det lika stor andel som skulle vilja att PL var kämpande som 

kompromissande. Endast en femtedel svarade att de skulle vilja ha en problemlösande 

PL i tillhörafasen. Det finns alltså ingen samstämmighet av hur deras PL agerar idag 

och hur de skulle önska att han agerade då konflikter uppstår i den inledande fasen. 

 

Även i den andra fasen är problemlösande den dominerande karaktären hos både PL och 

PM. Båda grupper har gett kompromissande det näst högsta poänget av de olika 

metoderna. Det som skiljer grupperna åt är att PL anser sig vara mer mildrande än vad 

PM tycker, Vid frågan om vilken metod PM önskar att deras PL använder då en konflikt 

uppstår, svarar majoriteten att de önskar en problemlösande ledare. Även en stor del 

önskar en kompromissande ledare. I denna fas kan vi se att om PM fick välja hur deras 

ledare agerar så skulle de vilja att han agerar som han gör idag.  

 

Även i den tredje fasen är PL och PM överens om att PL agerar problemlösande då en 

konflikt uppstår. Den tydligaste differensen mellan grupperna finns åter igen i den 

mildrande karaktären. PL anser att de är mer mildrande än vad PM tycker. Om PM fick 

välja skulle de vilja ha en mer kompromissande ledare.  

 

Jämförelse mellan projektledare 

Det finns vissa likheter men även stora skillnader vad gäller ledarskapsstilar och 

konflikthantering mellan projektledarna som deltagit i denna studie. 

 

I tillhörafasen kan man se att båda PL ser sig som mest deltagande. Den största 

skillnaden vad gäller ledarskapsstil i denna fas är att den ena PL har gett instruerande 

ett högt poäng vilket även stämmer överens med modellen om situationsanpassat 

ledarskap, medan den andra endast gett instruerande ett poäng. Vad gäller 
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konflikthanteringsmetoder i denna fas kan vi se att ingen av PL ser sig som undvikande 

och att båda gett problemlösande ett högt poäng.  

 
 

Fig 17. Visar en jämförelse mellan PL vad gäller deras syn på tillämpad ledarstil i 

tillhörafasen..  

 

 

 
 

Fig 18. Visar en jämförelse mellan PL vad gäller deras syn på tillämpad metod vid 

konflikthantering i tillhörafasen.  

 

I rollsökningsfasen går det att utläsa att båda PL har gett deltagande ett relativt högt 

poäng. Vilket stämmer överens med Paul Hersey och Kent Blanchards modell om 

situationsanpassat ledarskap som säger att en grupp i rollsökningsfasen behöver mycket 

stöd från sin ledare. I övrigt kan man se att resultaten skiljer sig relativt mycket mellan 

de båda PL. Precis som i föregående fas är det ingen av PL som ser sig som undvikande 

vid konflikthantering samt att båda ger problemlösande ett högt poäng.  
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Fig 19. Visar en jämförelse mellan PL vad gäller deras syn på tillämpad ledarstil i 

rollsökningsfasen. 

 

 

 
 

Fig 20. Visar en jämförelse mellan PL vad gäller deras syn på tillämpad metod vid 

konflikthantering i rollsökningsfasen.  

 

I samhörighetsfasen kan man liksom i de övriga två faserna se att PL gett deltagande ett 

högt poäng. Paul Hersey och Kent Blanchards modell anger att delegerande ska ha den 

högsta poängen i danna fas. Det stämmer också överens med den ena PL svar som gett 

delegerande fem poäng medan den andra endast gett tre poäng. En intressant iakttagelse 

är att den ena PL get samtliga ledarskapsstilar ett högt poäng (4 eller högre). Detta tyder 

på att det är väldigt svårt att själv definiera vilken typ av stil som man tillämpar.  
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Vad gäller konflikthantering i samhörighetsfasen ser det liknande ut som i de två andra. 

Ingen av PL ser sig som undvikande, båda ger problemlösande ett högt poäng. Största 

skillnaden mellan PL är i metoden kompromisande där den ena gett poänget fem och 

den andra endast poänget två. 

 

 
 

Fig 21. Visar en jämförelse mellan PL vad gäller deras syn på tillämpad ledarstil i 

samhörighetsfasen..  

 

 

 
 

Fig 22. Visar en jämförelse mellan PL vad gäller deras syn på tillämpad metod vid 

konflikthantering i samhörighetsfasenfasen.  
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5.2  Reliabilitet och validitet 

Då reliabiliteten påverkas av hur bra forskaren är på att göra intervjuer, och detta var 

författarnas första intervjuerfarenhet kan reliabiliteten diskuteras.  På grund av detta 

valdes att använda stängda frågor under intervjun för att på så sätt minska risken för 

tolkningsfel.  

 

För att undvika eventuella missförstånd administrerades enkäterna personligen. Både 

muntlig och skriftlig instruktion gavs. Författarna försökte även vara väldigt tydliga 

med syftet av studien, allt för att undvika missförstånd som kan leda till mätfel vilket 

påverkar reliabiliteten negativt. 

 

5.3  Avvikelser mot metod 
Tanken var att intervjuer skulle göras med ett flertal projektledare och 

projektmedlemmar så att en kvantitativ studie kunde genomföras. Dock visade det sig 

bli väldigt svårt att få tag på personer i de berörda målgrupperna. Endast en intervju 

kunde genomföras med projektledare och fem enkätsvar kunde insamlas från 

projektmedlemmar. För att få in mer data till studien valde författarna att skicka ut 

enkäter via mail till diverse projektledare. Antalet som skickades ut var 10 och inkomna 

svar var 1. Med den relativt lilla datamängden hade det varit att föredra en kvalitativ 

studie. Men då frågorna var anpassade efter en kvantitativ undersökning gick det inta att 

ändra i efterhand. Författarna valde trotts detta att redovisa datan i form av diagram, då 

detta ansågs ge en tydlig överblick. 

 

5.4  Förslag till förbättringar 

I studien användes en relativt liten urvalsgrupp. För att säkerställa de statistiska 

sambanden hade det kanske varit lämpligt att använda en betydligt större urvalsgrupp. 

Det hade varit bra att utöka enkäten med fler skattningsfrågor angående om hur 

projektmedlemmarna anser att sin projektledare agerat. Detta för att få en mer tydlig 

bild. För att förbättra den interna validiteten skulle det varit bra om man använt någon 

form av triangulering dvs. även intervjuat personer med annan relation till problemet. 

Det hade varit bra om enkäterna testats i en form av teststudie innan den slutliga studien 

genomfördes. Då det är svårt att utforma en ny enkät och analysera de inkomna data 

hade det kanske varit att föredra att vi använt oss av en redan utformad och testad 

metod. Denna skulle kunnat vara Thomas Kilman´s Conflict Mode Instrument. Denna 

metod används för att definiera var en person placeras i Blake och Moutons matris 

(1964). Metoden består av 30 fördefinierade frågor samt beskriver hur den inkomna 

datan ska analyseras. 

 

5.5  Förslag till fortsatt forskning 

I dag bedrivs mycket forskning inom områdena konflikthantering och ledarskap. Men 

det finns inte många som undersöker sambandet mellan dem. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka om det finns någon konflikthanteringsstil som är mer effektiv 

än de andra beroende på i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i och vilken 

ledarskapsstil projektledaren använder.  
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6. Slutsats  
 

De resultat som erhållits från den empiriska undersökningen visar på att PL under hela 

gruppens utvecklingsprocess agerar med samma metod för att hantera de konflikter som 

uppstår. Författarna hade som hypotes att PL skulle variera sin konflikthanteringsstil 

beroende på i vilken mognadsfas gruppen befinner sig i och att det skulle vara mer 

effektivt att anpassa sin konfliktmetod efter situationen. Detta på ett liknande sätt som i 

Paul Hersey och Ken Blanchards modell om situationsanpassat ledarskap.  

 

Hypotesen stöds av åsikterna som fåtts vid mailkorrespondens med Johan Ydrén och 

Åsa Jullander som är experter inom området konflikthantering.  

 

”Det är att föredra att variera metoden efter situationen. Chefer som kan anpassa 

konfliktstilar är effektivare” 

Johan Ydrén, fil. kand. konflikthantering 

 

”Det bästa är att ha en bred repertoar av konflikthanteringsstrategier, så att man kan 

välja den bästa utifrån den aktuella situationen. Ibland är det bra att kompromissa, 

ibland kanske det är bättre att ligga lågt och/eller välja ett bättre tillfälle senare för att 

kunna ta itu med problemet.” 

Åsa Jullander, fil.mag. i arbets och organisationspsykologi 

 

Det är alltså att föredra att variera sin konfliktmetodik efter varje situation.  

 

I två av de tre utvecklingsfaserna kan man se från de empiriska resultaten att PM önskar 

att deras PL agerar på ett annorlunda sätt. Denna differens behöver dock inte enbart vara 

något negativt.  

 

”Traditionell konfliktlösning är lättare om båda parterna är problemlösande men 

problemlösning kan också göra att allting tar väldigt lång tid och ältas längre än vad 

det är värt.” 

Johan Ydrén, fil. kand. konflikthantering 

 

Det kan alltså vara bra att PL inte använder den konflikthanteringsmetod som PM 

önskar. Detta då det skulle kunna ta betydligt längre tid att komma fram till en lösning 

om båda parter använder samma konflikthanteringsmetod. Detta gäller så länge de båda 

metoderna inte ligger allt för långt ifrån varandra.  

 

Från den empiriska studien har vi kunnat se att teorin vad gäller situationsanpassat 

ledarskap inte stämmer helt överens med verkligheten. Detta tror vi kan ha flera orsaker. 

Både PL och PM är vana att arbeta i projekt och med varan. Det skulle kunna leda till 

att någon av faserna hoppas över. Det skulle också kunna förklaras med att PL har en 

sådan personlighet att denne vill vara mer delaktig i projektets gång, varför den 

deltagande stilen ligger nära tillhands att tillämpa i alla mognadsfaser. PL kanske 
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uppfattar sig ha en ledarstil men i själva verket har en annan. De kan vi se när vi kollar 

på PMs åsikter om PLs ledarstil. 

. 

Skillnaderna som kan ses mellan de två projektledarna som deltagit i studien kan ha 

flera orsaker. Dels kan personens förförståelse i ämnet påverka svaren så att man 

försöker efterlikna teorin. Dels kan personens erfarenhet av att leda projekt ha stor 

påverkan på de givna svaren. Båda projektledarna var relativt erfarna. Men den ena 

hade bedrivit betydligt fler projekt och även flera projekt simultant.  

 

Projektledarna anger att samtliga projekt de deltagit i har avslutats med uppsatta mål 

och att resultatet varit godkänt. Med detta uppkommer ett antal funderingar. Spelar 

teorin om situationsanpassat ledarskap ingen roll för projektets resultat? Hade projekten 

genomförts på smidigare och effektivare sätt om projektledarna tillämpat den kända 

teorin?   
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkät för telefonintervju 
 

1. Hur länge du varit i företaget? 

2. Vad har du för uppgift? 

3. Hur länge har du haft denna tjänst? 

4. Hur många anställda har du under dig? 

5. Har du och i så fall hur många projekt varit ansvarig för inom företaget? 

6. Om projekt har funnits, i vilken storleksordning har i så fall dessa varit? 

Bilaga 2: Enkät för projektmedlemmar 
 

Hej! 

Vi är två studenter som gör vårt kandidatexamensarbete på KTH under vårterminen -10. 

Arbetet handlar om projektledning och projektledarens roll under projektets gång. 

Du har fått denna enkät för att du är, eller har varit, delaktig i en projektgrupp och vi är 

intresserade av din åsikt och synvinkel på denna grupp samt dess projektledare. 

Du kommer här få ett antal påstående. Välj en siffra, för varje påstående, vilket du 

tycker passar bäst där 1 = ”överensstämmer inte alls” och 5 = ”överensstämmer helt”. 

 

Du har hamnat i en ny projektgrupp med personer du tidigare ej har 
arbetat med. Hur beskriver du bäst projektledarens agerande?  
 
1.1 
Instruerande – Projektledaren talade om VAD som skulle göras, NÄR det skulle göra och HUR 
det skulle göras . 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Säljande – Projektledaren tog alla beslut själv men försökte samtidigt förklara och få med 
gruppen på hans idé. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Deltagande – Projektledaren och deltagarna kom gemensamt fram till beslut. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Delegerande - Projektledaren hade fullt förtroende för gruppen och lät beslut tas utan att 
behöva rådfrågas. 
 

1 2 3 4 5 
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1.2 
En konflikt uppstår inom gruppen, vilket påstående överensstämmer bäst med 
projektledarens handling? 
 
Kämpande - Projektledaren var bestämd och berättade vad som skulle göras och hur det skulle 
göras oavsett andras åsikter. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Problemlösande - Projektledaren lyssnade på gruppen och försökte komma fram till en lösning 
där alla medlemmar är nöjda. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Kompromisande - Projektledaren försökte hitta en lösning som alla kan acceptera även om 
man inte var helt nöjd. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Undvikande - Projektledaren undvek den uppstådda konflikten och sköt den på framtiden 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Mildrande - Projektledaren tog inte hänsyn till sina egna behov, han gjorde allt för att uppfylla 
gruppens behov 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
Hur skulle du önska att projektledaren agerade då en konflikt uppstår? 
 

Kämpande 
  

Problemlösande 
  

Kompromisande 
  

Undvikande 
  

Mildrande 
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Du har nu varit I projektgruppen ett tag och ni har kommit igång med 
projektet även om det kan gå lite trögt och det är segt att fortsätta. 

Hur upplevde du projektledarens agerande? 
 
2.1 
Instruerande – Projektledaren talade om VAD som skulle göras, NÄR det skulle göra och HUR 
det skulle göras . 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Säljande – Projektledaren tog alla beslut själv men försökte samtidigt förklara och få med 
gruppen på hans idé. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Deltagande – Projektledaren och deltagarna kom gemensamt fram till beslut. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Delegerande - Projektledaren hade fullt förtroende för gruppen och lät beslut tas utan att 
behöva rådfrågas. 
 

1 2 3 4 5 
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2.2 
En konflikt uppstår inom gruppen, vilket påstående överensstämmer bäst med 
projektledarens handling? 
 
Kämpande - Projektledaren var bestämd och berättade vad som skulle göras och hur det skulle 
göras oavsett andras åsikter. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Problemlösande - Projektledaren lyssnade på gruppen och försökte komma fram till en lösning 
där alla medlemmar är nöjda. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Kompromisande - Projektledaren försökte hitta en lösning som alla kan acceptera även om 
man inte var helt nöjd. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Undvikande - Projektledaren undvek den uppstådda konflikten och sköt den på framtiden 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Mildrande - Projektledaren tog inte hänsyn till sina egna behov, han gjorde allt för att uppfylla 
gruppens behov 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
Hur skulle du önska att projektledaren agerade då en konflikt uppstår i detta läge? 
 

Mer kämpande 
  

Mer problemlösande 
  

Mer kompromisande 
  

Mer undvikande 
  

Mer mildrande 
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Nu har projektet rullat på ett tag och projektet närmar sig sitt slut.  
Hur agerade projektledaren i denna tidpunkt? 
 
3.1 
Instruerande – Projektledaren talade om VAD som skulle göras, NÄR det skulle göra och HUR 
det skulle göras . 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Säljande – Projektledaren tog alla beslut själv men försökte samtidigt förklara och få med 
gruppen på hans idé. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Deltagande – Projektledaren och deltagarna kom gemensamt fram till beslut. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Delegerande - Projektledaren hade fullt förtroende för gruppen och lät beslut tas utan att 
behöva rådfrågas. 
 

1 2 3 4 5 
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3.2 
En konflikt uppstår inom gruppen, vilket påstående överensstämmer bäst med 
projektledarens handling? 
 
Kämpande - Projektledaren var bestämd och berättade vad som skulle göras och hur det skulle 
göras oavsett andras åsikter. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Problemlösande - Projektledaren lyssnade på gruppen och försökte komma fram till en lösning 
där alla medlemmar är nöjda. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Kompromisande - Projektledaren försökte hitta en lösning som alla kan acceptera även om 
man inte var helt nöjd. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Undvikande - Projektledaren undvek den uppstådda konflikten och sköt den på framtiden 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Mildrande - Projektledaren tog inte hänsyn till sina egna behov, han gjorde allt för att uppfylla 
gruppens behov 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
Hur skulle du önska att projektledaren agerade då en konflikt uppstår? 
 

Kämpande 
  

Problemlösande 
  

Kompromisande 
  

Undvikande 
  

Mildrande 
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4. 
Hur bra tycker du att projektledaren hanterat konflikter som uppstått? 
 

1 2 3 4 5 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
Sebastian & Johan
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Bilaga 3 Enkät till projektledare 
 

Hej! 

Vi är två studenter som gör vårt kandidatexamensarbete på KTH under vårterminen -10. 

Arbetet handlar om projektledning och projektledarens roll under projektets gång. 

Du har fått denna enkät för att du är, eller har varit, projektledare i en grupp och vi är 

intresserade av hur du ser på ditt ledarskap. 

Du kommer här få ett antal påstående. Välj en siffra för varje påstående, vilket du tycker 

passar bäst där 1 = ”överensstämmer inte alls” och 5 = ”överensstämmer helt”. 

 

Du är projektledare i en ny projektgrupp med personer du tidigare ej har 
arbetat med. 
 
1.1 
Hur beskriver du bäst ditt agerande? 
 
Instruerande – Du talade om VAD som skulle göras, NÄR det skulle göras och HUR det skulle 
göras . 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Säljande – Du tog alla beslut själv men försökte samtidigt förklara och få med gruppen på dina 
idéer. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Deltagande – Du tillsammans med övriga deltagare kom gemensamt fram till beslut. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Delegerande – Du hade fullt förtroende för gruppen och lät beslut tas utan att behöva bli 
rådfrågad. 
 

1 2 3 4 5 
1.2 
En konflikt uppstår inom gruppen, vilket påstående överensstämmer bäst med din handling? 
 
Kämpande - Ni var bestämd och berättade vad som skulle göras och hur det skulle göras 
oavsett andras åsikter. 
 

1 2 3 4 5 
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Problemlösande - Ni lyssnade på gruppen och försökte komma fram till en lösning där alla 
medlemmar var nöjda. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Kompromisande - Ni försökte hitta en lösning som alla kan acceptera även om man inte var 
helt nöjd. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Undvikande - Ni undvek den uppstådda konflikten och sköt den på framtiden. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Mildrande Ni bortsåg ifrån dina egna behov och gjorde allt för att uppfylla gruppens behov. 
 

1 2 3 4 5 
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Du har nu varit i projektgruppen ett tag och ni har kommit igång med 
projektet även om det kan gå lite trögt och det är segt att fortsätta. 
 
2.1 
Hur beskriver du bäst ditt agerande? 
 
Instruerande – Du talade om VAD som skulle göras, NÄR det skulle göras och HUR det skulle 
göras . 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Säljande – Du tog alla beslut själv men försökte samtidigt förklara och få med gruppen på dina 
idéer. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Deltagande – Du tillsammans med övriga deltagare kom gemensamt fram till beslut. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Delegerande – Du hade fullt förtroende för gruppen och lät beslut tas utan att behöva bli 
rådfrågad. 
 

1 2 3 4 5 
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2.2 
En konflikt uppstår inom gruppen, vilket påstående överensstämmer bäst med din handling? 
 
 
Kämpande - Ni var bestämd och berättade vad som skulle göras och hur det skulle göras 
oavsett andras åsikter. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Problemlösande - Ni lyssnade på gruppen och försökte komma fram till en lösning där alla 
medlemmar var nöjda. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Kompromisande - Ni försökte hitta en lösning som alla kan acceptera även om man inte var 
helt nöjd. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Undvikande - Ni undvek den uppstådda konflikten och sköt den på framtiden. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Mildrande Ni bortsåg ifrån dina egna behov och gjorde allt för att uppfylla gruppens behov. 
 

1 2 3 4 5 
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Nu har projektet rullat på ett tag och projektet närmar sig sitt slut.  
 
3.1 
Hur beskriver du bäst ditt agerande? 
 
Instruerande – Du talade om VAD som skulle göras, NÄR det skulle göras och HUR det skulle 
göras . 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Säljande – Du tog alla beslut själv men försökte samtidigt förklara och få med gruppen på dina 
idéer. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Deltagande – Du tillsammans med övriga deltagare kom gemensamt fram till beslut. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Delegerande – Du hade fullt förtroende för gruppen och lät beslut tas utan att behöva bli 
rådfrågad. 
 

1 2 3 4 5 
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3.2 
En konflikt uppstår inom gruppen, vilket påstående överensstämmer bäst med din handling? 
 
 
Kämpande - Ni var bestämd och berättade vad som skulle göras och hur det skulle göras 
oavsett andras åsikter. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Problemlösande - Ni lyssnade på gruppen och försökte komma fram till en lösning där alla 
medlemmar var nöjda. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Kompromisande - Ni försökte hitta en lösning som alla kan acceptera även om man inte var 
helt nöjd. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Undvikande - Ni undvek den uppstådda konflikten och sköt den på framtiden. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
Mildrande Ni bortsåg ifrån dina egna behov och gjorde allt för att uppfylla gruppens behov. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
Sebastian & Johan 

 

 


