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Sammandrag 

Denna kandidatuppsats behandlar ämnet ledarskap och beskriver hur ledarskapet hos en 

projektledare i Föreningen X har sett ut. Fokus ligger på projektledaren som den formella 

ledaren i projektgruppen och hur personen har hanterat sin projektledarroll. Studien ser 

närmare på projektledarens ledarroll utifrån ett styrande, stödjande och delegerande 

perspektiv samt de krav som sätts på projektledarollen. Utöver detta behandlas och 

presenteras den teori som rör krav på ledarskap, situationsanpassat ledarskap, tidsbegränsat 

ledarskap samt synen på svenskt ledarskap. Vidare presenteras den normativa modellen 

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation (FIRO) som förklarar ledarskapet inom 

olika grupputvecklingsfaser. Undersökningen baseras på intervjuer med projektmedlemmar 

inom det aktuella projektet som har god insyn i hur ledarskapet såg ut i projektet. Intervju 

gjordes även med Föreningen X:s ordförande i Eventutskottet. Sekundärdata inhämtades från 

Föreningen X:s offentliga samt interna dokument. De huvudsakliga frågorna berörde 

projektbakgrunden, hur kommunikationen såg ut i projektgruppen samt hur projektledarskapet 

såg ut. De resultat och slutsatser som studien visar på är att projektledaren främst använde sig 

av en delegerande ledarroll framför en styrande och stödjande. Studien pekar också på att det 

finns vissa drag hos projektledaren som kan sägas verka efter en typisk svensk ledarskapsstil. 

Vidare visar studien på att projektledaren som formell ledare inte hade en central roll i 

projektgruppen. En anledning till detta kan vara på grund av det tidsbegränsat ledarskap samt 

att han inte lever upp till alla de krav som sätts på en projektledare.  
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1. Inledning 

Det fokuseras alltmer på att individen ska kunna arbeta och fungera i grupp, detta gäller både i 

skolan, på jobbet, och i annan verksamhet. Som ett sätt för att förbättra samarbetsförmågan 

har projektarbete blivit ett av de tillvägagångssätt som frekvent används. (Bruzelius & 

Skärvad, 2011, s.221-222) Forskningen om projektledning och ledarskapsstilar har haft en 

stadig ökning de senaste 10-20 åren. Flera projektledningsforskare har undersökt olika typer 

av ledarskapsstilar. (Keegan & Den Hartog, 2004; Keller, 1992; Müller & Turner, 2010; 

Thite, 2000) Några typer av stilar som nämnts inom detta område är den demokratiske 

ledaren, den auktoritära ledaren, det situationsanpassade ledarskapet samt det tidsbegränsade 

ledarskapet (Rapp Ricciardi & Schaller, 2005, s.79; Tonnquist, 2006, s.222; Wisén & 

Lindblom, 2009, s. 212-213) Vidare har ledarskapsstilarnas applicerbarhet på projektledning 

och vad det har för inverkan på projektets resultat undersökts (Keegan & Den Hartog, 2004; 

Keller, 1992; Müller & Turner, 2010; Thite, 2000). 

En typ av verksamhet som använder sig av projekt är ideella föreningar. Projekt ses som en 

arbetsform som ger möjlighet till flexibilitet samt som en effektiv styrform (Sahlin, 1996, 

s.13). I Sverige finns det idag ett stort engagemang och intresse att arbeta ideellt och den 

ideella sektorn har framförallt växt sig starkare det senaste årtiondet (Leopold, 2006). Ideella 

organisationer arbetar utan ett vinstdrivande syfte (Nationalencyklopedins hemsida, 2011), 

och enligt Wijkström och Lundström (2002, s.191) skulle den ideella sektorn sammantaget 

motsvara cirka 300 000 heltidstjänster per år. Medlemmarnas engagemang grundar sig inte på 

ekonomisk ersättning utan andra faktorer som t ex önskan att göra något som känns 

meningsfullt för dem. Medlemskapet är med andra ord frivilligt. (Lindberg, 1999, s.176-177) 

Av den anledningen ser ledarskapets grundförutsättningar annorlunda ut i ideella 

organisationer. Det frivilliga medlemskapet gör att ledaren agerar inom andra sorts ramar. 

(Lindberg, 1999, s.38) 

Inom varje ideell förening som fungerar som en projektorganisation behövs för varje projekt 

en projektledare. Projektledaren ska i första hand ha bred kunskap och styrka i att se helheten 

i projektet samt delegera arbetsuppgifter till sina medarbetare. Det som skiljer projektledare 

från andra typer av ledarstilar är att projektledarskapet är tidsbegränsat. (Rapp Ricciardi & 

Schaller, 2005, s.79) Eftersom projektledarskapet är tidsbegränsat och gruppen som blir ledd 

är en temporär grupp är det viktigt att projektledaren kan anpassa sitt ledarskap. (Wisén och 

Lindblom, 2009, s.20) Att kunna anpassa sitt ledarskap kallas för ett situationsanpassat 
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ledarskap. Andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid situationsanpassat ledarskap är 

människorna som ska ledas samt efter typ av projekt (Wisén och Lindblom, 2009, s.215). 

Olika typer av ledarskap ska därför tillämpas beroende på gruppens sammansättning och 

vilken typ av uppgift gruppen arbetar med (Howell & Costley, 2001, s.4).  

En ideell förening som i stor utsträckning arbetar med projektorganisationsformen är förening 

X. För varje projekt som ska genomföras tillsätter föreningen X en ny projektgrupp med en 

annan sammansättning personer än de tidigare projektgrupperna. I och med att alla individer i 

projektgrupperna har olika bakgrund och erfarenheter hanterar de exempelvis information och 

direktiv annorlunda beroende på ledarskapet hos projektledaren. (Sofie, 2011) Det intressanta 

är då hur projektledare i ideella föreningar hanterar sin ledarskapsroll utefter de 

förutsättningar och omständigheterna som rör projektet.  

1.2 Syfte 

Denna uppsats avser att beskriva hur ledarskapet hos den formella projektledaren i en ideell 

förening har sett ut och hur personen har hanterat sin projektledarroll. 

2. Teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras det teoretiska ramverk som hjälper oss att besvara studiens syfte, att 

beskriva hur projektledarens ledarskap ser ut. Det som presenteras är krav på projektledare, 

situationsanpassat ledarskap, tidsbegränsat ledarskap samt svenskt ledarskap. Vidare 

presenteras en modell som förklarar ledarskapet i olika grupputvecklingsfaser. Avsnittet 

avslutas med en teoretisk sammanfattning som kopplar samman de presenterade teorierna.  

2.1 Ledarskap 

Ledarskap är ett omdiskuterat ämne som engagerar människor, det skrivs och pratas om 

ledarskapsstilar, ledarens roll och arbetsuppgifter, manliga och kvinnliga ledare, bättre eller 

sämre ledare och så vidare (Pescosolido, 2001). Det går att säga att ledarskap är en 

påverkningsprocess för att få andra människor att agera för att uppnå ett specifikt mål. 

Ledarskap är också en social process, en relation mellan ledaren och gruppen som blir ledd. 

(Bruzelius & Skärvad, 2011, s.372) Det finns flera olika typer av ledare och en av dessa är 

projektledaren. En projektledare är i första hand en generalist som har bred kunskap från olika 

områden och branscher. Projektledarens styrka är förmågan att kunna se helheten samt att 

kunna delegera arbetsuppgifter till sina gruppmedlemmar (Rapp Ricciardi & Schaller, 2005, 

s.79). Projektledaren ska inte själv uppnå målet med projektet utan hans ansvar är istället att 

leda projektmedlemmarna mot det tänkta målet (Jansson & Ljung, 2004, s.67). Det som också 
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skiljer projektledaren från andra typer av ledare är projektledarskapets tidsbegränsning (Rapp 

Ricciardi & Schaller, 2005, s.79). Projektledarens huvuduppgift är att ha det övergripande 

ansvaret. En projektledare har en del grundläggande krav på sig som exempelvis att kunna 

sätta mål och ange projektets riktning, lösa problem, stötta projektgruppen samt motivera dem 

till att få saker gjorda. (Bruzelius & Skärvad, 2011, s.372) Det är viktigt för projektledaren att 

kommunicera med projektgruppen för att kunna hantera råd, information, ge hjälp vid 

problem, ge stöd samt fatta beslut (Pielstick, 2000).  

 

Enligt viss projektlitteratur finns det en uppfattning om att projektledare har en relativt mer 

utsatt roll än de typiska chefspositionerna. En av orsakerna till denna uppfattning är att det i 

vissa fall saknas regler och normer för hur projektledarens befogenheter ser ut. Den tillfälliga 

projektledarrollen innebär ofta ett större ansvar än den traditionella yrkesrollen. Förutom ett 

större ansvar kan dock projektledaren också få en större frihet genom att personen själv 

ansvarar för att planera sin tid och sina arbetsuppgifter. (Engwall, 2006, s.67) En 

projektledare behöver många olika egenskaper under projektets gång, men kommer aldrig helt 

och hållet att kunna uppnå sig alla de egenskaper som behövs under projektet. Av den 

anledningen behöver projektledaren komplettera sin egen kompetens med 

gruppmedlemmarnas kompetens för att täcka upp alla de behov och egenskaper som behövs 

för ett väl genomfört projekt. (Lewén & Philip, 1998, s.48-50 ) 

2.1.1 Situationsanpassat ledarskap 

Att kunna förändra sin ledarstil efter situationer kallas för ett situationsanpassat ledarskap. Det 

innebär att ledaren i en viss situation behöver vara konkret och ge direkta instruktioner och i 

en annan situation vara mer stödjande och uppmuntrande. Det är viktigt att projektledaren kan 

anpassa sin ledarstil efter olika situationer och efter människorna den ska leda. Ledarskapet 

behöver även anpassas efter vilken typ av projekt det gäller och vilken fas projektet befinner 

sig i (Tonnquist, 2006, s.222). Enligt Hersey och Blanchards (i Tonnqvist, 2006, s.222) teori 

går det att koppla situationsanpassat ledarskap till Fundamental Interpersonal Relationship 

Orientation Model. Beroende på vilken mognadsfas gruppen befinner sig i behövs ett anpassat 

ledarskap exempelvis en omogen grupp behöver mer styrning. (Tonnquist, 2006, s.223) 

Situationsanpassat ledarskap innebär även att som ledare kunna inta olika roller beroende på 

vilken arbetsuppgift medarbetarna ställs inför. När medarbetarna arbetar med något som de är 

duktiga på intar ledaren en delegerande eller stödjande roll. Om medarbetarna får en uppgift 

som de inte har erfarenhet om sedan tidigare intar ledaren en styrande roll. (Hersey & 

Blanchard, 1977, s.151-155) 
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2.1.2 Tidsbegränsat ledarskap 

En projektledare har ofta ett tidsbegränsat ledarskap över en grupp som vanligtvis inte arbetar 

tillsammans. Projektmedlemmar har olika specialkompetenser inom skilda områden som 

projektledaren har ansvar att förvalta under projektet. Personerna som projektledaren ansvarar 

för är inlånade resurser, detta innebär att han har liten formell makt över dem. Projektledaren 

är inte alltid erfaren i sin ledarskapsroll vilket kan vara en anledning till att han inte alltid blir 

erkänd som ledare av gruppen. (Eklund, 2002, s.56) En av de främsta anledningarna till att 

projekt går sämre beror på en otydlig ledning. Bristfällig styrning och dålig information 

medför att projektmedlemmarna själva fyller i luckorna för vad de tror behöver göras i 

projektet. (Tonnquist, 2006, s.223) Oavsett om en formell ledare finns, saknas eller inte gör 

sitt jobb finns informella ledare alltid närvarande dock inte alltid synliga. Dessa informella 

ledare kliver in i ledarrollen när brister uppstår hos den formella ledaren. De blir synliggjorda 

genom att de kompenserar för de brister som finns hos den formella ledaren. (Emling, 2002, 

s.15)  

2.1.3 Svenskt ledarskap 

Enligt Holmberg och Åkerblom (2006) finns det stöd för antagandet att det finns en typisk 

svensk ledarskapsstil. En svensk ledare har exempelvis benägenheten att utföra ett mer 

stödjande ledarskap samt är bra på att delegera. Hos den svenska ledaren finns också 

tendensen att först höra med gruppen innan beslut fattas. (Tonnquist, 2006, s.223) Det 

svenska beslutsfattandet kan därför ses som deltagande och rådfrågandet av gruppen sker inte 

bara för sakens skull utan för att den svenska ledaren är intresserad av vad gruppen har för 

åsikt (Lawrence & Spybey, 1986, s.50-51). Förutom detta finns också en önskan hos den 

svenska ledaren att uppnå konsensus i gruppen och att beslutfattandet ska ske genom 

samarbete och demokratiska processer (Bjerke, 1999, s.217) I de grupper där problemlösning 

samt aktivt deltagande av gruppen är en stor del av arbetet är ledarskapet i vissa fall vagt och 

oprecist. Detta tillåter gruppmedlemmarna att tillhandahålla en viss nivå av självständighet 

samt frihet under ansvar (Edström & Jönsson, 1998, s.167). Däremot är många svenska ledare 

sämre på att styra eftersom de i vissa fall är rädda för att stå upp för sig själva. Trots att det 

finns brister i svenskt ledarskap går det bra för projekt i Sverige. Anledningen till detta är för 

att projektmedlemmar känner ett stort ansvar för sina arbetsuppgifter. (Tonnquist, 2006, 

s.223) Denna förklaring stärks av Holmberg och Åkerblom (2006) som menar att ett 

utmärkande drag för svenskt ledarskap och grupparbete är de sociala banden i gruppen. I 

allmänhet härstammar dessa band från ett gemensamt åtagande gentemot en specifik orsak 

eller mål snarare än personliga band som finns mellan gruppmedlemmarna. Författarna 
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House, Wright och Aditya (1997) drar slutsatsen att kulturella skillnader står för en betydande 

varians i den föredragna ledarens beteende samt den faktiska ledarens beteende. Kulturen 

påverkar flera aspekter av ledarskapet så som vilka preferenser och förväntningar som finns 

på ledaren samt gruppens reaktion på olika typer av ledarskapsstilar.  

2.2 Fundamental Interpersonal Relationship Orientation 

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation (FIRO) är en normativ modell som 

förklarar olika grupputvecklingsfaser. Modellen består av tre faser: Tillhörafasen, 

Rollsökningsfasen samt Samhörighetsfasen. (Eklund, 2009, s.75; Tonnquist, 2006, s.89) 

FIRO talar för att ledarskap som anpassas i enlighet med projektgruppens utveckling inom de 

olika faserna kan leda till att ett mer lämpligt ledarskap för gruppen utvecklas. (Eklund, 2009, 

s.92) Ett exempel kan vara en osäker grupp med ett konstant behov av sin ledares närvaro som 

med lite tid och med anpassat ledarskap kan utvecklas till en grupp där medlemmarna på ett 

effektivt sätt kan ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Det som avgör vilken ledarskapsstil 

en ledare ska ta beror på dennes bedömning av förmågan hos sina medarbetare när det gäller 

vilka arbetsuppgifter de kan och vill ta ansvar för på egen hand (Bruzelius & Skärvad, 2011, 

s. 382-384). Hersey och Blanchard (1977, s.151) anser att den faktor som strategiskt sätt är 

bäst att anpassa ledarskapet efter utgörs av medarbetarnas mognad exempelvis medarbetarnas 

förmåga att sätta uppnåeliga mål.  

Första fasen i FIRO är tillhörarfasen. Här är gruppen osäker och det finns ett stort behov av 

trygghet och tydlighet när det gäller vad de ska göra och vad som förväntas. Det är 

projektledarens uppgift att ge gruppen den tryggheten genom att förmedla en tydlig 

målbeskrivning och struktur i projektet och genom att kunna gå in och detaljstyra om det 

behövs. En grupp som befinner sig i tillhörafasen är omogen exempelvis när det gäller att 

planera sitt arbete och behöver därför mer styrning från projektledaren. Tillhörafasen 

kännetecknas av inre konflikter där medlemmarna överväger om de passar in i gruppen, om 

de vill vara en del av gruppen eller om de vill lämna den. (Eklund, 2009, s.75; Tonnquist, 

2006, s.90) 

Den andra fasen i grupputvecklingen är rollsökningsfasen. Här ligger fokus istället på rollerna 

i gruppen och det är speciellt fokus på ledarskapet. Informella ledare dyker upp i gruppen och 

vill få inflytande över projektet, och projektledarens roll kan komma att bli ifrågasatt. Frågor 

som kan dyka upp handlar om medlemmarnas kompetens, ansvar och inflytande samt hur de 

ser på de andras kompetens, ansvar och inflytande i gruppen. Rollsökningsfasen är den fas 
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som kan ses som mest tidskrävande och svår. I den här fasen kräver gruppen mer stöd än 

styrning från sin ledare. (Eklund, 2009, s.75; Tonnquist, 2006, s.90) 

Samhörighetsfasen är den tredje fasen i grupputvecklingen. I denna fas har gruppen löst de 

flesta konflikter och blivit ett lag där alla känner tro och tillit till varandra samt till den egna 

förmågan. Gruppen är ömsesidigt beroende av varandra och medlemmarna är trygga och tar 

ansvar för sina delar av projektarbetet. Gruppen kan också ses som mogen och behöver därför 

inte styrning eller stöd på samma sätt som tidigare utan kan ledas genom delegering av 

arbetsuppgifter. I samhörighetsfasen är det viktigt att projektledaren inte går in och detaljstyr, 

då detta kan leda till att gruppen upplever att projektledaren inte litar på dem. Om det händer 

kan det sänka motivationen och arbetslusten och det kan till och med gå så långt att personer 

lämnar gruppen. (Eklund, 2009, s.76; Tonnquist, 2006, s.90-91) 

Inträffar det förändringar inom eller utanför gruppen kommer projektgruppen att falla tillbaka 

till tidigare faser exempelvis från rollsökningsfasen till tillhörafasen. Detta gäller speciellt om 

en uppgift förändras som i sin tur påverkar målbilden eller om en ny medlem tillkommer till 

gruppen. Yttre förändringar som kan påverka kan exempelvis vara en förändrad ledningsbild. 

Det som i slutändan påverkar stabiliteten i gruppen är inre eller yttre påverkningar. Desto 

mognare en grupp är desto fortare kommer de kunna komma tillbaka till den sista fasen och 

återigen hitta stabilitet. (Tonnquist, 2006, s.91) 
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2.3 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

En sammanfattning av ovannämnda teoretiska ramverk sammanställs i en analysmodell (Figur 

2) vars avsikt är att koppla samman den teoretiska litteraturgenomgången som ligger till grund 

för analysen. I analysmodellen ligger utgångspunkten på ledarskap och beskrivningen av 

ledarskapet hos projektledaren fokuserat på specifika faktorer som inverkar på processen.   

 

Det finns flera faktorer som påverkar vilken typ av ledarskapsroll som en projektledare tar på 

sig och verkar efter. Till att börja med finns det två faktorer som indirekt påverkar 

projektledaren i sin roll, dessa är det tidsbegränsade ledarskapet samt det typiskt svenska 

ledarskapet. Att ett projektledarskap är tidsbegränsat innebär att projektledaren bara har en 

begränsad formell makt över projektgruppen vilket kan påverka hur ledarskapet utövas. I och 

med tidsbegränsningen kan det också vara så att projektledaren sen tidigare inte är erfaren i 

sin ledarskapsroll vilket kan påverka om han blir erkänd som ledare av projektgruppen eller 

inte. Den andra faktorn som indirekt påverkar den av projektledaren tagna ledarskapsrollen är 

den kultur som finns i Sverige kring hur en typisk svensk ledare ska vara. En svensk ledare 

utför enligt teorin ett mer stödjande och delegerande ledarskap samtidigt som de är sämre på 

att styra sin grupp. Den svenska ledaren föredrar att beslutsfattanden sker inom gruppen och 

vid aktivt deltagande från projektgruppens sida kan projektgruppen tillhandahållas en viss 
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självständighet och frihet under ansvar. Utöver det tidsbegränsade- och det svenska 

ledarskapet påverkas projektledaren även av en tredje faktor vilket är de direkta krav från 

omgivningen som finns på ledarskapsrollen. Till att börja med har en projektledare krav på sig 

när det gäller de huvudsakliga arbetsområdena den förväntas hantera. De projektledarområden 

som tas upp är hur råd, information, hjälp vid problem, stöd och beslutsfattande hanteras av 

projektledaren gentemot projektgruppen. Hanteringen av dessa arbetsområden ligger till 

grund för utvecklingen av ledarskap då arbetsområdena ska skötas på olika sätt beroende på 

vilken ledarskapsroll som projektledaren tar på sig, oavsett om det är styrande, stödjande eller 

delegerande. Det tidsbegränsade ledarskapet, den svenska kulturen kring ledarskap och de 

krav som ställs på projektledaren är faktorer som projektledaren går in med i projektet från 

början. Utöver detta finns det även situationsbetingande omständigheter som påverkar 

projektledarens ledarskapsroll under projektets gång. Projektledaren ska med hjälp av 

situationsanpassat ledarskap kunna anpassa sitt ledarskap efter gruppen den ska leda, efter 

olika situationer som uppstår samt efter vilken fas projektet befinner sig i. Enligt FIRO, 

beroende på mognadsfasen projektgruppen befinner sig i, är det mer lämpligt för 

projektledaren att använda sig av olika typer av ledarskap. När projektgruppen befinner sig i 

fas ett ses gruppen som osäker och i behov av tydlighet, i fas två söker och ifrågasätter 

medlemmarna sin och varandras roller och i fas tre ses gruppen som mogen där de känner 

tillit till varandras förmåga. Befinner sig projektgruppen i första fasen krävs ett mer styrande 

ledarskap och i andra fasen ska projektledaren vara mer stödjande. Har projektgruppen 

uppnått full mognad i grupputvecklingen befinner de sig i tredje fasen och projektledaren ska 

använda sig mer av delegering. Projektledaren måste ständigt vara beredd att anpassa den 

tagna ledarskapsrollen efter situationen eftersom större förändringar inom eller utanför 

gruppen kan föra tillbaka projektgruppen till tidigare faser i grupputvecklingen. Oavsett om 

projektledaren hanterar sin ledarskapsroll på ett lämpligt sätt eller inte så kan ledarskapet i 

gruppen förändras och informella ledare uppstå. Informella ledare kan vara ständigt 

närvarande i en projektgrupp men synliggöras i brist på en formell ledare. Alla dessa faktorer 

tillsammans påverkar hur projektledarens ledarskap i slutändan ser ut.  
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3. Studiens tillvägagångssätt  

För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att utföra en kvalitativ studie. Nedan utvecklar 

vi valet av vetenskaplig metod, val av projektgrupp, insamling av data samt hur vi utformat 

och genomfört vår studie utefter de teoretiska begreppen presenterade i teorin.  

3.1 En beskrivande fallstudie 

Fallstudier är ett sätt att bedriva samhällsvetenskaplig forskning och generellt används 

fallstudier när frågor som ”hur” och ”varför” ska undersökas och när fokus ligger på att 

undersöka en nutida företeelse (Yin, 2003, s.1). Saunders, Lewis & Thornhill (2009, s.147) 

berör att Yin (2003) föredrar användandet av fler än ett studieobjekt vid fallstudier, endast ett 

fall kan dock studeras om det är i en unik kontext. Uppsatsen ämnar att genom en fallstudie 

beskriva hur ledarskapet hos en projektledare har sett ut samt vilken ledarskapsroll som har 

tagits under projektet. Studien beskriver projektledarskapet närmare genom de studerade 

ledarskapsrollerna styrande, stödjande och delegerande.  För att beskriva ledarskap och dessa 

ledarskapsroller ytterligare används begreppen tidsbegränsat ledarskap, svenskt ledarskap, 

situationsanpassat ledarskap samt krav på projektledaren. Projektledaren och projektet som 

undersöks är unikt i sammansättningen av personer samt gällande målet för projektet. 

Denna uppsats bygger på ett beskrivande tillvägagångssätt där en kvalitativ metod i form av 

intervjuer används. En fördel med kvalitativa metoder är att de är flexibla. Kvalitativa 

metoder ger möjligheten att ändra på ordningen som uppsatsprocessen sker. Arbete med de 

olika delarna, såsom exempelvis teori, metod och problemformulering, kan äga rum om 

vartannat. (Jacobsen, 2002, s.142-143) En annan fördel med intervjuer som kvalitativ metod 

är att det ger stor möjlighet till öppenhet för den som blir intervjuad, intervjupersonen blir inte 

lika begränsad i sitt svar (Jacobsen, 2002, s.142). Enligt Yin (2003, s.90) är oftast intervjuer i 

fallstudier av öppen natur vilket innebär att det går att fråga intervjupersonen om både fakta 

samt deras åsikt i en fråga. I denna uppsats används semi-strukturerade intervjuer och detta 

ger möjligheten att anpassa intervjuerna allteftersom de fortgår (Repstad, 2007, s.86). Om det 

anses lämpligt finns möjligheten att omformulera eller utveckla frågorna genom exempelvis 

uppföljningsfrågor för att på så sätt få mer uttömmande svar. En annan fördel med semi-

strukturerade intervjuer är att intervjun kan leda in på områden som inte tidigare har övervägts 

av författarna och som kan öka förståelsen för ämnet (Saunders et al. 2009, s.324) Överlag är 

intervjuer en viktig källa för att få information till fallstudier eftersom flera fallstudier 

behandlar människors uppfattning (Yin, 2003, s.89). 
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3.2 Ideell förening  

Det ideella engagemanget har ökat under 1990-talet. I undersökningar från 1990-talet visade 

det sig att 2,6 miljoner människor i Sverige arbetar utan ersättning samt att flera av dessa är 

ideellt dubbelarbetande. De personer som arbetar ideellt utför totalt 480 miljoner 

arbetstimmar under ett år. (Wijkström & Lundström, 2002, s.190-191) Det är med anledning 

av det ökade engagemanget inom den ideella sektorn som uppsatsen avgränsar till att studera 

projektledaren i en ideell förening.   

3.3 Val av projektgrupp  

Vid val av fall var det viktigt att projektgruppen uppfyllde de krav för att studien skulle svara 

på syftet. Det första kriteriet var att projektgruppen skulle komma från en ideell förening. 

Detta eftersom studien fokuserar på att undersöka ledarskapet i en ideell förening samt då det 

har skett relativt lite empirisk forskning kring området. Ett annat krav var att projektet skulle 

ha pågått under en längre period för att ge projektgruppen chansen att ha utvecklat en mer 

djupgående bild av hur arbetet med projektet fortskridit. Vidare så skulle projektet vara 

avslutat eftersom projektgruppen då skulle ha hunnit skapa en helhetsbild över hur 

ledarskapet i gruppen sett ut samt upplevt de olika grupputvecklingsfaserna som beskrivs i 

FIRO.   

På grund av ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005, s.120) valdes förening X ut som den ideella 

förening inom vilken en projektgrupp skulle väljas. Det fanns några projektgrupper som 

överrenstämde med kravet att projektet skulle ha pågått under en längre tid. Här tittades 

närmare på de projekt som varade mellan ett och ett halvt år till cirka sju månader. De projekt 

som pågått under en längre tid men som inte levde upp till det tredje kravet, att det skulle vara 

avslutat, valdes bort innan den fortsatta valprocessen. I slutändan valdes ett projekt som 

nyligen avslutats och som pågått under en sjumånadersperiod. Att det slutligen blev detta 

projekt som valdes berodde på att det bland de projekt som pågått under en längre tid och som 

var avslutat var det enda som hade avslutats nyligen. Detta sågs som en fördel då 

arbetsförfarandet och helhetsbilden av projektet fortfarande var färskt i minnet för hela 

projektgruppen.  

Projektgruppen som valdes ut bestod av sex medlemmar från föreningen X. Fyra av 

projektmedlemmarna kom från Eventutskottet, de resterande två medlemmarna kom från PR-

Media utskottet. I projektgruppen fanns det en projektledare som hade det övergripande 

ansvaret för hela projektet. Utöver projektledaren hade även en projektmedlem från PR-Media 

utskottet en ansvarsposition som PR ansvarig.  
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3.4 Insamlingsmetod 

Sekundärdata samlades in via universitet Y:s databaser och från föreningen X:s offentliga 

samt interna dokument. De insamlingsmetoder som användes för att samla in det empiriska 

materialet var sex intervjuer à två omgångar med projektgruppen och en intervju med 

ordföranden i Eventutskottet. Den större delen av det empiriska materialet utgörs av 

intervjuerna med projektgruppen medan intervjun med ordföranden i Eventutskottet och de 

interna föreningsdokumenten används som komplement.   

3.4.1 Dokumentation 

Dokumentationen som samlades in bestod av föreningsinformation samt interna dokument 

från föreningen X. Materialet låg till grund för beskrivningen av föreningen X som 

organisation och hur den är uppbyggd samt hur föreningen till viss del arbetar med projekt. 

Dokumentationen ligger även till grund för att öka förståelsen kring de övergripande krav som 

X har på sina projektledare. Fördelen med att använda sekundärdata är att det kan bidra med 

information som leder till att nya resultat upptäcks (Saunders et al., 2009, s.269). Det som kan 

ses som en nackdel med sekundärdata är att det inte går att kontrollera kvaliteten på materialet 

(Saunders et al., 2009, s.272). Det insamlade sekundära materialet som användes i uppsatsen 

ansågs vara rimligt eftersom föreningen X troligtvis inte skulle offentliggöra material via sin 

hemsida och offentliga dokument som inte överensstämmer med hur föreningen arbetar. De 

interna dokumenten anses trovärdiga eftersom de regelbundet används av föreningen X:s 

utskott vid bland annat projektledarutbildningarna.  
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3.4.2 Intervjuer  

Varje intervju genomfördes genom personliga enskilda möten. Samtliga i projektgruppen 

samt ordföranden för Eventutskottet intervjuades och intervjuerna genomfördes i ett 

grupprum vid universitet Y. Anledningen till att alla intervjupersonerna intervjuades enskilt 

berodde på att det skulle minska risken för bias som kan innebära att projektmedlemmarna 

säger vad de tror projektledaren och ordföranden vill höra (Saunders et al., 2009, s.156). Det 

bestämdes också att intervjuerna skulle vara anonyma eftersom vidtagandet av denna åtgärd 

ansågs öka möjligheten att få ärligare svar samt undvika vinklade svar. 

Intervjuerna genomfördes i två omgångar för att på så sätt ha möjlighet att gå igenom 

materialet från första intervjun och anpassa den andra intervjun därefter. På så sätt kunde en 

större förståelse uppnås i studien genom möjligheten att mellan intervjuerna ha tid att 

reflektera över vilken information som fortfarande saknades. Ifrågasättanden har även gjorts 

huruvida det ens är möjligt att få en uppfattning om hur en individ uppfattar och tolkar 

verkligheten om det bara genomförs en enda intervju. (Jacobsen, 2002, s.167) Data som 

samlades in från intervjuerna transkriberades och sammanställdes för att skapa en bättre 

överblick av resultatet. 

Det övergripande syftet med intervjuomgång 1 tillsammans med projektgruppen var att få en 

överblick av hur kommunikationen såg ut i gruppen samt vilka som hade en central roll i 

projektgruppen. Detta gjordes genom att sammanställa en skiss över ett sociogram som 

återgav i diagramform hur kommunikationen såg ut i projektgruppen. I ett sociogram 

illustreras individer med ringar och kommunikationen dem emellan med heldragna eller 

streckade pilar (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

För att utforma sociogrammet över projektgruppen tillfrågades projektmedlemmarna hur 

kommunikationen i gruppen såg ut. Intervjufrågor som ställdes var bland annat vem de oftast 

brukade gå till för att få råd, stöd eller för att få ett beslut fattat (se bilaga 1). Det framgick 

vilka projektmedlemmar som hade en central roll i projektgruppen eftersom de hade flera 
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heldragna pilar till sitt namn (Emling, 2002, s.31; Bruzelius & Skärvad, 2011, s.312). Den 

sociometriska metoden menar Rogers (i Emling, 2002, s.32) är den vanligaste metoden som 

används när det ska undersökas om en informell ledare existerar eller inte. De 

projektmedlemmar som inte var projektledaren och som hade en central roll i projektgruppen 

kan enligt Rogers (i Emling, 2002, s.32) anses vara informella ledare. 

Syftet med intervjuomgång 2 var att få bakgrundsinformation om projektet samt få en 

uppfattning om hur projektledarens ledarskap såg ut baserat på de presenterade teorierna (se 

bilaga 2,3,4). Intervjun med ordföranden i Eventutskottet (se bilaga 5) gav även den 

information om föreningen, projektet samt hur projektledarskap ser ut i X. Under 

utformningen av intervjuunderlagen hade vi i åtanke att intervjufrågorna enligt Bryman och 

Bell (2007, s.483) borde ha en tilltänkt ordning, inte vara ledande samt att de skulle vara 

utformade inom de områden som gav svar på syftet. 

3.5 Operationalisering av teoretiska begrepp 

Syftet med studien är att beskriva hur ledarskapet hos en projektledare i Föreningen X har sett 

ut och hur denna har hanterat sin projektledarroll. Av den anledningen ställdes frågor som var 

relaterade till hur projektledaren hanterat sin roll enligt honom själv och projektgruppen. De 

relevanta begrepp som lyfts fram från litteraturgenomgångens analysmodell är; styrande, 

stödjande, delegerande, råd, information, beslut, stöd, hjälp vid problem, beslut samt 

situationsanpassat ledarskap. Dessa begrepp har används som bas för utformningen av 

intervjuguiden. Frågorna som ställdes var av beskrivande och öppen karaktär då uppsatsen har 

ett beskrivande syfte. Under intervjuerna fick intervjupersonerna berätta om projektet och 

projektledarens ledarskap samt hur de hade uppfattat att projektledaren hade hanterat de krav 

som fanns på hans ledarskapsroll. Med utgångspunkt i intervjuerna identifierades de 

teoretiska begreppen. Respektive teoretiskt begrepp identifierades genom en sammanställning 

och kategorisering av det empiriska materialet. Det empiriska materialet kontrollerades och 

diskuterades för att undvika feltolkningar. Innan slutgiltig sammanställning av det empiriska 

materialet användes det material som ansågs relevant för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. 

Vid sammanställningen av materialet tog beslutet att samtliga åsikter och händelser som lyftes 

fram under intervjuerna skulle behandlas som relevanta även om endast en person var av den 

åsikten. Anledningen till detta berodde på att projektgruppen endast bestod av sex personer 

varav en åsikt hos en projektmedlem eller en händelse kan påverka de andra i projektgruppen.  
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3.6 Metodproblem 

Då uppsatsförfattarna tidigare varit engagerade i föreningen X var det viktigt att ta hänsyn till 

de tidigare relationerna som fanns med projektmedlemmarna. Risk fanns att egna erfarenheter 

och åsikter om verksamheten skulle speglas när intervjuerna genomfördes. Av den 

anledningen bestämdes det att den författare som inte hade en lika nära relation till 

projektgruppen sen tidigare skulle ta den ledande rollen under intervjuerna. Den andra 

uppsatsförfattaren som hade en närmare relation till projektgruppen i egenskap av att tidigare 

ha suttit som Eventordförande deltog inte under intervjuerna.  

En annan aspekt att ha i åtanke är att FIRO är en normativ modell som förklarar hur en 

utveckling bör se ut enligt denna modell. Anledningen till valet av denna modell är att det är 

en väletablerad och använd modell i vetenskapssammanhang som är kompatibel med teorin 

kring situationsanpassat ledarskap. Det är viktigt att uppmärksamma att det finns fler modeller 

om grupputveckling och att FIRO därför endast behandlar ett perspektiv på hur det kan se ut.  

4. Fallbeskrivning 

Nedan presenteras resultatet av det bearbetade insamlade materialet. Vi inleder med att 

beskriva föreningen X och projekts bakgrund. Därefter redovisas intervjuerna med 

projektgruppen samt en skiss på ett sociogram som förklarar kommunikationen inom 

gruppen.  

4.1 Föreningen X 

Föreningen X är en ideell studentförening för ekonomistuderande vid universitet Y. 

Föreningen X har ca 2500 medlemmar och ca 250 aktiva medlemmar som engagerar sig i 

projekt. Föreningen X:s främsta uppgift är att främja kontakten mellan studenter, näringslivet 

och universitet Y. Föreningen erbjuder bland annat studiebevakning, kontakt med näringslivet 

samt arrangerar sociala aktiviteter utan för studierna. (Celander et al., 2010) X:s organisation 

är uppbyggd så att det högst bestämmande organet är stämman som består av föreningens 

medlemmar. Under stämman i föreningsstrukturen finns styrelsen. Därefter finns föreningens 

nio utskott som arbetar direkt under ordföranderiet som är en del av styrelsen och som leder 

det dagliga operativa arbetet i föreningen. (Celander et al., 2010) (se bilaga 6) För att leda 

verksamheten framåt har föreningen X 34 förtroendevalda som väljs av stämman och är 

verksam under ett år eller en termin (Föreningen X:s hemsida, 2011). Som förtroendevald i 

föreningen X är personen ambassadör för föreningen samt har fått stämmans förtroende att 
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sköta en post exempelvis leda ett utskott eller arbeta i styrelsen med strategiska beslut 

(Celander et al., 2010 & Föreningen X:s Reglementet, 2011).  

4.2 Bakgrund om projektet  

Projektet startades i mitten på april 2011 och pågick till mitten av november 2011. En 

projektgrupp på sju personer tillsattes i april av sittande vice- och ordförande i Eventutskottet 

och PR-Media utskottet. Gruppen bestod av en projektledare och tre medarbetare från 

Eventutskottet och en PR ansvarig och två medarbetare från PR-Media utskottet. (Sofie, 

2011) Eventutskottet ansvarar för föreningen X:s sociala aktiviteter. Syftet är att ge ökad 

behållning av studietiden och erbjuda arrangemang där studenter kan nätverka. PR-Media 

utskottet arbetar med marknadsföring av Föreningen X:s olika projekt, genom att arbeta med 

grafisk design, strategiskt tänkande, film osv. (Föreningen X:s hemsida, 2011) 

När projektgruppen tillsatts hölls en projektledarutbildning med projektledaren tillsammans 

med vice- och ordförande i Eventutskottet. Utbildningens syfte var att förbereda 

projektledaren på ledarrollen samt förmedla vilka förväntningar som fanns från föreningen X 

på projektledaren och projektet. Efter projektledarutbildningen hölls ett uppstartsmöte med 

projektgruppen tillsammans med vice- och ordförande i Eventutskottet. På uppstartsmötet 

togs det upp information om föreningen X och projektets omfattning. (Sofie, 2011) 

Projektarbetet sträckte sig under sju månader dock efter halva tiden inträffade två avhopp i 

projektgruppen. Två PR medarbetare hoppade av och en ny medarbetare tillsattes från PR-

Media utskottet (se bilaga 7). (Markus, 2011) Projektet syfte var att anordna en gasque för ca 

400 personer. Gasquens främsta målgrupp var ekonomistudenter vid universitet Y samt 

ekonomistudenter från Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Lunds 

universitet. En gasque är en sittning med trerättersmiddag på nation. Projektgruppen behövde 

därför boka nation där gasquen skulle hållas. Projektgruppen behövde även boka 

underhållning till middagen, artist som skulle spela efter middagen, införskaffa 

produktsponsring till biljettförsäljningen, marknadsföra gasquen osv. Gasquen behövde en 

huvudsponsor i form av ett företag för att på så sätt kunna erbjuda ett lägre biljettpris och 

genom detta öka studentnyttan och få projektet att gå runt ekonomiskt. (Sofie, 2011)  

Det fanns olika ansvarsområden inom projektgruppen. Eventmedarbetarna Louise, Johanna 

och Linda hade ansvar rörande middagen och biljettförsäljningen. Louise hade huvudansvaret 

för produktsponsring, Johanna för artist och Linda för bokning av nation. Daniel och Erik från 

PR-Media utskottet hade som ansvar att sköta marknadsföringen av gasquen. Projektledaren 
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huvuduppgift förutom att ha det övergripande ansvaret över projektet var kontakten med 

universiteten och införskaffandet av huvudsponsor. Bilden nedan visar de viktigaste 

händelserna under projektets gång. Exempel på händelser var när lokalen bokades, 

artistkontakt etablerades och när biljettförsäljningar ägde rum. (Marcus, 2011) 

 

4.3 Projektledare för föreningen X 

Som projektledare inom föreningen X innebär det att personen är ansvarig över hela projektet, 

arbetar proaktivt med planering, är handlingskraftig, sköter den löpande kommunikationen 

med projektgruppen och kommunicera ut mål och förväntningar samt motiverar medarbetarna 

under hela projektet. Egenskaper som föreningen X anser vara viktiga är att en projektledare 

är lyhörd, driven, ansvarstagande och har en positiv inverkan på människor runt om kring sig. 

Som projektledare inom föreningen X är personen ansvarig för projekts budget och 

rapporterar till ansvarig utskottsordförande. Eftersom projektledaren har ett budgetansvar, 

förväntas projektledaren fatta de slutgiltiga besluten. Föreningen X vill att en projektledare 

ska arbeta efter tre ledord; leda, styra, fördela. (Projektledarutbildning, 2011) 

4.4 Markus - Projektledaren 

Krav på ledarrollen  

Innan projektet startade fick projektledaren möjlighet att gå på en av Eventutskottets 

projektledarutbildningar. På utbildningen gick vice- och ordföranden i Eventutskottet igenom 

vad som skulle krävas av honom som projektledare. En projektledare skulle ha den 
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övergripande informationen om projektet och våga delegera arbetsuppgifter. Projektledaren 

skulle också ha budgetansvar samt fungera som spindeln i nätet under projektet. 

Projektledaren kände att informationen han fick var tillräcklig för att han skulle veta hur 

projektledarrollen skulle hanteras. Dock sa han ”det går inte att berätta hur man ska gå 

tillväga med allt utan man får helt enkelt de grundläggande baskunskaperna om vad man 

skulle vara”. Han berättar att det även handlade om att våga prova själv och känna efter vad 

gruppen efterfrågar av honom som projektledare. Projektledaren fortsätter med att alla 

grupper är olika och det går inte att berätta precis hur saker och ting ska gå tillväga. Trots 

förberedelserna var det nervöst i början, speciellt eftersom det var hans första projekt. Efter 

första mötet med projektgruppen kände han sig dock bekvämare i sin roll och ”efter det har 

det bara klickat på”.  

Kommunikationen inom projektgruppen 

Projektgruppen hade som mål att försöka träffas en gång i veckan och det var då större delen 

av kommunikationen skedde mellan gruppmedlemmarna. Förutom mötena startades också en 

facebookgrupp som användes för att hålla alla uppdaterade om hur projektet fortskred. På så 

sätt kunde projektgruppen undvika att ringa runt till varandra för att till exempel hitta en bra 

mötestid. Telefonen som kommunikationsmedel användes främst när det var problem som 

uppstod som snabbt var tvungna att lösas. I slutet av projektet blev mötena mer frekventa 

eftersom det var fler saker som var tvungna att bli klara.  

Ledarskapsstil 

Projektledaren berättar att han i princip hade samma ledarskapsstil genom hela projektet. Han 

såg till att diskussioner fördes inom hela gruppen, men att sista ordet alltid låg hos honom. 

Projektgruppen hade bestämt att ”alla skulle vara med och påverka” och få komma med en 

åsikt som ledde fram till ett beslut. Någon aktiv styrning eller tydlig projektplan använde 

projektledaren sig inte av. Istället tilldelades projektmedlemmarna uppgifter som skulle göras 

och sedan var det upp till dem hur arbetet blev gjort, bara det blev gjort i ungefärlig tid. Beslut 

kring hur projektmedlemmarna skulle arbeta för att uppnå sina mål kunde de fatta själva utan 

diskussion i hela gruppen. Delegeringen av ansvarsområden skedde enligt projektledaren 

tidigt i projektet och på så sätt visste varje gruppmedlem vilket område de var specifikt 

ansvariga för. Förutom att projektledaren tog en delegerande roll försökte han också att ge 

extra stöd till gruppen vid de tidpunkter då arbetet med projektet inte flöt på som planerat. 

Exempelvis var när det var svårt att få in en huvudsponsor. Projektledaren ville genom att ge 

stöd och låta positiv inför gruppen kunna fortsätta pusha dem att arbeta trots den jobbiga 



18 

 

perioden som de gick igenom. Det hände till och med att projektledaren lät bli att tala om för 

projektgruppen att det var problem för att gruppen skulle kunna fokusera enbart på sina 

arbetsuppgifter. Vid dessa tillfällen gick han istället till vice- och ordföranden i Eventutskottet 

för att få hjälp. Trots vissa jobbiga perioder ansåg projektledaren att resultatet blev ett lyckat 

projekt. 

4.5 Louise – Eventmedarbetare 

Projektledarens roll i projektgruppen 

När Louise behövde få information om projektet gick hon inte i första hand till projektledaren. 

Istället vände hon sig till de i projektgruppen som hade det ansvarsområde hon behövde 

information om. Eftersom Louise kände ordföranden för Eventutskottet utanför föreningen 

var det svårt att undvika att prata med henne om projektet privat. Anledningen till att Louise 

inte gick till projektledaren i första hand för att få information berodde på att hon inte ansåg 

att han hade den övergripande information som hon behövde. Hon fick bättre information från 

de gruppmedlemmar som hade det specifika ansvarsområdet.  

Då beslut skulle tas berättar Louise att hon tillsammans med Johanna brukade fatta dessa och 

sedan gå och presentera dem för projektledaren för att det formella godkännandet. Hon 

påpekar dock att hon och Johanna inte skulle ha genomfört sina beslut om projektledaren hade 

sagt nej. Under de kritiska perioderna som uppstod i projektet, exempelvis i slutet av projektet 

när allt började dra ihop sig, kände Louise att det var svårt att ta beslut. Hon kände att hon 

saknade det stöd som hon behövde från projektledaren och att det blev svårt att komma vidare 

när beslutsmakten inte låg hos henne. I det fall Louise saknade stöd från projektledaren vände 

hon sig istället till Johanna och Linda. 

Louise ger ett exempel på ett beslut som gick felaktigt till under projektet. Beslutet gällde 

huruvida underhållningen under middagen skulle behållas eller inte. Projektledaren hade 

tidigare tagit ett beslut om att avboka underhållningen eftersom pengarna i budgeten inte 

räckte till. Louise höll inte med projektledaren i beslutet om att avboka underhållningen 

eftersom den skulle ge ett mervärde till studenterna. Hon valde därför att lyfta frågan med 

ordföranden i Eventutskottet som höll med Louise om att underhållningen skulle ge mervärde. 

Beslutet att boka om underhållningen togs sedan vidare till projektledaren genom Louise. 

”Det blev lite fel då, eftersom projektledaren tog ett beslut och sen ändrades det på fel 

väg…”. 
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4.6 Johanna - Eventmedarbetare  

Projektledarens roll i projektgruppen  

Johanna berättade att alla beslut som togs i projektet var hela projektgruppens gemensamma 

beslut. Projektledaren gav det mer övergripande godkännandet, men det var hela 

projektgruppen som kom fram till det slutgiltiga beslutet. Exempelvis beslutade 

projektledaren att Johanna kunde boka artisten, men Johanna kom med förslaget på artist och 

det var hela gruppen som beslutade att det var just den artisten som skulle bokas. I de fall då 

besluten gällde en budgetfråga gick hon alltid till projektledaren, men hon brukade först höra 

runt vad de andra i projektgruppen tyckte i frågan innan hon gick till honom. På så sätt ansåg 

hon att projektgruppen kunde komma som en enad front - ”vi vill det här” och 

projektledarens röst blev endast som ett godkännande av deras beslut. 

I de fall då det uppstod ett problem berättar Johanna att hon i första hand vände sig till 

projektledaren. Hon gav ett exempel på ett av de tillfällen då hon vände sig till projektledaren: 

”Ja det senaste var när artisten inte hade fått sina pengar, men då var det mer att man eller 

jag löste problemet själv men gick till honom och sa att det var ett problem att artisten inte 

hade fått sina pengar. Då tog jag det med skattmästeriet
1
och då var det fixat. Han kunde i och 

för sig inte göra så mycket heller mer än att han blev informerad”.  

Om Johanna behövde få information om någon del i projektet vände hon sig i första hand till 

projektledaren. Speciellt i början av projektet när projektgruppen var nytillsatt tyckte Johanna 

att hon fick information från projektledaren angående vad som skedde i projektet och vad alla 

i gruppen skulle göra. Under resten av projektet ”flöt det på”. Om det var så att han inte hade 

den information som hon frågat om, vilket ibland var fallet, vände hon sig istället direkt till 

projektmedlemmen med det aktuella ansvarsområdet. En viss irritation uppstod enligt Johanna 

i projektgruppen i slutet av projektet då det var lite problem med underhållningen under 

middagen. Projektledaren hade inte i tid kommunicerats ut till projektgruppen att budget inte 

gick ihop. På grund av detta ledde avbokandet och ombokandet av underhållningen till enligt 

Johanna en pinsam episod som kunde hanterats mer professionellt. Under den här perioden 

sökte Johanna stöd hos projektgruppen.  

4.7 Linda – Eventmedarbetare 

Projektledarens roll i projektgruppen  

När Linda behövde få hjälp vid problem eller få ett beslut fattat vände hon sig till 

projektmedlemmarna genom facebookgruppen. Här hade hon möjligheten att lyfta den 

                                                 
1
 Skattmästeriet ansvarar för föreningen X:s ekonomi (Föreningen X:s hemsida, 2011) 
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aktuella frågan eller berätta om ett problem och få tips från alla de andra om hur det skulle 

kunna lösas. Det var enligt henne många beslut som diskuterades fram av hela gruppen. 

Förutom facebookgruppen vände hon sig till Louise och Johanna eftersom hon träffade dem 

mer regelbundet än de andra i gruppen. Det var även hos dem som hon sökte stöd när det 

behövdes. Det hände att Eventmedarbetarna gick till projektledaren eftersom han var 

projektledare, men hon ansåg att hon fick mer stöd av tjejerna. Hon gick också till tjejerna för 

att få råd då Louise och Johanna hade liknande ansvarsområden. 

Linda berättar att kommunikationen sköttes framför allt genom projektgruppens 

facebookgrupp. Där hade de möjlighet att ställa frågor och få uppdateringar från alla 

projektmedlemmarna. På så sätt fick alla del av information och förutom att Linda fick 

information av projektledaren fick hon också svar från alla andra i gruppen. Det var 

framförallt i början när projektgruppen blev tillsatt som gruppen fick information från 

projektledaren. Efter det fick de inte så mycket mer information av honom enligt henne, utan 

de ”hade grunden att arbeta med”.  

4.8 Daniel – PR ansvarig 

Projektledarens roll i projektgruppen  

När Daniel behövde få råd gällande något i projektet gick han i början till människor utanför 

projektgruppen. Anledningen till detta var att han ansåg att det fanns kompetens hos andra i 

föreningen som kunde vara till användning för honom. Han gav som exempel när 

projektledaren inte har den specialkompetens som de projektmedlemmar som uppgifterna är 

delegerade till. ”Det känns dumt om någon som inte kan något om bilar ska stå och laga en 

bil”. Även när det uppstod problem inom projektgruppen sökte sig Daniel till människor 

utanför gruppen. På så sätt fick han möjligheten att prata med individer som hade en mer 

objektiv syn än exempelvis projektledaren. För att få övergripande information om projektet 

sökte sig Daniel dock inom projektgruppen. Vid dessa tillfällen gick Daniel till projektledaren 

och om han ville ha mer specifik information angående de olika ansvarsområdena sökte han 

sig till den ansvariga personen. 

Avhoppen som skedde i gruppen var enligt Daniel en kris för honom. Som PR ansvarig hade 

han ansvar för att få saker gjorda och han tyckte att det var svårt att själv strukturera upp allt 

arbete. Erik kom in i projektgruppen för att hjälpa Daniel i hans arbetsuppgifter. När detta 

skedde kände Daniel att han fick ett arbetsmässigt stöd i krisen. Han ansåg att gruppen bara 

påverkades positivt av att det kom in en ny projektmedlem. Utöver stödet han fick av Erik 

sökte Daniel inte stöd hos projektgruppen utan gick in i sig själv när det blev arbetsintensivt. 
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Själv gav han främst stöd när exempelvis projektledaren kände oro kring att huvudsponsorn 

inte var klar. 

Enligt Daniel var en av projektledarens största uppgift att kunna fatta beslut och därför vände 

sig Daniel till honom när ett beslut behövde fattas. Inom hans eget område kände Daniel dock 

att han kunde ta egna beslut eftersom han hade den kompetensen området krävde. Han ansåg 

också att detta var möjligt eftersom projektledaren kände tillit till Daniel och hans omdöme. 

”Jag får ta beslut för att jag har hans förtroende men på samma sätt vänder jag mig till 

honom för det final check och det blir oftast ja”. Kände Daniel att det var ett beslut som måste 

fattas men som inte hade tagits var han inte rädd för att gå till projektledaren och säga ”Hörru 

nu får du fan bestämma dig för vi kan inte sitta här på en stol och inte göra någonting. Det 

blir väldigt ineffektivt!” 

4.9 Erik – PR medarbetare 

Projektledarens roll i projektgruppen  

När Erik ville få ett beslut fattat vände han sig till både projektledaren och Daniel. 

Exempelvis gick Erik till Daniel när han behövde ett godkännande av projektets affischer och 

till projektledaren för att få en övergripande riktningen som marknadsföringen skulle följa. 

Vid de tillfällen Erik behövde få information om projektet vände han sig främst till 

projektledaren. Anledningen till det var eftersom det var enklare att gå direkt till 

projektledaren än till de olika ansvarsområdena. Först och främst gällde detta eventfrågor 

eftersom han annars gick direkt till Daniel. Om Erik behövde råd eller om problem uppstod 

som han behövde få hjälp med vände Erik sig också direkt till Daniel. Det var eftersom Erik 

ansåg att Daniel var den som enklast kunde lösa hans problem. Var det mer övergripande råd 

som behövdes eller problem som berörde hela projektgruppen vände Erik sig till 

projektledaren. Var det stöd Erik behövde vände han sig till alla i projektgruppen. I början av 

projektet behövdes mer stöd eftersom det var mer arbete med att få ihop själva gruppen. 

Exempel i slutet av projektet behövde han stöd från de andra i projektgruppen eftersom det 

var en kritisk punkt med mycket att göra för att få ihop projektet. 

4.10 Styrning  

Enligt Louise, Johanna och Linda gick projektledaren aldrig in och styrde någon del i 

projektet. Utan att alla fick hantera sitt ansvarsområde på det sätt de ansåg lämpligt. Linda sa 

även att projektledaren endast kom med synpunkter som kunde vara till hjälp. Detta var även 
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något som Daniel och Erik berättade. Erik kände dock vid en viss tidpunk att han behövde 

styrning från projektledaren och bad honom om styra arbetet och projektgruppen.  

4.11 Stöd  

Det framkom två olika svar från projektgruppen gällande vart de vände sig för att få stöd 

under projektet. Antingen fick medlemmarna stöd från hela projektgruppen eller från de 

personerna med liknande ansvarområden. Louise, Johanna och Linda gav ett enhetligt svar 

om att de gick till varandra för att få stöd. De förtydligar även att det var framförallt för att de 

trivdes bäst tillsammans och arbetade mest tillsammans. Daniel och Erik kände att de kunde 

gå till alla i projektgruppen för att få stöd. Daniel fortsätter att han gick till alla för att alla har 

olika personligheter och passade bättre i olika situationer exempelvis vände han sig till Erik i 

PR situationer och om han behövde stöd i någon idé vände han sig till Louise. 

4.12 Delegering 

Louise berättade att delegering av arbetsuppgifterna från projektledaren inträffade långt in i 

projektet. Detta var även något som Johanna berättade, att delegeringen av arbetsuppgifterna 

tilldelades ca en månad in i projektarbetet. Louise fortsätter med att trots att de fick sina 

officiella arbetsområden tilldelade sent så hade alla projektmedlemmar redan tagit på sig 

naturliga roller dessförinnan. De hade börjat arbeta med att hitta en artist, leta 

produktsponsring och kontakta nation. Även om rollerna hade fallit sig naturligt bad de 

projektledaren om att få ansvarsområdena tilldelade, för att på så sätt veta säkert vad som 

behövde göras.  

Linda berättade däremot att projektgruppen blev delegerade uppgifter av projektledaren redan 

från början. Daniel kände även att det var självklart redan från början vilken roll han hade i 

projektgruppen. Han berättar att eftersom projektmedlemmarna kom från olika utskott i 

föreningen var det tydligt vilket som var Events- och vilket som var PRs ansvarsområde och 

vad som behövde göras. Arbetet började redan från dag ett då han blev tilldelad en uppgift 

från projektledaren och delegering skedde sedan löpande under projektets gång. Trots att Erik 

kom in senare i projektgruppen kände han inte att det var något problem för honom att hitta 

sin plats i gruppen. Erik sa att projektledaren redan vid ett av deras första möten delegerade 

uppgifter till honom, uppgifter som rörde exempelvis vilka affischer som behövdes för att 

kunna marknadsföra projektet.  
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4.13 Kommunikation i projektgruppen 

Sociogrammet nedan visar hur kommunikationen enligt projektmedlemmarna såg ut i 

projektgruppen gällande vem de oftast vände sig till i frågor om råd, information, hjälp vid 

problem, stöd och beslutsfattande. Det går att se att flest projektmedlemmar vände sig till 

Louise, medan Louise vände sig till Johanna. Daniel och Erik är de enda i projektgruppen som 

kontinuerligt vände sig till projektledaren Markus. Markus kommunicerade i lika stor 

utsträckning med alla i projektgruppen samt med vice och ordföranden i Eventutskottet. 

Daniel är enligt sociogrammet den enda projektmedlemmen som vände sig till flera i 

projektgruppen. Louise, Johanna och Linda vände sig främst till varandra i första hand medan 

PR medarbetarna vände sig till varandra och projektledaren.  

 

5. Analys 

I kommande avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån det teoretiska ramverket. 

Analysen utreder syftet att beskriva hur ledarskapet hos en projektledare i Föreningen X har 

sett ut.  

5.1 Projektledarens roll 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2011) samt föreningen X fanns det vissa grundläggande krav 

som en projektledare var tvungen att leva upp till, exempelvis kunna leda projektgruppen mot 

det uppsatta målet för projektet. De tre övergripande ledord som föreningen X ville att 

projektledaren skulle arbeta efter var styra, leda, fördela dessa går att jämföra med Eklund 

(2009) och Tonnquists (2006) begrepp styra, stödja och delegera. Det var genom 
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projektledarutbildningen som föreningen X fick möjligheten att kommunicera ut sina krav på 

projektledaren samt ge honom chansen att förbereda sig inför sin ledarroll. Dock var det inte 

bara de explicita kraven från föreningen X som projektledaren var tvungen att anpassa sig 

efter. Dessa skulle också hanteras på olika sätt beroende på vilken ledarroll som 

projektledaren valde att ta (Tonnquist, 2006). Projektledaren ansåg att föreningen X:s 

projektledarutbildning gav honom de baskunskaper som behövdes för att han skulle veta vad 

som krävdes av honom som ledare trots hans oerfarenhet. I och med att alla grupper är olika 

sa han dock att ledarskapet måste anpassas efter medlemmarna, vilket går i linje med 

Tonnquist (2006) och Lewén och Philip (1998). Trots att projektledaren nämnde att anpassat 

projektledarskap är viktigt sa han att han under projektets gång endast hade en delegerande 

ledarroll. Detta står i kontrast till det anpassande agerande som FIRO anser vara bästa sättet 

för en ledare att leda en grupp på. Det faktum att delegering enligt vissa i projektgruppen ägde 

rum redan i början tyder på att projektledaren upplevde att han kunde ta på sig en delegerande 

ledarskapsstil från början trots att teorin säger att det lämpligen sker först senare i ett projekt 

(Eklund, 2009; Tonnquist, 2006). Detta kan ha berott på att det inte var meningen att 

projektledaren själv skulle uppnå målet med projektet utan hans ansvar var att vägleda 

projektmedlemmarna mot det tänkta målet (Jansson & Ljung, 2004). 

I början när ett nytt projekt startar anses projektgruppen enligt teorin som omogen och i behov 

av en styrande ledare för att komma framåt med arbetet (Eklund, 2009; Tonnquist, 2006). Det 

sätt som projektledaren använde sig av styrning var främst genom att ge projektgruppen en 

specifik uppgift men sen också ge dem frihet kring när och hur de ville arbeta. Eklund (2009) 

och Tonnquist (2006) tar upp att den styrning som behövs i början av ett projekt är tydlighet 

kring vad projektmedlemmarna ska göra och vad som förväntas. Erik tog upp att det dock i 

vissa fall fanns behov av att be projektledaren att gå in och styra projektet. Att ledarskapet i 

detta fall var något vagt kan bero på att gruppen ändå var så pass aktiv att mer styrning inte 

ansågs nödvändigt (Edström & Jönsson, 1998) Det faktum att de resterande fyra 

projektmedlemmarna berättar att de inte upplevt att projektledaren varit inne och styrt vid 

något tillfälle under projektet kan bero på att projektledaren ville tillhandahålla en viss nivå av 

frihet under ansvar (Edström & Jönsson, 1998). En annan anledning till att projektledaren 

använde sig av begränsad styrning kan ha varit att han enligt Tonnquist (2006) var rädd för att 

stå upp för sig själv, vilket är en brist som finns hos svenska ledare. 

Enligt Tonnquist (2006) ska svenska ledare vara bra på att delegera och på att låta gruppen 

vara delaktig. Att projektledaren i detta fall tog på sig en delegerande roll stämmer därför 
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överrens med det som sägs i teorin om ett typiskt svenskt ledarskap. Förutom ett delegerande 

ledarskap kännetecknas svenska ledare också av ett mer stödjande ledarskap (Tonnquist, 

2006). I enlighet med detta sa projektledaren att han gav stöd till projektgruppen. Erik ansåg 

att han fick stöd av projektledaren, han framhöll dock att han erhöll lika mycket stöd från alla 

personer i projektgruppen. Louise och Linda var däremot av en annan åsikt och nämnde att de 

främst vände sig till varandra för att få stöd.  

Hos svenska ledare finns önskan om att konsensus ska uppnås i gruppen och att 

beslutsfattande ska ske genom demokratiska processer (Bjerke, 1999). Här går det att se 

liknelser med hur projektledaren arbetade eftersom han var positiv till att alla medlemmarna 

deltog när beslut fattades. Detta sågs som ett sätt att få fram en lösning som alla var överrens 

om (Lawrence & Spybey, 1986). I egenskap av projektledare skulle han dock ha sista ordet i 

besluten vilket överensstämmer med föreningen X:s syn på projektansvar. I och med att 

projektledaren är ansvarig för hela projektet så är det också i överensstämmelse med Pielstick 

(2000) att han i egenskap av ledare skulle fatta besluten. Projektledaren hade helhetsbilden 

och skulle vara den person som visste vilka beslut som behövde tas eller inte och hur dessa 

påverkade projektets budget. I frågan om vem som egentligen tog besluten i projektgruppen 

rådde det delade meningar. Eventmedarbetarna framhöll att de tog sina egna beslut och gick 

till projektledaren för att få det formella godkännandet. Daniel gav samma svar som 

eventmedarbetarna med vissa modifikationer. Han menade att han tog besluten inom PR 

området eftersom han kände att han var mest lämpad med tanke på sin erfarenhet inom 

området. Han upplevde att han hade fått det förtroendet delegerat tills sig från projektledaren. 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) hade projektledaren gjort ett val gällande sin 

ledarskapsroll när han bedömde att Daniel kunde ansvara för sina arbetsuppgifter på egen 

hand. Det kan också ha varit ett sätt för projektledaren att komplettera sin egen kompetens 

med den kompetens som han visste att Daniel hade (Lewén och Philips, 1998).  

5.2 Projektledarens position i projektgruppen 

Utifrån sociogrammet går det att utläsa två projektmedlemmar som utmärkte sig från de 

övriga. Louise utmärkte sig från de andra i och med att hon var den person i projektgruppen 

som flest personer vände sig till. Hon var en central person i projektgruppen. Den andra 

personen som observeras i sociogrammet är Erik, dock av en annan anledning än Louise. Erik 

var den person i sociogrammet som färre personer i projektgruppen vände sig till i första 

hand. Anledningen till detta tydliggörs av Daniel som sa att Erik var den enda personen som 

inte hade ett tydligt ansvarsområde utan istället fungerade som hjälp till Daniel.  
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Eftersom projektledaren hade det övergripande ansvaret var det också hans ansvar att ge råd, 

hjälpa till vid problem samt kommunicera ut information till projektgruppen. Enligt 

sociogrammet valde projektmedlemmarna i flera fall att vända sig till varandra än till 

projektledaren. En anledning som framhävdes av Linda var att det var mer passande att be om 

råd från de som hade liknande arbetsområden inom projektet. Det kan ha varit så att 

projektledarens kompetens inte sträckte sig över det aktuella området (Lewén och Philips, 

1998) och det var därför som detta tillvägagångssätt ansågs lämpligt av projektgruppen. 

Noterbart var att Daniel främst vände sig utanför projektgruppen för att få en oberoende 

persons perspektiv och råd. Projektledarens något utsatta position i projektgruppen kan ha 

berott att det i vissa fall saknades klara riktlinjer för hur hans befogenheter såg ut (Engwall, 

2006). Det kan också vara så att han på grund av det tidsbegränsade ledarskapet hade liten 

formell makt över projektgruppen (Eklund, 2002) och att de därför kunde agera som de fann 

mest lämpligt.  

Ännu en splittrad syn på projektledningen framkom i frågan om informationsflödet, där 

informationen inhämtades från flera olika ställen. Informationen hämtades i vissa fall direkt 

från projektledaren, från de olika projektmedlemmarna eller från ordförande i Eventutskottet. 

I egenskap av formell ledare och vars huvuduppgift är att ha det övergripande ansvaret 

(Bruzelius & Skärvad, 2011) skulle projektledaren vara den person som projektmedlemmarna 

vände sig till i första hand. Sociogrammet skulle alltså ha visat projektledaren som en central 

person i gruppen, vilket inte är fallet. I och med att projektledaren inte hade en central roll i 

projektgruppen synliggörs istället Louise som den med en central roll. Enligt Emling (2002) 

leder brister hos den formella ledaren till att informella ledare synliggörs inom gruppen. I de 

fall projektgruppen inte ansåg att projektledaren uppfyllde sin roll som ledare tog gruppen sitt 

ansvar och kompenserade för dessa brister (Emling, 2002; Tonnquist, 2006; Holmberg & 

Åkerblom, 2006). 

En projektgrupp från olika utskott som vanligtvis inte arbetar med varandra kan ses som 

inlånade resurser av projektledaren. När det handlar om tidsbegränsat ledarskap har 

projektledaren inte samma formella makt över projektgruppen (Eklund, 2002). I den här 

projektgruppen synliggörs projektledarens bristande makt genom ett exempel som Louise ger 

rörande underhållningen till middagen. Louise valde att vända sig till ordföranden i 

Eventutskottet och genom detta förbigå projektledaren. Samband går att se med det Tonnquist 

(2006) nämner om att det främst är ledarens otydliga ledning som är orsaken till att 

svårigheter uppkommer under projektet. Louise och Johanna kände att informationen från 
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projektledaren stundvis var bristfällig. De sökte sig därför till andra i projektgruppen samt 

ordföranden i Eventutskottet för att få del av den saknade informationen. Liknande Louise 

och Johannas situation kände Daniel att beslut från projektledaren uteblev. Vid dessa tillfällen 

var han tvungen att gå till projektledaren och säga till om att få ett beslut fattat. De här 

bristerna hos projektledaren gällande otillräcklig styrning och dålig information medförde att 

projektmedlemmarna själva tolkade vad de trodde behövde göras (Emling, 2002). Trots dessa 

brister hos projektledaren blev projektet lyckat vilket överensstämmer med Tonnquists (2006) 

syn på projekt styrda av svenska ledare. 

6. Slutsats 

I detta avslutande avsnitt presenteras de slutsatser som kunnat uppvisas av undersökningen 

samt eventuella brister med uppsatsen och förslag till framtida forskningsfrågor. 

 

Denna uppsats ämnade beskriva hur ledarskapet hos den formella projektledaren i en ideell 

förening sett ut och hur personen hanterat sin projektledarroll. 

6.1 Slutsatser 

Som projektledare har personen olika krav på hur den förväntas agera i din roll som ledare. 

Projektledaren ska ha det övergripande ansvaret och styra projektet mot ett uppsatt mål. För att 

kunna ha det övergripande ansvaret är det upp till projektledaren att ha omfattande information 

om projektet och kommunicera ut den till projektgruppen. Personen ska vara närvarande för 

projektgruppen genom att finnas till hands när problem uppstår, för att kunna ge råd och stöd. 

Eftersom det är projektledarens ansvar att ha helhetsbilden av projektet är personen också mest 

lämpad att fatta de slutgiltiga besluten. Projektledaren i detta fall levde inte fullt upp till de krav 

som ställdes på honom, vilket går att utläsa i och med att projektgruppen inte alltid vände sig till 

honom i första hand. Han hade inte en central roll i projektgruppen och kunde därför inte leva 

upp till sin roll som projektledare gällande att ha den övergripande kunskapen. Detta berodde på 

att största delen av kommunikationen inte skedde via honom. Projektmedlemmarna sökte sig 

istället till andra än projektledaren i uppgifter som främst var hans ansvar som exempelvis ge 

hjälp vid problem och fatta beslut. En anledning till detta skulle kunna vara för att han är 

projektledare på begränsad tid. I och med det tidsbegränsade ledarskapet är projektmedlemmarna 

inlånade resurser som i vanliga fall har andra personer som leder dem. Detta kan i sin tur leda till 

att projektledarens makt begränsas. En annan anledning skulle kunna vara att han var oerfaren i 

projektledarrollen och att han kände sig osäker på sig själv som ledare samt var rädd för att stå 
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upp för sig själv. 

 

Det kan finnas flera orsaker till varför han lät projektgruppen vara med och fatta beslut som 

rörde projektet. Hans bristande erfarenhet som projektledare kan ha lett till att han sökte stöd 

för sina beslut hos gruppen. Att söka stöd för sina beslut hos projektgruppen är något som är 

typiskt för en svensk ledare som gärna söker konsensus i gruppen. Svenska ledare är även bra 

på att få sina projektmedlemmar att känna en samhörighet till projektet. På samma sätt som 

svenska ledare är duktiga på att få sina projektmedlemmar att känna sig delaktiga är de också 

bra på att delegera. I teorin tas det upp olika ledarskapsroller som projektledaren ska ta på sig 

under ett projekt. Dessa roller kan vara styrande, stödjande eller delegerande och rollen ska 

anpassas efter fasen projektet befinner sig i. Projektledaren använder sig inte av alla dessa tre 

olika roller för att anpassa sig efter projektets fas utan fokuserar sig på den delegerande 

ledarrollen. 

Projektledaren använder sig endast av en variant av ledarskap under projektet och han hade 

inte en central roll i projektgruppen enligt sociogrammet. Louise framhävs istället som en 

central person i projektgruppen. Delar som var bristfälliga från projektledarens sida var bland 

annat spridningen av information till projektgruppen samt beslutsfattandet. Detta tyder på att 

bristerna som fanns hos den formella ledaren, projektledaren, synliggjorde henne som en 

informell ledare. Trots bristerna som fanns hos projektledaren uppnådde projektgruppen 

föreningen X:s mål med projektet. Detta kan ha berott på att svenska projektmedlemmar 

känner stort ansvar för sina arbetsuppgifter. Oavsett brister hos projektledaren fyller 

projektmedlemmarna i de luckorna som behövde fyllas för att projektet skulle bli lyckat.  

Avslutningsvis går det utifrån studien att utläsa att både det tidsbegränsade ledarskapet och de 

krav som fann på projektledaren gjorde det mer eller mindre svårt för honom i ledarrollen 

vilket påverkade hans ledarskap gentemot gruppen. Utifrån studien går det också att se att 

projektledaren verkade enligt det som betecknades ett typiskt svenskt ledarskap. Slutligen 

använde sig i projektledaren i slutändan främst av en delegerande ledarskapsstil trots 

medgivandet från hans sida att det är bra att anpassa sitt ledarskap.  
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6.2 Studiens begränsningar 

En begränsning med denna studie kan anses vara att möjligheten inte fanns att observera 

projektgruppen under projektets gång. Hade denna möjlighet funnits hade uppsatsen kunnat få 

en större validitet. Detta genom att kunna bekräfta det påståenden som intervjupersonerna 

berättade om. I och med att vi endast studerat en specifik projektgrupp går det inte heller att 

generalisera resultatet till att gälla andra projektledare och hur deras ledarskap ser ut.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom föreningen X riktar sig till en begränsad grupp studenter, ekonomistudenter på ort 

Y, har detta lett till att flera studenter känner varandra även utanför föreningen. Detta kan 

innebära att de aktiva medlemmarna är mindre formella mot varandra under projektarbetet än 

under andra omständigheter. Det faktum att föreningen X är en ideell förening och de 

engagerade studenter inte får någon ekonomisk ersättning för sitt arbete kan också ha en 

påverkan på formaliteten. Engagemanget är frivilligt och leder till att föreningen inte kan sätta 

lika stora krav på sina studenter som ett företag kan göra på sina anställda. Detta är ytterligare 

faktorer som projektledare måste ta hänsyn till när den anpassar sitt ledarskap. På grund av 

den mindre graden av formalitet kan det vara lättare för en projektmedlem i föreningen X att 

förbigå sin projektledare och gå direkt till utskottsordförande för det utskott som personen 

tillhör. Detta eftersom det kan finnas en relation mellan projektmedlemmen och 

utskottsordföranden sen tidigare. I det studerade fallet uppmärksammades en liknande 

händelse mellan Louise och ordföranden i Eventutskottet. Intressant vore därför att gå vidare 

och undersöka hur de tidigare banden mellan projektmedlemmarna kan påverka ledarskapet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervju frågor för att skapa sociogrammet 

 Vem brukar du gå till för att få råd? 

 Vem brukar du gå till för att få information? 

 Vem brukar du gå till när problem uppstår? 

 Vem brukar du gå till för att få stöd? 

 Vem brukar du gå till när du vill ha ett beslut fattat? 

Bilaga 2 – Intervju 2, projektledaren 

Ber honom rita upp en tidsaxel över projektet. 

 När startades projektet upp? 

 Hade ni någon projektplan? Hur såg den ut? 

 Vilka var de stora händelserna under projektet?  

 Vilka personer hade vilka ansvarsområden i projektgruppen?  

 Som vi förstått hade ni ett avhopp i gruppen? När skedde det?  

 När kom Erik in i gruppen?  

 Känner du att du fick tillräckligt med information innan projektet om vad rollen som 

projektledare skulle kräva av dig?  

 Under projektets gång, hade du i åtanke de olika ledarsätt som togs upp på 

projektledarutbildningen?  

 Hur skedde kontakten med projektgruppen?  

o Vilken användes mest frekvent? 

 Anpassade du din ledarskapsstil under projektet gång eller körde du ungefär samma?  

 När det gäller stöd, hur fungerade du som ledare då? Kände du att det var något du 

behövde ge gruppen?  

 Hur arbetade du med delegering?  

 Påverkade budgetens utveckling projektet?  
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Bilaga 3 - Intervju 2, resterande projektmedlemmar 

Visa upp tidsaxeln 

 Har vi missat några viktiga händelser? Vilka då och när? 

 Tog det lång tid för dig i början av projektet att hitta din roll i gruppen? 

 Påverkades projektgruppen av avhoppen som skedde under projektet? 

 Påverkades projektgruppen av att Erik tillkom till projektgruppen? 

 Gick projektledaren någon gång in under projektet och styrde? 

 När under projektet blev ni delegerade uppgifter från projektledaren? 

Visa på tidsaxeln 

 När under projektet kände du att du fick mer råd? 

o Varför? 

 När under projektet kände du att du gav mer råd? 

o Varför? 

 När under projektet kände du att du fick mer stöd? 

o Varför? 

 När under projektet gav du mer stöd? 

o Varför? 

 När under projektet såg du förändringar i informationsflödet? 

o Varför? 
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Bilaga 4 – intervju, PR medarbetare  

Visa upp tidsaxeln 

 Har vi missat några viktiga händelser? Vilka då och när? 

 Tog det lång tid för dig i början av projektet att hitta din roll i gruppen? 

 Gick projektledaren någon gång in under projektet och styrde? 

 När under projektet blev du delegerade uppgifter från projektledaren? 

Visa på tidsaxeln 

 När under projektet kände du att du fick mer råd? 

o Varför? 

 När under projektet kände du att du gav mer råd? 

o Varför? 

 När under projektet kände du att du fick mer stöd? 

o Varför? 

 När under projektet gav du mer stöd? 

o Varför? 

 När under projektet såg du förändringar i informationsflödet? 

o Varför? 

Bilaga 5 – intervju, ordförande i Eventutskottet 

 Hur går tillsättningen till av projektgruppen?  

 Hur påverkar förändringen i ledningen tillsättningen av projektgruppen? 

 Hur påverkar tillsättningen av projektgruppen ledarskapet? 

 Vad innebär projektet? 

o Vilka huvuddelar har projektet? 

o Varför är dess huvuddelar viktiga för projektet? 
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Bilaga 6 – Struktur, Föreningen X 
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Bilaga 7 – Struktur, projektgruppen 

 

 


