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Sammanfattning 
 
För att vara konkurrenskraftigt i dagens samhälle krävs det att företagen ständigt 
förbättrar sig, optimerar sina metoder och utvecklar sina produkter. 
Förbättringsprocesserna hos företagen sker till stor del i projektform. En intressant fråga 
att undersöka är hur en projektgrupp skapas till ett internt utvecklingsprojekt.  
När det kommer till skapandet av projektgruppen till ett förbättringsprojekt dyker det 
upp en del frågor som företaget måste ta ställning till, om vad som ska prioriteras. Vid 
valet av projektledare är det intressant att fördjupa sig i just vem som enligt företaget är 
bäst lämpad att fylla denna position. 
Det finns en mängd modeller och verktyg att använda sig av när man skapar en 
projektgrupp. Majoriteten av dessa teorier ska kunna appliceras på alla sorts projekt. Är 
dessa mallar och modeller något som företag använder sig av i samband med 
förbättringsprocesser när projektgruppens kompetenssammansättning bestäms? I så fall, 
i hur stor grad används modellerna? 
En av frågorna som behandlas är vad som oftast i förbättringsarbete prioriteras i den 
klassiska projekttringeln med kvalitet, kostnad och tid i varsitt hörn, och hur detta 
avspeglar sig i valet av projektledare. 

Syftet med denna studie är att beskriva hur man som företag skapar en projektgrupp till 
ett internt projekt. Förhoppningen är att på ett bra sätt kunna belysa de intressanta 
frågeställningar som uppkommer vid valet av projektledaren, och att ge exempel på hur 
man resonerar kring dessa. 

Litteraturstudie och empirisk analys har genomförts för att få kunskap i ämnet och 
kunna diskutera och dra slutsatser kring frågeställningen. Litteraturstudien gav 
baskunskaper om både ”vanliga” projekt och förbättringsprojekt, samt att modeller och 
metoder för projektgruppbildning kartlades. Den empiriska studien genomfördes som en 
intervju av Dagab AB. 
Sammantaget kan man säga att skapandet av projektgruppen och valet av projektledare 
till utvecklingsprojekt tillåts påverkas av andra faktorer än vad som påverkar dessa 
beslut till affärsprojekt. Hur man bestämmer vem som är bäst lämpad är absolut inget 
som kan beskrivas i en mall, ty det finns utrymme att göra olika prioriteringar från fall 
till fall. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Att bedriva projekt som arbetsform är något oerhört vanligt förekommande hos alla 
olika sorters verksamheter i dagens samhälle. Det har forskats enormt mycket på 
området, så det finns omfattande information att ta del av som hjälper företag med dem 
problem som kan uppstå vid bildandet av projektgrupper. Majoriteten av de vägledande 
modeller och metoder man hittar är sådana som kan appliceras på alla nästan sorters 
projekt, och så gott som alltid spelar projektledaren en stor roll. Dock beskrivs inte 
själva valet av projektledaren så ofta. Det är givetvis relevant att räkna upp egenskaper 
en projektledare gärna ska besitta, men en mängd andra faktorer måste ofta räknas in för 
att beskriva vad som gör att man faktiskt bestämmer sig för att sätta en viss person på 
den platsen. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur man som företag skapar en projektgrupp till 
ett internt projekt. Förhoppningen är att på ett bra sätt kunna belysa de intressanta 
frågeställningar som uppkommer vid valet av projektledaren, och att ge exempel på hur 
man resonerar kring dessa. 
 
1.3 Avgränsning 
Frågeställningen behandlas i denna studie inom förbättrings- och utvecklingsprojekt 
vars resultat företaget självt är både beställare och brukare av. Angående den 
psykologiska delen av skapandet av en projektgrupp kommer gruppens sammansättning 
av olika grupproller tas med, medan sådant som gruppens utvecklingsfaser och 
teambuilding lämnas helt därhän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

2. Metodik 
 
2.1 Litteraturstudie 
De generella kring skapandet av projektgrupper studerades för att kunna användas som 
baskunskaper vid vidare mer fallspecifik läsning. Vilka egenskaper och färdigheter man 
letar efter i en projektledare kartlades. Förbättringsprocesser i form av projekt 
granskades. Med avgränsningen i åtanke valdes bitar av det allomfattande materialet 
som föll inom ramen för frågeställningen ut, varpå dessa undersöktes närmare. Mycket 
av den intagna litteraturen var i form av läroböcker snarare än artiklar, dock hittades ett 
fåtal uppsatser med relevanta givna exempel.  Eftersom att litteraturstudien gjordes 
mycket på distans föll det naturligt att litteratursökningen gjordes till störst del på 
webben i olika sökmotorer och databaser. Böckerna införskaffades på kårbokhandeln på 
KTH campus Stockholm, samt lånades på Haninges kommunala bibliotek. 
 
2.2 Empirisk studie 
Den empiriska studien fullgörs av en analys av Dagab AB, logistikbolaget i Axfood-
koncernen, i form av en intervju. Denna ligger till grund för diskussionen som 
presenteras och slutsatserna som dras. Axfood är ett av nordens största börsnoterade 
bolag inom dagligvaruhandeln, och har varit etablerade på marknaden under en längre 
tid. Detta gör dem till ett typiskt företag där utvecklings- och förbättringsprocesser är 
något som sker ständigt. 
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3. Skapa en projektgrupp 
 
3.1 Projektgrupp 
En av dem viktigaste sakerna att ha i åtanke när man skapar en projektgrupp, är att det 
ska gå att synkronisera de olika individernas personliga mål med projektets mål. Strävar 
man efter det kommer det bli lättare att behålla motivation genom hela projektet. 
Väsentligt är det också att platserna projektgruppen inte fylls ut med personer som inte 
behövs för att genomföra de uppgifter projektledaren delegerar, Tonnquist, B. (2008). 
Eftersom att samarbete är nyckelord till framgång när det gäller arbetsformen projekt, 
gäller det såklart att välja samarbetsvilliga personer. 
 
3.2 Gruppens struktur 
Att det ligger något i talesättet ”lika barn leka bäst” betyder inte att man i 
projektgrupper endast ska placera likasinnade personer. Även om det kan tyckas vara 
smartast att göra så eftersom att dem borde vara mest kompatibla, och därmed kunna 
samarbeta bäst, har detta i många fall visat sig generera ett ineffektivt framskridande 
mot projektmålet. När man stöter på svårigheter i projektet är det fördelaktigt att få flera 
olika aspekter på problemet för att nå en bra och snabb lösning. För att få det krävs det 
att gruppen består av personer med olika bakgrunder, olika erfarenheter och olika 
personligheter, Tonnquist, B. (2008). 

Att strukturera en projektgrupp så att man får en bra fungerande gruppdynamik och 
samtidigt blandar personligheter och kompetenser, är väldigt sällan en lätt uppgift. I och 
med den genomgripande forskning som under många år implementerats i 
projektvärlden, finns det verktyg att använda sig av för denna strukturering. Här har det 
valts att studera ett par av dessa verktyg närmare. 
En modell som studerats är Meredith Belbins ”teamroller” (Bild 1). Kortfattat går 
hennes mall ut på att beskriva hur olika karaktärer förmodligen kommer att uppträda 
och fungera i en grupp. Enligt Belbin kan man kategorisera personers sätt att agera i en 
grupp i nio olika partier, som alltså utgör dessa teamroller. 
 

 
 

Bild 1. Belbins nio teamroller. 
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Belbin kom 1981 ut med boken Management Teams med dessa nio roller, (i 
ursprungliga forskningresultaten skapades åtta roller, men i boken Teamroller i 
praktiken läggs även specialistrollen till som en nionde roll). 

• Plant 

Individualistisk, kreativ och oortodox. Ofta sammankopplad med rena geni-egenskaper. 
Bortser ibland från praktiska detaljer. 

• Implementer 

Konservativ, organisatorisk och disciplinerad. Kan vara oflexibel. Agerar ofta som teamets 
praktiske tänkare, med förmågan att skapa processer och metoder får att nå målen. 

• Coordinator 

Lugn, självsäker och målstyrd. Uppvisar sällan hög kreativitet eller intelligens. Säkerställer 
att teamets alla medlemmar medverkar genom att fördomsfritt ta hänsyn till allas åsikter. 

• Shaper 

Dynamisk, överspänd, utmanande och målinriktad. Kan vara provocerande och otålig. 
Driver teamet till att konfrontera problem. 

• Resource Investigator 

Entusiastisk, nyfiken och kommunikativ. Tappar gärna intresset efter den inledande 
entusiasmen. Bidrar starkt positivt till teamets resultat genom sin förmåga att nätverka och 
utforska möjligheter utanför teamet. 

• Monitor Evaluator 

Strategisk, diskret och förnuftig. Ofta låg förmåga att motivera andra. Samlar in och 
utvärderar samtliga möjligheter i en problemställning. 

• Team Worker 

Social, känslig och mild. Kan vara obeslutsam. Fokuserar på teamets personliga relationer, 
och jobbar för att upprätthålla bra samarbetsklimat. 

• Completer 

Metodisk, samvetsgrann och perfektionistisk. Oroar sig för småsaker. Säkerställer kvalitet i 
teamets arbete genom sin fokus på detaljer. 

• Specialist 

Den nionde teamrollen som skapades för att beskriva den roll en tillfälligt inhyrd specialist 
får i teamet. 
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Den andra modellen som lästs är Ichak Adizes fyra karaktärer (Bild 2). Även denna 
modell beskriver väntade gruppbeteenden hos olika personer med olika personligheter. 
 

 
Bild 2. Adizes fyra karaktärer 

 
Adizes fyra karaktärer är produceraren, administratören, entreprenören och integreraren.  
 

• Produceraren är en person som handlar, som vill se resultat, vilket gör honom 
eller henne effektiv och bra vid brådskande behov av varor eller tjänster. 

• Administratören vill se till att det som blir gjort, blir gjort rätt, med bäst metod. 
Bra på att planera sin tid och synkronisera arbetskrafter i grupparbete. 

• Entreprenören är idérik och ser möjligheter där andra ser problem, har brister i 
att tänka till innan han eller hon handlar. 

• Integreraren vill se till att alla trivs, och har svårt att fokusera på det som måste 
göras. Delegerar arbete bra och brister i förmågan att ta egna beslut. 

 
Både Belbin och Adizes menar att samtliga av deras roller eller karaktärer måste finnas 
med i en projektgrupp. För att få till en optimal sammansättning ska dem helst 
representeras av olika personer, Tonnquist, B. (2008). 
För att kunna ta reda på personligheterna hos tilltänkta projektgruppmedlemmar finns 
det till dessa modeller tester att utföra. 
Det personlighetstest som valts ut till denna rapport är det som bygger på Carl Gustav 
Jungs material. Det heter Myers-Briggs Type Indicators, förkortat MBTI, och är det 
största och mest utbredda personlighetstestet som finns av detta slag. 
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Bild 3. Myers-Briggs Type Indicators, MBTI. 

• Extraversion: Uppmärksamhet och intresse främst riktat mot människor och 
ting i den yttre världen. 

• Introversion: Uppmärksamhet och intresse främst riktat mot idéer och koncept i 
den inre världen. 

• Sinnesförnimmelse: Uppfattning av världen sker direkt via de fem sinnena. Det 
primära intresset ligger i det befintliga. 

• Intuition: Uppfattning av världen sker indirekt via det undermedvetna. Det 
primära intresset ligger i möjligheter. 

• Tanke: Beslutsfattande grundas på logik och objektivitet. 

• Känsla: Beslutsfattande grundas på subjektivitet. 

• Bedömning: Hantering av den yttre världen sker helst genom bedömning. 

• Perception: Hantering av den yttre världen sker helst genom perception. 

Man är endera extrovert eller introvert, tar in information med känsla eller intuition, 
tolkar informationen analytiskt eller känslomässigt och drar slutsatser strukturerat eller 
flexibelt. Fyra stycken indikatorer används för att bestämma personligheten hos en 
person. Dessa indikatorers resultat blir en bokstavskombination som sedan återfinns i en 
box i en kvadratisk karta (Bild 4). 
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Bild 4. Karta över de personlighetsboxar man placeras in i med bokstavskombinationen 

från resultatet av de fyra indikatorerna. 
 
Boxarna är systematiskt placerade på kartans områden och representerar olika 
personligheter. Ett användbart resultat av systemet är att personer med störst 
personlighetsskillnad hamnar diagonalt från varandra på kartan.  

Myers-Briggs Type Indicator har kritiserats, bland annat för att tänkandet anses vara 
förlegat i modern psykologi. Människor är numera blandningar av typer och kan inte 
kategoriseras i endast 16 kategorier. 
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4. Utse en projektledare 
 
4.1 Projektledare 
Projektledaren är den person som ser till att projektet når uppsatta mål. Man kan säga att 
om projektet är ett företag så är projektledaren dess verkställande direktör, Tonnquist, 
B. (2008). I utvecklingsprojekt krävs en projektledare som är kompetent inom området 
av det som ska förbättras. Det kan vara samma person som kom med idén om den nya 
lösningen eller tillvägagångssättet.  

Det är viktigt att personen besitter ledaregenskaper, eftersom att han eller hon ska kunna 
delegera uppgifter till projektgruppen, och se till att det blir gjort.  
 
4.2 Vem är bäst lämpad? 
Valet av projektledare ska spegla både målet med projektet och hur man tar sig dit, 
Tonnquist, B. (2008). Som tidigare nämnts finns det många hjälpmedel när man ska 
genomföra projekt. Dessa kan säkerligen i stor utsträckning tillämpas på 
förbättringsprocesser i form av projekt. Att företag vid genomförande av projekt inte är 
i närheten av att uppfylla alla de läror som finns är självklart. Överallt väljs några av 
spelreglerna bort, före och under utförandet av projektet. Vilka spelregler som väljs bort 
och i vilken utsträckning varierar dock från projekt till projekt. Det är naturligt att tänka 
sig att man ställs inför följande problem när man inom ett företag ska genomföra ett 
projekt och alltså utse en projektledare: 
Man skulle vilja välja den person som många har gott förtroende för, som har erfarenhet 
av personalansvar, och bra övergripande kompetens och kunskap om hela 
organisationen. Men den personen behövs på annat håll, och kommer inte att ha tid med 
detta projekt vid sidan av. Då blir frågan vad man som företag ska prioritera. Ett gott 
resultat av projektet och bristande kompetens på en viktig post inom organisationen, 
eller ett projekt lett av någon som alla vet inte är den bäste för jobbet? Är det i den 
bemärkelsen smartare att ta in en utomstående person att fylla projektledarrollen? I så 
fall förlorar man en hel del tid som det kommer att ta den personen att installera sig och 
vinna dem andra processdeltagarnas förtroende, är det värt det? 
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5. Empiri 
 
Som tidigare nämnts har logistikbolaget Dagab AB valts att analyseras i detta arbete. 
Dagab ingår sedan år 2000 i Axfoodkoncernen, en koncern inom dagligvaruhandeln. 
Axfood är en hopslagning av Hemköpskedjan och D&D Dagligvaror. D&D bestod år 
1999 av en fusion av Dagab och D-gruppen, men gick alltså ihop med Hemköpskedjan 
och bildade Axfood, i samband med köp av Spar Sverige, Spar Inn Snabbgross och Spar 
Finland. 
Den person på Dagab som intervjuats är Annika Gunnarsson. Hennes position i 
företaget är projektledare på avdelningen för verksamhetsutveckling, där hon fyller en 
stabsfunktion. Denna position innebär arbetsuppgifter såsom att leda eller delta i större 
utvecklingsprojekt inom Dagab, (även ibland i branchprojekt). Gunnarsson är dessutom 
förvaltare och utvecklare av Dagabs arbete med ”Ständig Förbättring” och 
leanverktyget 5S. Huvudsakligen arbetar Gunnarsson i projekt som tangerar 
personalavdelningens ansvarsområde. 
På Dagab är det i första hand företagsledningen eller en funktionsledningsgrupp som 
bestämmer om förbättring på något område ska utföras eller inte. Initiativet kan komma 
från kunder, koncernen, företagsledningen eller ”nerifrån”. Skapandet av 
projektgruppen görs oftast innan ett definitivt beslut tas att ett förbättringsprojekt ska 
genomföras. Detta av den enkla anledningen att avdelningen för verksamhetsutveckling 
har begränsade personella resurser.  
Från den mindre förstudie av Dagab som genomförts visstes att Dagabs IT-avdelning 
har arbetat fram en projektmodell för hur projekt ska genomföras. På frågan om det i 
denna projektmodell finns en mall för sammansättningen av kompetenser och 
kunskapsområden som används då man bildar en projektgrupp blev svaret nej. 
Utvecklingsavdelningen på Dagab använder sig heller inte regelmässigt av någon 
personlighetsmodell vid skapandet av en projektgrupp. Värderingarna förekommer 
dock, och kunskap i de olika forskarnas läror finns att tillgå. Till exempel är 
personalchefen på avdelningen utbildad handledare i Belbins teamrollsmodell. Det finns 
också många projektledare och systemförvaltare, som också jobbar mycket i projekt, 
som har testats i Belbins pesonlighetstest vid olika tillfällen. Inga exempel kunde ges på 
användning av Myers-Briggs personlighetstest i samband med ansökningar eller 
tillfrågningar till att sitta i en förbättringsprojektgrupp. 
Dem på Dagab som väljer eller föreslår kandidater till att vara projektledare i 
förbättringsprojekt är företagsledningen, beställande funktionschef eller chefen för 
avdelningen för verksamhetsutveckling. Dem enligt Gunnarsson allra viktigaste 
egenskaperna som man letar efter hos en projektledare i dessa sorters projekt är lyhörd, 
systematisk och kommunikativ. Hur viktigt det är att en projektledare i ett 
utvecklingsprojekt är insatt i och har goda kunskaper om det område som ska förbättras 
är inte lätt att yttra sig om. Inom koncernen arrangeras kurser i projekt och 
projektledning, (vilket man kan säga är ett utvecklingsarbete i sig), för medarbetare som 
är tilltänkta att hamna på dessa positioner, eller som redan är där och vill förbättra sig. 
Kurserna leds dels av erfarna projektledare inom företaget som delar med sig av sin 
kompetens, och även av externa lärare. På frågan om det händer att en extern person 
kallas in för att fylla projektledarrollen i utvecklingsprojekt blev svaret att det är 
ovanligt men har förekommit.  
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Att utvecklas i sin roll är grundläggande för dem som är anställda som projektledare, 
och utöver dessa kurser finns det såklart även möjlighet att få annan ytterligare 
utbildning än vad koncernen kan erbjuda. En personlig åsikt Gunnarsson gav (som hon 
visste delas av hennes chef och kollegor), är att Dagab skulle kunna vinna mycket på att 
fokusera mer på att förbättra själva projektprocessen. Det är något som ska ske så snart 
företaget ”överlevt” bytet av affärssystem som just nu tar upp mycket tid och kraft. 
Projekt är den vanligaste arbetsformen för att driva förbättringsprocesser på Dagab, och 
storleken av de olika projektens ”organisationer” (dvs. projektledare, projektgrupp, 
styrgrupp, kvalitetssäkrare, referensgrupp, osv.), varierar från projekt till projekt. Det 
finns alltid en övergripande projektledare i projektet, även om projektgruppen i många 
fall, (vid större projekt), utgörs av delprojektledare som ansvarar en viss del av projektet 
och har en egen delprojektgrupp. Vanligtvis sitter det på ett ungefär fyra till sex 
personer i ett utvecklingsprojekt på Dagab. 

Målet med projektet och hur man planerar att ta sig dit avspeglas i valet av 
projektledaren. Man kan säga att man på Dagab, ur ett eller annat perspektiv, kollar på 
den klassiska projekttriangeln med snabbt, bra kvalitet, och billigt i varsin kant, gör en 
bedömning på vart man vill att resultatet av projektet ska hamna i triangeln. Sedan väljs 
projektledare därefter.  
 
 

 
 

Bild 5. Den klassiska projekttriangeln. 
 

 
Dock finns det tillfällen då man på Dagab väljer bort en eller flera sidor för att 
kombinera projektet med kompetensutveckling av projektmedlemmar. Vid interna 
utvecklingsprojekt prioriteras på Dagab oftast ”bra kvalitet”-kanten i projekttriangeln. 
Detta för att kunna ge kunderna så hög kvalitet på varorna det går. Kostnaden måste 
alltid beaktas eftersom Dagab är verksamt i en överetablerad bransch med låga 
marginaler och hög kapitalbildning. 
I ett företag som Dagab där många utvecklingsprojekt drivs parallellt, som i hög grad 
påverkar varandra, blir situationen ofta att man vill placera samma personer i mer än en 
projektgrupp samtidigt. (Detta gäller egentligen såväl för projektledare som för 
projektgruppsmedlemmar). Dels för att dem kan ha nyckelkompetens som är viktig på 
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fler håll, och också för att få en optimal kommunikation mellan projekten och därmed 
synkronisera förbättringsarbetena på bästa sätt. 
I många fall kan man inte utnyttja en viss persons kompetens på flera håll, av olika 
anledningar. T.ex. eftersom att personen helt enkelt inte hinner med att sitta i flera olika 
projektgrupper samtidigt, eller att personen inte kan lämna sin vanliga plats inom 
organisationen. Denna person som egentligen skulle ha varit mest lämpad som 
projektledare hamnar istället i styrgrupper för att kunna påverka fler projekt samtidigt. 
Detta gör att det händer att projektledarplatsen måste tillfalla en person som egentligen 
inte är den bäste för jobbet. På Dagab har exempelvis lager- och transportchefer en 
tendens att hamna i styrgrupper därför att den löpande verksamheten förhindrar dem att 
sitta i projektet. Men enligt Gunnarsson har Dagab rent generellt en tydlig distinktion 
mellan styrgrupp och projektgrupp. Dagab är på intet sätt dåliga på att leverera resultat i 
efterfrågad takt i dess projekt, men det finns inledningsvis oceaner av icke 
värdeskapande arbete i projektprocessen att identifiera, värdera och (troligtvis) 
eliminera. En nyfödd tanke inom Dagab är att initiera ett ”projektprojekt”, och där tror 
Gunnarsson att det skulle vara värdefullt med en extern projektledare. 
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6. Diskussion 
 
Hur skapar man då en projektgrupp till ett internt projekt som är en del av 
förbättringsarbetet på ett företag? På Dagab sker skapandet av projektgruppen i 
samband med att förslaget läggs fram, vilket kan antas inte vara så sällsynt även på 
andra företag. Det är för kostsamt och för krävande för företaget att först ta ett beslut i 
frågan om man ska genomföra ett projektarbete och sedan försöka hitta kompetent 
projektpersonal som passar in i idén. Man börjar alltså med att se över sina egna 
personalresurser, varpå beslut angående om och hur man ska genomföra 
förbättringsarbetet. Hur man väljer att sammansätta olika kompetenser i själva gruppen 
påverkas ju även det av detta mindre kostsamma sätt. Uppstår problem som inte 
gruppen kan lösa själva finns det utomstående att rådfråga, varför en modell som 
Belbins nio teamroller egentligen på större företag kan tas med en nypa salt. Alla nio 
roller representeras mycket sällan av nio olika personer just därför att det inte är 
nödvändigt. Om projektet innebar att en grupp människor är strandade på en öde ö och 
ska ta sig ur denna knipa, utan någon annan kunskapskälla än dem själva, är det 
säkerligen optimalt att dessa nio roller representeras inom gruppen. Men om det är så att 
det handlar om ett förbättringsprojekt i dagens moderna samhälle, minskar betydelsen 
av detta rejält. Numera kan man säkerligen hitta exempel på projektgrupper bestående 
av tre personer där alla dessa roller finns med ändå, just för att möjligheten att utveckla 
sin kompetens i projektprocessen är så pass god. 
När det kommer till applicering av modellerna får man intryck av att detta görs mest i 
personlighetsaspekten, då nödvändiga kompetenser bestäms för varje enskilt projekt. På 
företag som Dagab som utomstående personer ändå föreställer sig vara en ganska stor 
organisation, finns fortfarande det pragmatiska och lösningsorienterade tänkandet, och 
förmodligen är det inget ovanligt i förbättringsarbetet även hos andra affärsrörelser. 
Valet av projektledare till förbättringsprojekt präglas av samma tankegång som 
skapandet av projektgruppen. Varför det är sällan att en extern person hamnar på den 
positionen är för att det inte är lönsamt att lära upp en nykomling det som krävs av en 
projektledare i dessa sorters projekt. Det är strategiskt smartare i många fall att hellre 
utbilda personal inom organisationen, så de kan fylla de nödvändiga funktioner i 
förbättringsarbetet som efterfrågas av företaget. Dagab beskrev det som att man då och 
då väljer bort en eller flera sidor i projekttriangeln för att lämna rum åt 
kompetensutbildning av projektmedlemmar. Den största fördelen med att använda sig 
av egen ”arbetskraft” på en viss plats i förbättringsarbete är givetvis att det blir billigare. 
Man måste dock hela tiden väga den fördelen mot de nackdelar detta innebär. Det är 
självklart att en utveckling av ett område kräver ett nytt tänkande. Nytt tänkande utan att 
ta in extern personal kräver att personer inom företaget skaffar sig nya kunskaper, vilket 
också innebär en kostnad. Urvalet av interner som passar för platsen efter att ha skaffat 
ny kunskap är också alltid begränsat av diverse faktorer, där tidsfaktorn ofta är den som 
väger tyngst. 
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7. Slutsats 
 
Förbättringsprojekt inom företag angrips och behandlas, som påvisats i denna rapport, 
inte som andra vanliga affärsprojekt. Kompromisser är lättare att göra då det är 
företaget själv som utarbetar ”kravspecifikationen” för projektet. Detta påverkar i allra 
högsta grad skapandet av projektgruppen och valet av projektledare. Olika bolag i olika 
branscher tänker olika kring förbättringsarbete i projektform, men en slutsats som dras 
är att många företag strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt fylla positionerna 
i projektorganisationen med egna medarbetare, för att hålla ner kostnaderna och enkelt 
upprätthålla en bra kommunikation om arbetets framskridande. 

Angående de grupprollsmodeller som studerats drogs slutsatsen att dessa är vanligt 
förekommande och högst aktuella vid skapandet av projektgrupper hos företagen på 
dagens marknad. I förbättringsprojekt är dock appliceringen av dessa inte så kolossalt 
noggrann, då det för företaget inte blir mer värdeskapande än att prioritera andra 
faktorer som presenterats. 
Valet av projektledare till utvecklingsprojekt tillåts påverkas av andra faktorer än vad 
som påverkar projektledarval till affärsprojekt. Hur man bestämmer vem som är bäst 
lämpad är absolut inget som kan beskrivas i en mall, ty det finns utrymme att göra så 
olika prioriteringar från fall till fall. Det som kan sägas är att hur man än vänder och 
vrider på det, måste den person som väljs ha grundläggande ledarkunskaper, vara 
kommunikativ, och ha möjligheten avsätta den tid som är nödvändig för att leda 
projektet. Han eller hon måste även ha bra kunskap om hur det som ska förbättras ser ut 
i nuläget, hur man ska gå till väga för att förändra det och hur man vill att det ska 
fungera efteråt. Slutsatsen blir att den som är bäst lämpad, ur företagets 
vinningssynpunkt på sikt, att utses till förbättringsprojekledare, inte alltid är den person 
som kompetensmässigt passar bäst. Företaget tjänar vid många tillfällen på att placera 
en person som är villig att anpassa sig till rådande omständigheter, och som, samtidigt 
som han eller hon tillför sin egen aktuella kunskap till projektet, är öppen för att lära sig 
från andra erfarna personer inom företaget. Denna person kan antingen vara intern eller 
extern, vad som är bäst varierar från projekt till projekt. 
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10. Bilaga: Intervjufrågor 
 
 
Intervju Dagab 

 
 
Uppgifter: 
 
Namn:  
 
Position på Dagab:  
 
Beskriv kortfattat, vilka arbetsuppgifter det innebär:  
 
 
Frågor: 
 
Skapandet av projektgruppen, dess sammansättning 
 

1. Vem/vilka är det som bestämmer om förbättring på något område inom Dagab 
ska utföras? 

 
2. När i förhållande till att beslutet tas att ett förbättringsprojekt ska genomföras, 

börjar vanligtvis skapandet av projektgruppen? (Innan, samtidigt eller efter?). 
 
3. Finns det i Dagabs projektmodell för hur projekt genomförs, en mall för 

sammansättningen av kompetenser och kunskapsområden som används då man 
bildar en projektgrupp? 
Om ja,  
har den enligt dig några tydliga fördelar/nackdelar? 

 
4. Använder man sig av någon känd personlighets-modell vid skapandet av en 

projektgrupp? 
(Såsom t.ex. Belbins teamroller eller Adizes karaktärer). 
Om ja, vilken?  

 
5. I så fall, genomförs det personlighetstester på de personer som ansöker/blir 

tillfrågade att sitta i en projektgrupp? (Såsom t.ex. Myers-Briggs). 
 
Valet av projektledare 
 

1. Jag läste att man på Dagab håller kurser i projekt, där erfarna projektledare inom 
företaget delar med sig av sin kompetens. På ett sätt är det ju ett bra 
förbättringsprojekt i sig att hålla sådana kurser internt, med möjlighet att 
använda sig av exempel som dem som går kursen lätt kan relatera till. Å andra 
sidan är det diskuterbart ur det perspektiv att man vill förnya och förbättra sina 
metoder. Är det i regel viktigt att en projektledare i ett utvecklingsprojekt har 
bra koll på de senaste teknikerna inom området som ska förbättras? 
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2. Vilka egenskaper tycker du är allra vikigast hos en projektledare i ett 

förbättringsprojekt? 
 
3. Vem är det som väljer/föreslår kandidater till att vara projektledare på Dagab? 
 
4. Är det förekommande på Dagab att en extern person kallas in och fyller 

projektledarrollen i utvecklingsprojekt? 
 
 
 
Antaganden: 
 
Antagande 1. 
Projekt är den vanligaste arbetsformen för att driva förbättringsprocesser på Dagab, och 
storleken av de olika projektens ”organisationer” (dvs. projektledare, projektgrupp, 
styrgrupp, kvalitetssäkrare, referensgrupp, osv.), varierar från projekt till projekt. Det 
finns alltid en övergripande projektledare i projektet, även om projektgruppen i många 
fall (vid större projekt), utgörs av ”delprojektledare” som ansvarar en viss del av 
projektet och har en egen ”delprojektgrupp”. 
 
Hur bra stämmer antagandet? 
 
Ungefär hur många personer sitter det vanligtvis i projektgruppen i ett 
utvecklingsprojekt på Dagab? 
 
 
Antagande 2. 
Målet med projektet och hur man planerar att ta sig dit avspeglas i valet av 
projektledaren. Man kan säga att man på Dagab, ur ett eller annat perspektiv, kollar på 
den klassiska projekttriangeln med snabbt, bra kvalitet, och billigt i varsin kant, gör en 
bedömning på vart man vill att resultatet av projektet ska hamna i triangeln. Sedan väljs 
projektledare därefter. 
 
Hur bra stämmer antagandet? 
 
När det handlar om interna utvecklingsprojekt, vilket (eller vilka två) hörn prioriteras 
oftast?  
 
Antagande 3. 
I ett företag som Dagab där många utvecklingsprojekt drivs parallellt, som i hög grad 
påverkar varandra, blir situationen ofta att man vill placera samma personer i mer än en 
projektgrupp samtidigt. (Detta gäller egentligen såväl för projektledare som för 
projektgruppsmedlemmar). 
Dels för att dem kan ha nyckelkompetens som är viktig på fler håll, och också för att få 
en optimal kommunikation mellan projekten och därmed synkronisera 
förbättringsarbetena på bästa sätt.  
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Hur bra stämmer antagandet? 
 
Vet du något exempel på en sådan här situation i Dagabs förbättringsarbete, som du kan 
beskriva kortfattat? 
 
 
Antagande 4. 
I många fall kan man inte utnyttja en viss persons kompetens på flera håll, av olika 
anledningar. T.ex. eftersom att personen helt enkelt inte hinner med att sitta i flera olika 
projektgrupper samtidigt, eller att personen inte kan lämna sin vanliga plats inom 
organisationen. Denna person som egentligen skulle ha varit mest lämpad som 
projektledare hamnar istället i styrgrupper för att kunna påverka fler projekt samtidigt. 
Detta gör att projektledarplatsen ibland måste tillfalla en person som egentligen inte är 
den bäste för jobbet. 
 
Hur bra stämmer antagandet? 
Vet du något exempel på en sådan här situation i Dagabs förbättringsarbete? Hur 
resonerar man kring sådana här frågor? 
 
 
 
Övrigt: 
 
Ordet är fritt, finns det något du tycker att man bör veta då man betänker dessa 
projektfrågor kring Dagabs förbättringsarbete? 
 


