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Utbildning av projektledare – en studie om inverkan på självinsikt och gruppbeteende

Sammanfattning
Den  här  studien  syftar  till  att  utröna  projektledarutbildningens  effekt  på  en
projektledares insikt om det egna gruppbeteendet samt huruvida projektledarens
utbildning påverkar en projektledares uppfattning om hur en projektgrupp sätts
samman  och  leds.  Detta  eftersom  tidigare  forskning  visar  på  att
projektledarutbildningar  i  första  hand fokuserar  på  projektledningsmetodik  och
inte  på  hur  olika  beteenden inom en projektgrupp  hanteras.  Dock visar  annan
forskning på att projektledare som i första hand fokuserar på att stärka gruppens
samarbete är de som levererar bäst projektresultat.

Inom  denna  studie  har  empiri  samlats  in  genom  en  enkätundersökning  där
studiedeltagarna  uppskattat  sitt  eget  gruppbeteende  samt  genomfört  ett  test  för
faktiskt  grupproll.  Vidare har frågor ställts  som relaterar till  hur projektledaren
uppfattar  olika  gruppsituationer  relevanta  för  sammansättning  och  ledning  av
projektgrupper. 

Analysen av insamlad empiri  visar att  personer som genomgått någon form av
utbildning inom projektledning visar en högre insikt om det egna gruppbeteendet
men att enbart personer som genomgått en akademisk projektledarutbildning visar
en högre förståelse för hur en projektgrupp sätts samman och leds för att skapa
förutsättningar för gruppsamarbete och grupputveckling. 
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Abstract
The aim of this study is to examine the effect of education in project management
on the project managers perception of his or hers own group behavior. It further
aims to investigate how education within project  management affects  a project
managers perception of how a project group should be composed and managed. 

Previous research has shown that educational programs within project manage-
ment mainly focus on project management methodology. However, other studies
have shown that project managers that mainly focus on team building and allow-
ing a constructive atmosphere in the project group deliver more comprehensive re-
sults. 

Within this study, data has been collected through a questionnaire in which the
participants have estimated their own group behavior followed by a test for actual
group behavior. Participants have also answered further questions about how they
perceive group assembly and leadership. 

The results of the questionnaire suggests that project managers who have under-
gone some kind of education within project management show a higher degree of
self perception when it comes to their own behavior, but that only project man-
agers that have undergone academic project management education show a higher
understanding of how a project group is assembled and managed. 
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund
Projekt har numera blivit en vanlig organisationsform för att genomföra komplexa
och  tillfälliga  uppgifter  inom företag  eller  offentlig  förvaltning.  Den  moderna
projektläran har sitt  ursprung i 1950-talets amerikanska militärindustri,  där stor
tonvikt  har  lagts  på  att  utveckla  projektledningsmetodik  som  möjliggör
organisering  och  metodbaserad  strukturerad  ledning  av  projekt  (Berggren  &
Lindkvist  2001).  Fördelen  med  att  använda  projektarbetsformen  för  att  lösa
uppgifter  inom  ett  företag  är  dess  flexibilitet,  då  den  lämpar  sig  för  att  lösa
engångsuppgifter  av  komplex  karaktär,  vilket  tillåter  företag  att  snabbt  kunna
anpassa sin verksamhet till yttre förändringar som ofta uppstår plötsligt och utan
möjlighet  att  förutses  (Christensen  & Kreiner  1997).  Att  arbeta  med  projekt  i
företag är dock en relativt ny företeelse som fick ordentligt fotfäste i näringslivet
eller  inom  offentlig  förvaltning  först  under  mitten  av  1990-talet  (Berggren  &
Lindkvist 2001). 

En allmän framgångsfaktor  för  projekt har  visat  sig vara en projektledare som
fokuserar på människorna i projektgruppen (Müller & Turner 2007), vilket kallas
för  relationsorienterat  ledarskap.  Emotionell  intelligens  anser  Müller  & Turner
(2007) vara mycket viktigare för att lyckas med ett projekt än tekniska kunskaper
om verksamheten eller ett tydligt ledarskapsfokus på uppgifterna i projektet, även
om  behovet  av  verksamhetskunnande  givetvis  varierar  beroende  på  projektets
karaktär. Detta står i kontrast till vad man hade kunnat förvänta sig, det vill säga
att en projektledare som fokuserar på att driva projektdeltagarna hårt för att snabbt
uppnå  resultat  lyckas  sämre  än  en  projektledare  som  istället  fokuserar  på
relationen med projektdeltagarna och samarbetsandan inom projektgruppen. 

En annan framgångsfaktor för projekt som fokuserar mer på hela gruppen än på
enbart  projektledaren  är  gruppens  sammansättning  utav  olika  gruppbeteenden
(Belbin 1981, 1993, 2004, 2009; Myers Briggs 1962; Benne & Sheats 1948). Detta
innebär att sammansättningen av olika personligheter i gruppen påverkar gruppens
prestation.  Utgångspunkten  enligt  Belbin  (1981,  1993,  2004,  2009)  är  att
balanserade grupper, det vill säga grupper som besitter en jämvikt mellan olika
gruppbeteenden också är de som presterar bäst.

Utbildning har i dagens samhälle utvecklats till en normerad lösning på bristande
framgång (Alvesson 1999). Samtidigt menar Blad (2013) att en utbildad individ är
mer  attraktiv  på  arbetsmarknaden  i  allmänhet  och  har  lättare  att  hitta
sysselsättning. Detta i kombination med att projekt blivit en accepterad och vanligt
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förekommande arbetsform har lett  fram till att  det idag finns ett  stort utbud av
projektledarutbildningar,  både  inom  högskolevärlden  såväl  som  i  privat  regi
(Drndo & Bingegård 2014). Dock menar Blad (2013) att  även om utbildning i
allmänhet  leder  till  en  högre  sysselsättning,  betyder  det  inte  omedelbart  att
utbildningen alltid är relevant för de uppgifter den utbildade kommer att ställas
inför.  Det innebär också att  utbildningen inte nödvändigtvis  leder till  en större
prestation  eller  bättre  faktiska  förutsättningar  för  framgång  när  den  utbildade
kommer ut i arbetslivet. 

1.2 Problemområde
Även utbildning inom projektledning har  kritiserats  för  att  sakna relevans och
Berggren & Söderlund (2008) har visat på att det finns ett utvecklingsbehov inom
projektledarutbildning. Pant & Baroudi (2008) har specificerat detta och menar att
det är ett fokus på människan (eng: human skills) som arbetar med projektet som
ofta  saknas.  Detta  bekräftas  av  Drndo  &  Bingegård  (2014)  som  menar  att
projektledarutbildning i  första  hand fokuserar  på  projektledningsmetodik.  Detta
anknyter  även  till  de  ovan  nämnda  framgångsfaktorerna  relationsorienterat
ledarskap samt gruppens sammansättning.

Även  om  modellen  med  balanserade  grupper  (grupper  som  har  en  bred
representation  utav  olika  gruppbeteenden)  har  validerats  i  ett  flertal  studier
(Partington & Harris 1999, Prichard & Stanton 1999, Aritzeta et al. 2007, Senior
1997)  kan  man  inte  frångå  att  det  finns  problem  med  att  skapa  balanserade
projektgrupper i praktiken. En studie visar att en av de vanligaste rollerna (enligt
Belbin)  hos projektledare i  England är Coordinator (Fisher  et  al.  2000) medan
andra studier visar att projektledare som tenderar till att anta rollen Team Worker
lyckas bättre i en projektomgivning (Dulewicz & Higgs 2003). Detta tyder på att
det  skulle  finnas  ett  intresse  i  att  den  vanligaste  projektledaren  förändrar  sitt
beteende för att ha större utsikter att lyckas med projektet. Vidare pekar Jansson &
Ljung (2014) på flera fördelar med att hålla projektgruppen liten, vilket i praktiken
innebär att en person måste anta flera roller för att gruppen ska kunna anses vara
balanserad. 

Bakgrunden till denna studie är att undersöka om utbildning inom projektledning
utgör en relevant grund för projektledare att hantera de praktiska problemen med
att skapa balanserade grupper samt att anpassa ledningen av projektgruppen till
gruppens  behov,  det  vill  säga  en  eventuell  förändring  av  en  projektledares
uppfattning om hur det egna gruppbeteendet kan anpassas. Dessutom visar tidigare
studier på att självinsikt är en vital faktor för att kunna förändra det egna beteendet
(Wicklund & Duval 1971, Kopel & Arkowitz 1975). Vidare finns studier som visar
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att självinsikt kan läras (Andrén 2012, Engin & Cam 2009) vilket ger en direkt
länk  mellan  utbildning  och  självinsikt.  Detta  innebär  att  kopplingen  mellan
utbildning  och  en  eventuell  förändring  av  upfattningen  om  hur  det  egna
gruppbeteendet  kan  förändras  är  indirekt  och  går  via  självinsikt  om  det  egna
beteendet.  En  indikation  på  att  detta  nu  börjar  anses  viktigt  i  utbildning  av
projektledare  är  utgivandet  av  kurslitteratur  som  fokuserar  på  relevanta
gruppsykologiska  processer  (Jansson  &  Ljung  2011).  Denna  studie  kommer
följaktligen att  undersöka relationen mellan utbildning inom projektledning och
förutsättningarna för att lyckas med ett projekt genom att använda självinsikt om
det egna gruppbeteendet enligt Belbin som en modell för goda förutsättningar att
lyckas med ett projekt. Denna studie kommer även befatta sig med huruvida en
projektledare  som  genomgått  utbildning  har  en  annan  förståelse  för  gruppers
sammansättning och ledning. 

1.3 Syfte och Forskningsfråga
Denna  studie  kommer  att  undersöka  huruvida  utbildning  inom projektledning
leder till bättre faktiska förutsättningar för projektledaren att lyckas med projektet.
Syftet  med denna studie är följaktligen att  undersöka projektledarutbildningens
relevans genom att utgå från följande forskningsfrågor:

Vilken inverkan har utbildning inom projektledning på projektledarens insikt om
den egna grupprollen och det egna beteendet?

Hur  påverkar  en  projektledares  utbildning  projektledarens  förståelse  för  en
projektgrupps sammansättning och ledning? 

Tidigare studier har visat på att utbildning inom projektledning ofta fokuserar på
kunskaper av ’teknisk’ karaktär och glömmer bort de ’mjukare’ bitarna (Pant &
Baroudi  2008).  Andra  studier  visar  dock  på  att  det  är  projektledare  som  kan
hantera de ’mjukare’ bitarna som lyckas bäst med sina projekt (Dulewicz & Higgs
2003, Müller & Turner 2007). Detta kan tolkas såsom att den projektledare som
har  uppnått  en  självinsikt  om det  egna  gruppbeteendet  och  därigenom har  en
utvecklad  förståelse  för  hur  projektledaren  kan  anpassa  sin  ledning  och
sammansättning utav projektgruppen kan skapa bättre förutsättningar för att lyckas
med projektet.

Således  är  forskningsfrågan utav  intresse  för  såväl  organisationer  som utbildar
inom projektledning (Är den utbildning vi ger relevant?) samt för företag eller
organisationer som arbetar med projekt (Lönar det sig att utbilda de som arbetar
med projekt?). 
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1.4 Kunskapsbidrag och Förväntat Resultat
Denna studie förväntas ge insikt i huruvida utbildning inom projektledning leder
till  ökad  självinsikt  om det  egna  gruppbeteendet,  vilket  enligt  tidigare  studier
visats vara en förutsättning för att utveckla en förståelse för det egna beteendet,
vilket i sin tur utgör en förutsättning för att kunna lyckas med ett projekt. Denna
studie kommer alltså leda till att förklarande kunskap bildas då den undersöker ett
orsak-effektsamband (Utbildning orsakar effekten självinsikt  samt förståelse för
gruppsituationer). Vidare kommer studien att bilda karaktäriserande kunskap, då
det är möjligt utifrån studien att beskriva vilken grupproll som är vanligast hos
olika utbildningsnivåer (Goldkuhl 2011). 

Denna  studie  förväntas  ge  ett  underlag  för  att  vidare  diskutera  utbildningens
relevans  för  personer  som  arbetar  i  projekt.  Dessutom  antas  studien  ge  ett
diskussionsunderlag  för  huruvida  akademisk  utbildning  är  mer  relevant  för
projektledare än kurser som tagits utanför högskolan. 

1.5 Avgränsning
Frågeställningen  begränsas  till  att  undersöka  huruvida  utbildning  inom
projektledning  har  en  inverkan  på  projektledarens  självinsikt  om  det  egna
gruppbeteendet  och  om  projektledaren  har  utvecklat  en  förståelse  för  olika
situationer  som relaterar till  gruppbeteende.  Ingen hänsyn tas till  utbildningens
längd i denna studie. 

Deltagandet i studien begränsas till personer som arbetar i projekt och som innehar
den formella rollen projektledare. Ingen begränsning av deltagare sker med hänsyn
till  geografisk  plats,  etnicitet,  kön  eller  liknande,  samt  heller  inte  huruvida
projektdeltagaren arbetar inom det privata näringslivet eller i offentlig förvaltning.
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2. Teori

2.1 Projekt

Utveckling av projektledningsläran

Definitionen  av  projekt  i  form av  en  arbetsuppgift  som är  tidsbegränsad  med
tydligt definierat mål och en fastställd budget är egentligen ingen ny företeelse
utan har förekommit ända sedan världen industrialiserades. Även under början av
den  industriella  revolutionen  genomfördes  uppförande  av  nya  anläggningar,
omorganiseringar, produktutvecklingar och färdigställande av utomordentligt stora
kundordrar  i  någonting  som vi  idag  skulle  kalla  för  projektform (Berggren  &
Lindkvist 2010). 

Den moderna projektledningsläran, som den avses idag är dock någonting som
uppstod  i  mitten  av  1900-talet  i  det  amerikanska  flygvapnet  som önskade  ett
systematiskt sätt för att organisera utvecklandet av nya flygplanstyper. I stort sett
var alla företaget, även flygvapnet, vid den här tiden organiserade i en traditionell
linjeorganisation med tydlig uppdelning i avdelningar med ansvar för exempelvis
personal,  marknadsföring,  produktion  och  så  vidare.  Syftet  med  att  införa  ett
projektkontor  var  i  första  hand  att  skaffa  sig  en  helhetsblick  över  projekten
(Berggren & Lindkvist 2010).

Den amerikanska marinen införde senare särskilda projektkontor med uppgiften
att  framförallt  styra  förarbete,  systematiskt  genomförande  och olika  former  av
schemaläggning. Man var av den uppfattningen att med en tillräckligt noggrann
och  omfattande  planering  är  det  möjligt  att  genomföra  ett  projekt  utan
förändringar eller fördröjningar. Det vill säga att oförutsedda händelser som leder
till en försening enbart beror på att planeringen inte varit tillräckligt omfattande
för att kunna förutse och förebygga dessa händelser (Berggren & Lindkvist 2010). 

Detta  ledde  till  en  utveckling  av  en större  mängd projektledningsmetodik  som
exempelvis  Program  Evaluation  and  Review  Technique (PERT)  som  är  en
vidareutveckling av ett Gant Schema, där stora mängder beroenden och moment i
ett  projekt  kan  specificeras  och  organiseras.  Ett  annat  exempel  som även  det
utvecklades av den amerikanska militären vid denna tidpunkt är Work Breakdown
Structures (WBS) som tillåter ett projekt att beskrivas som en sammansättning av
ett  flertal  arbetspaket  som  måste  utföras.  Även  olika  former  av
utvärderingsverktyg utvecklas,  såsom 'Earned Value',  vilken  bygger  på  att  den
verkliga kostnaden för varje arbetspaket jämförs med den budgeterade kostnaden
för varje arbetspaket (Berggren & Lindkvist 2010). 
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Dock menar Christensen & Kreiner (2007) att den traditionella projektlärans syn
på  att  en  omfattande  planering  leder  till  den  perfekta  projektplanen  och  att
projektet  således  kan utföras  utan  störningar,  om bara  förarbetet  är  tillräckligt
grundläggande, är felaktig eftersom vi lever i en värld som förändras utan att vi
har möjlighet att kunna förutsäga dessa händelser. 

Detta kan man se i att projekt har tidigare betraktats som en tillfällig organisation
inom  huvudorganisation  med  uppgift  att  leverera  ett  visst  resultat.  När  detta
resultat  har  levererats  tas  detta  över  av  huvudorganisation  och
projektorganisationen upplöses. Idag existerar ett flertal företag där praktiskt taget
all drivande verksamhet sker i form av projekt. Anledningen till denna omställning
är att omvärlden idag karaktäriseras utav snabba och oförutsägbara förändringar
och ett företag som organiserar huvuddelen av sin verksamhet i form av projekt
tillåter sig att  snabbt kunna anpassa sig till  dessa förändringar jämfört  med ett
företag  som  har  bundit  upp  merparten  av  sina  resurser  i  en  traditionell
linjeorganisation (Berggren & Lindkvist 2010; Christensen & Kreiner 2007). 

Detta  innebär  dock  en  osäkerhet  vad  planering  och  utvärdering  utav  projekt
innebär när vi utgår från att en projektplan aldrig kan vara fullständig oavsett hur
mycket  förarbete  som  läggs  ner.  Detta  har  exempelvis  implikationer  för  hur
projekt genomförs eftersom man enligt den nya projektledningsläran måste bygga
in  en  flexibilitet  i  själva  genomförandefasen  då  man  utgår  från  att  omvärlden
kommer att förändras medan projektet fortskrider. Även för utvärdering av projekt
innebär detta svårigheter eftersom man inte längre enbart kan jämföra resultatet i
projektplanen med det verkliga resultatet utan man måste även vid utvärderingen
betrakta de förändringar i omvärlden som skett och ta med detta i beräkningen för
huruvida de gjorda förändringarna var till det bättre (Christensen & Kreiner 2007).

Karaktärsdrag för projekt

Projekt, såsom ordet används här, beskriver en arbetsform där en person eller en
grupp  får  i  uppgift  att  genomföra  en  arbetsuppgift  som  är  utav  tillfällig,
engångskaraktär,  och  med  ett  tydligt  mål  som  skall  uppfyllas  inom  en  viss
kostnadsram.  I  stort  sett  finns  det  ingen enhetlig  definition  av ett  projekt  som
vunnit  allmän  acceptans.  Dock  beskriver  Jansson  &  Ljung  (2014)  fem
karaktärsdrag på uppgifter som kan användas för att avgöra om en uppgift bäst
löses i projektarbetsformen. Dock finns andra definitioner av projekt, även om de
till stor del är liknande. Berggren & Lindkvist (2010) utgår i sitt resonemang om
vad projekt är från en definition Wisén & Lindblom (1997) menar att ett projekt är
en verksamhet som utförs med ett bestämt mål, under en bestämd tidsperiod och
med bestämda resurser. 
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Det första steget är att avgöra om det handlar om en tillfällig uppgift, det vill säga
någonting som utförs en gång, eller om det snarare handlar om en uppgift som
utförs åter och åter igen. En typiskt kontinuerlig uppgift, såsom att betala ut löner
till de anställa, där man inte kan se en start- och en slutpunkt blir ofta svåra att
genomföra i projektform. Däremot är uppgiften att öppna upp en ny filial i en ny
stad en typiskt tillfällig uppgift där startpunkten utgör idén att öppna en ny filial
och slutpunkten är att den nya filialen är redo att tas över och ledas av den nye
platschefen (Jansson & Ljung 2014). 

Det andra karaktärsdraget är att man i projekt vill försöka skapa något, oavsett om
detta  nu  avser  en  fysisk  produkt  eller  en  omorganisation.  Man  bör  här  skilja
mellan uppgifter som avser att uppnå en ny lägstanivå och uppgifter som har ett
tydligt mål. Ett exempel på lägstanivå är till exempel en bilproducent som önskar
bygga 100 bilar per vecka. Uppgifter som lämpar sig för projektform är istället
sådana uppgifter där man kan föreställa sig ett slutresultat som man presterat, men
även där man kan se att detta kan genomföras inom en viss tids- och kostnadsram
(Jansson & Ljung 2014). 

Den tredje faktorn man bör beakta för att avgöra om en uppgift lämpar sig för
projekt är att avgöra om denna uppgift kommer att utföras en gång eller om man
kommer att behöva göra denna uppgift många gånger framöver. Att bygga en bil är
exempelvis  möjligt  att  utföra  i  projektform,  men  att  såsom  ovan  bygga  i
genomsnitt 100 bilar av samma sort i veckan, är dock inte lämpligt att organisera
som projekt. Anledningen är att för uppgifter som utförs ett flertal gånger kan man
framställa riktlinjer och arbetsinstruktioner för att utföra dessa arbetsuppgifter och
det  finns  ingen  anledning  att  ta  fram  en  helt  ny  organisation  och  skriva  en
projektplan inför varje uppgift (Jansson & Ljung 2014). 

Den fjärde anledningen att betrakta är huruvida uppgiften är mycket komplex eller
omfattande.  Såsom beskrivits  ovan är  färdigställandet  av  en  bil  ingen  lämplig
projektuppgift för en biltillverkare. Dock kan det ske att en biltillverkare får en
kundorder  på  1000  bilar  som  skall  levereras  inom  en  månad.  Då  kan  denna
kundorder  organiseras  som  ett  projekt,  då  omfattningen  gör  att  man  måste
fokusera och avdela resurser enbart för att kunna lösa uppgiften (Jansson & Ljung
2014). 

Den femte frågan att beakta är hur viktig uppgiften är. Även om en uppgift i sig
inte är särskilt spektakulär i sig eller ens någonting nytt, så kan till exempel en
kunddemonstration genomföras i projektform om man anser att denna är såpass
viktig eftersom det kan leda till en stor kundorder att man vill lägga ett extra fokus
och extra resurser på att säkerställa att denna kunddemonstration blir riktigt bra
(Jansson & Ljung 2014). 
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2.2 Grupper och Team
En grupp definieras av Cambridge Dictionaries (2015b) som 'ett antal individer
som hör ihop eller betraktas som en enhet'. Detta är dock en definition som inte
räcker i projektsammanhang eftersom den inte berättar någonting om vad gruppen
gör eller vill  åstadkomma. Fraser & Neville (1993) definierar ett team som 'en
grupp av människor som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål'. Observera
att  det  här  är skillnad mellan samma mål och gemensamt mål.  Exempelvis  de
40'000 personer som varje år springer Berlin maraton har samma mål (att klara av
ett maraton) men inte ett gemensamt mål eftersom loppet inte bedöms på grund av
gruppens gemensamma bedrift. 

I denna text används begreppet grupp som synonymt med definitionen av ett team.

2.3 Grupputveckling
Det finns ett flertal modeller för hur grupper och team utvecklas från det att de
sätts ihop till  att  de kan prestera fullt  ut (Belbin 1993, Fraser & Neville 1993,
Jansson & Ljung 2011). I detta avsnitt beskrivs två utav de vanligaste modellerna
för hur grupper och team utvecklas. 

Schutz (FIRO)

FIRO står för 'Fundamental Interpersonal Relations Orientation' och är en modell
som  utvecklades  utav  Will  Schutz  under  1950-talet.  Den  beskriver  tre
utvecklingsfaser för en grupp:

1. Tillhöra

2. Rollsökning

3. Öppenhet 

I den första fasen handlar gruppmedlemmarnas frågor i första hand om de känner
att de vill  tillhöra gruppen samt om de tror att de kommer att accepteras inom
gruppen. Det handlar i grund och botten om nyckelfrågan om man kommer att
betyda  någonting  i  gruppen  (Jansson  &  Ljung  2011).  Under  denna  fas
rekommenderas  ett  ledarskapsbeteende  som  tydligt  gör  klart  för
gruppmedlemmarna  vilka  deras  arbetsuppgifter  är  och  hur  dessa  ska  utföras
(Fraser & Neville, 2003).  Detta innebär att Belbins grupproll Shaper (Se Avsnitt
2.5) är viktig under denna fas. 

I  den  andra  fasen  har  gruppmedlemmar  redan  accepterat  att  de  och  övriga
medlemmar är en del utav gruppen och därmed är rädslan att bli utesluten inte
längre  dominerande.  Nu  börjar  i  stället  behovet  att  uppleva  sig  själv  som
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kompetent  och  bidragande  dominera.  Detta  innebär  att  konflikter  om  en
gruppmedlems möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och arbetssätt börjar
komma  upp  till  ytan.  Det  handlar  om  viljan  att  kunna  kontrollera  sin  egen
situation. I projekt kan även situationen uppstå att en deltagares kompetens inte
längre  behövs  och  därför  uppstår  konflikter  som  bottnar  i  att  deltagaren  vill
försvara  sin  plats  i  gruppen  (Jansson  &  Ljung  2011).   Under  denna  fas
rekommenderas ett ledarskapsbeteende där projektledaren deltar aktivt i gruppens
utveckling och medverkar till att konflikter får leva ut och lösas (Fraser & Neville
2003). Detta innebär att Belbins grupproll Team Worker (Se Avsnitt 2.5) blir viktig
under denna fas. 

I den tredje fasen har gruppens medlemmar hittat sina roller och accepterat de
andra styrkor och svagheter.  Man har även hittat arbetssätt som har accepterats
utav gruppens medlemmar. Då uppstår frågan om man inom gruppen uppskattas
enbart på grund av den kompetens man besitter eller om man även uppskattas som
den  person  man  är.  Det  handlar  om  att  skapa  ett  'vi'  inom  gruppen  och  en
samhörighet som inte enbart  beror  på den formella tillhörigheten utan även på
grund av den man är (Jansson & Ljung 2011).  Under denna fas rekommenderas
ett  ledarskapsbeteende  som  tar  ett  steg  tillbaka  och  snarare  övervakar  och
koordinerar arbetsprocessen, snarare än att direkt tala om för gruppmedlemmarna
vad de ska göra (Fraser & Neville 2003).  Detta innebär att Belbins grupproller
Coordinator och Imlementer är viktiga under denna fas. 

Tuckman

Tuckmans modell för grupputveckling består utav fyra faser:

1. Formerande

2. Stormande

3. Normerande

4. Utförande

Utgångspunkten för den första fasen, formerande, är att vi ofta i projekt behöver
arbeta  i  grupper  där,  i  alla  fall  inte  alla  medlemmar,  inte  arbetat  tillsammans
tidigare.  Detta  stadium  karaktäriseras  utav  osäkerhet  och  en  fråga  om  man
kommer  att  accepteras  inom  gruppen.  Detta  innebär  att  gruppens  medlemmar
försöker  att  lära  känna  varandra  och  uppskatta  varandras  förmågor.  Dock  är
konflikter ovanliga i det här stadiet eftersom man försöker hålla tillbaka sina egna
ståndpunkter i det här skedet utav rädsla att annars inte accepteras utav gruppen.
Det är ovanligt att gruppens ledare utmanas i denna fas (Fraser & Neville 1993). 

9



Utbildning av projektledare – en studie om inverkan på självinsikt och gruppbeteende

Den andra fasen, stormande, karaktäriseras utav att konflikter börjar komma upp
till ytan. Gruppens medlemmar känner sig nu som en del utav gruppen och ger nu
uttryck för sina egna känslor och föreställningar om gruppens arbete. I den här
fasen är det viktigt att konflikterna får levas ut och att  man tar sig tid att  lösa
dessa, snarare än att försöka sopa problem under mattan. Det är i den här fasen
som tillit ska byggas och det är ofta en tidskrävande process (Fraser & Neville
1993). 

Den tredje fasen,  normerande, kännetecknas utav att  regler för  hur arbetet  ska
genomföras har blivit klara och accepterats utav gruppens medlemmar. Konflikter
i den här fasen handlar då mer om sakfrågor, det vill säga hur problem ska lösas,
snarare  än  om  gruppmedlemmarnas  inbördes  relationer.  Det  har  uppstått  en
konstruktiv dialog där gruppens bästa börjar sättas i första hand (Fraser & Neville
1993). 

Den fjärde fasen, utförande, karaktäriseras utav ett väl utvecklat samarbete där alla
i gruppen känner till sin roll och accepterar andras styrkor och svagheter,  samt
försöker utnyttja sina egna färdigheter för att täcka upp för andras brister (Fraser
& Neville 1993). 

2.4 Grupprollsmodeller

Belbin

Belbin (1981, 1991, 1993, 2009) har skapat ett en grupprollsmodell som innehåller
nio grupproller. Dessa gås igenom i detalj i avsnitt 2.5. 

Benne & Sheats

En tidig modell som utvecklades under 1940-talet är Benne & Sheats grupproller
(Benne & Sheats 1948). Detta är en omfattande modell som beskriver 26 olika
grupproller som en individ kan anta inom en grupp. Dessa 26 olika grupproller kan
delas in i tre olika kategorier: 

1. Uppgiftsorienterade roller

2. Sociala roller

3. Individualistiska roller

Benne & Sheat (1948) är en beskrivande modell som enbart beskriver hur de olika
grupprollerna ser ut. Det är följaktligen inte en preskriptiv modell där man studerat
hur  de  olika  grupprollerna  eller  deras  sammansättning  i  en  grupp  påverkar
gruppens prestation. 
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Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

Utgångspunkten för MBTI är ett personlighetstest där man karaktäriseras i fyra
olika  dimensioner.  Resultatet,  där  man  lutar  åt  ena  eller  andra  hållet  i  varje
dimension, används sedan för att avgöra vilken grupproll man har (Myers Briggs
1962). Des fyra dimensionerna är:

1. Extrovert (E) / Introvert (I)

2. Sinnesuppfattning (S) / Intuition (N)

3. Tanke (T) / Känsla (F)

4. Bedömning (J) / Tolkning (P)

Bokstäverna som motsvarar det resultat man fått efter personlighetstestet används
sedan för att bedöma vilken grupproll man har enligt följande schema:

Coach (ESFJ,ENFJ)

Utgör  en  person  som  skapar  harmoni  i  gruppen  och  visar  förståelse  för
gruppmedlemmarnas behov och situation.

Crusader (ISFP, INFP)

Är en person som skapar idéer och värderar information högt.

Explorer (ENFP, ENTP)

Detta är en individ som använder sig utav personers talanger och försöker utnyttja 
en individs färdigheter i en given situation.

Innovator (INFJ, INTJ)

Är en person som framhäver nya idéer och perspektiv på annorlunda lösningar.

Sculptor (ESTP, ESFP)

Motiverar andra att skapa och framkallar en vilja att slutföra uppgiften.

Curator (ISFJ, ISTJ)

Är duktig på att förklara information och tydliggöra arbetsuppgifter på ett konkret
sätt.

Conductor (ESTJ, ENTJ)

Skapar organisation och ett strukturerat arbetsätt.

Scientist (ISTP, INTP)

Bidrar  till  gruppen  med  viktig  kunskap  som  är  nödvändig  för  att  slutföra
uppgiften.
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MBTI är följaktligen en komplicerad modell som baseras på ett personlighetstest
som sedan översätts i flera steg till en grupproll.

2.5 Grupproller enligt Belbin
Belbin (1981,  1993,  2004,  2009) har  beskrivit  nio grupproller  som var och en
karaktäriseras utav ett typiskt prefererat beteende. Dock är det inte så att en person
motsvarar beskrivningen på enbart en roll utan en person har ofta en föredragen
roll, som personen känner sig bekväm med och som motsvarar personens spontana
beteende. En person kan också inneha en primär och en sekundär roll. Även Fraser
&   Neville  (1993)  bidrar  med  en  utökad  beskrivning  av  grupprollerna  enligt
Belbin. 

I detta avsnitt följer en beskrivning av de nio grupprollerna enligt Belbin.

Plant

Kännetecknas av ett högst kreativt och innovativt tänkesätt. Det är denna person
som kommer att leverera frön till de idéer och lösningar som utgör grunden för
stora och komplexa utvecklingssteg. Men en Plant föredrar att arbeta självständigt
och presterar bäst med ett visst avstånd till gruppen. En Plant har ofta ett eget sätt
och anpassar sig sällan till resten av gruppen. Det har ett samband med att en Plant
ofta är mycket introvert och har svårt för att ta emot kritik eller beröm samt att ge
återkoppling till andra. 

Det huvudsakliga bidraget från en plant är deras högt utvecklade förmåga att lösa
komplexa problem.  I  första hand är  detta  en egenskap som behövs i  de  tidiga
skedena av ett projekt. Detta är exempelvis en grupproll som man ofta hittar bland
företagsgrundare eller produktutvecklare. 

Den stora svårigheten med en Plant är ofta deras problem att kommunicera med
andra i  gruppen.  Dessutom kan man ofta se att  en Plant bortser från praktiska
problem och gärna spekulerar om idéer som aldrig kommer att kunna förverkligas.

Resource Investigator

Kännetecknas av väl utvecklade kommunikationsfärdigheter, både inom och utom
den  egna  organisationen.  Är  naturliga  förhandlare  och  är  alltid  måna  om  att
utforska och utveckla  sitt  kontaktnät.  En Resource Investigator  kommer sällan
med den initiala idén, men är snabb på att bygga vidare på dessa. De vet alltid
vilka  resurser  som  finns  tillgängliga  och  hur  dessa  kan  utnyttjas.  De  är  ofta
avslappnade till sin natur men har ofta problem med att de tappar intresset snabbt.
Detta  innebär  att  de  är  snabba  på  att  utvärdera  hur  deras  kontakter  och
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organisationens  resurser  kan  sättas  in  för  att  utveckla  en  idé  samt  att  de  är
värdefulla vid förhandlingar. Dock kan deras tendens att snabbt tappa intresset för
en idé bli ett problem. 

Coordinator

Arbetar i  första hand för att  få  gruppen att  arbeta mot ett  gemensamt mål.  En
Coordinator  litar  på  gruppen  och  delegerar  gärna.  Upptäcker  snabbt  en
gruppmedlems  talanger  och  försöker  utnyttja  dessa  för  att  komma  närmare
gruppens mål.  Arbetar ofta väldigt  bra tillsammans med kollegor men har ofta
problem med en mer direkt ledarstil i förhållande till underställda. 

Saknar ofta kreativitet och förmåga att komma på nytänkande idéer. Kommer ofta
i konflikt med Shapers i samma företag eftersom de har så pass olika uppfattningar
om hur en grupp ska ledas. 

Shaper

Är högt motiverade personer med en nästintill aggressiv utstrålning som har ett
högt behov av att prestera. En Shaper kommer att utmana, leda och trycka på för
att få andra att agera, med en tydlig avsikt att få gruppen att prestera och vinna. En
Shaper reagerar på problem och motstånd med stor frustration som går ut över de
andra  i  gruppen.  Många  Shapers  agerar  inte  bara  konfrontativt,  utan  trivs  och
njuter även av konflikter. 

En Shaper fungerar ofta bra som chef när gruppen står under tidspress och måste
handla och prestera omedelbart. Framförallt är en Shaper duktig på att få gruppen
att prestera även om politiska motsättningar uppstår som ett hinder på vägen. Detta
eftersom en Shaper saknar  konflikträdsla  och inte är rädd att  ta  beslut  som är
impopulära.  Själva  namnet  Shaper  kommer  från  att  en  Shaper  försöker  forma
gruppens beteende och handlingar utifrån sina egna preferenser. 

Sammantaget gör detta en Shaper till den mest effektiva grupproller vad gäller att
få gruppen av röra sig framåt och leverera resultat. Dock kommer detta med ett
högt pris  eftersom en Shaper ofta är provocerande, otålig och inte rädd för att
förolämpa  andra  för  att  få  igenom  sin  egen  vilja,  vilket  kan  skapa  en  dålig
stämning och gemenskap i gruppen. 

Monitor Evaluator

Är ofta  allvarliga och pålitliga  personer  med en utpräglad förmåga att  inte bli
överentusiastiska. De tar sig tid att tänka över problem och behöver lång tid för att
fatta ett beslut, som de fattar med hjälp av en stor portion kritiskt tänkande. Även

13



Utbildning av projektledare – en studie om inverkan på självinsikt och gruppbeteende

om beslutsprocessen kan ta tid är slutprodukten oftast väl genomtänkt och baseras
på en noga avvägning av alla påverkansfaktorer, vilket ofta leder till välgrundade
beslut.  En  Monitor  Evaluator  saknar  dock  oftast  förmåga  att  inspirera  eller
motivera andra. 

Teamworker

Är gruppens sociala och stöttande medlem. De har en stor förmåga att snabbt och
enkelt kunna anpassa sig till nya situationer och gruppmedlemmar utan att känna
sig obekväma. De är goda lyssnare och agerar nästan alltid diplomatiskt  vilket
leder till att de ofta blir populära och uppskattade inom gruppen. Dock hanterar de
stress och en hög arbetsbelastning mindre väl, liksom situationer som innebär en
direkt konfrontation som inte kan lösas diplomatiskt. 

Deras funktion i en grupp är först och främst att förebygga och hantera problem
som har  med gruppmedlemmarnas  relationer  att  göra.  Då de ogillar  konflikter
kommer de att arbeta hårt för att undvika ett klimat där dessa uppstår. En Team
Worker uppfattas  inte som ett  hot utav någon och tillhör  därför  alltid  de  mest
uppskattade gruppmedlemmarna. Deras främsta bidrag till gruppen är ett förbättrat
arbetsklimat där alla trivs och samarbetar för att nå framgång. Dock kan de få
problem vid krissituationer som snabbt måste lösas utan att alla får möjlighet att
delta i beslutsprocessen vilket leder till att de kan uppfattas som svaga ledare. 

Implementer

En Implementar är välorganiserad, gillar rutiner och är självdisciplinerad. De trivs
med en hög arbetsbelastning och hanterar problem som uppstår på ett systematiskt
sätt.  Dessutom  är  de  oftast  mycket  lojala  gentemot  organisationen  och  sätter
gruppens bästa  för  sina  egna intressen.  Men de kan dock ha problem med att
anpassa sig till nya situationer. 

En Implementer är uppskattad för sin pålitlighet och höga arbetskapacitet. Deras
framgång beror till stor del på deras känsla för vad som är relevant och praktiskt
genomförbart. En Implementer gör alltid det som krävs för att få jobbet gjort, även
om det innebär en extra ansträngning. 

Många  Implementers  klättrar  högt  inom en  organisations  hierarki  eftersom de
förmåga att  få uppgifter slutförda är mycket uppskattad. Dock saknar de oftast
flexibilitet och vill ogärna pröva okonventionella eller oprövade lösningar. 

Completer Finisher

Det här är personer som fokuserar på detaljer och att fullfölja arbete tills dess att
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det  är slutfört.  Det innebär att  de sällan påbörjar  någonting som de inte sedan
slutför.  Deras  motivation utgår  från  den egna  personen vilket  typiskt  gör  dem
introverta utan behov av externa direktiv eller stimulation. De ogillar dock när
uppgifter utförs utan noggrannhet och har svårt för personer som tar för lättsamt
på sina uppgifter. Detta innebär att de kan ha svårt att delegera och att de därför
föredrar att genomföra arbetet självständigt. 

Deras största bidrag kommer till när uppgiften kräver ett stort fokus på detaljer
och en hög koncentration under arbetsprocessen.  De kan lyckas som ledare på
grund av deras förmåga att alltid leverera resultat med hög kvalitet. Dock kan detta
begränsas av att de lägger för mycket tid vid detaljer och har svårt att släppa taget
om relativt sett onödiga detaljer. 

Specialist

Specialister är personer som fokuserar på att tillägna sig praktiska kunskaper och
ett djupt kunnande inom ett smalt fält. Deras prioritet ligger på att utveckla och
upprätthålla  ett  professionellt  tillvägagångssätt  och  att  utveckla  deras  egen
kunskap inom det egna området. Även om de ser det som viktigt med kunskaper
inom det egna arbetsområdet saknar de ofta intresse för andras arbete. Endast ett
fåtal personer har ambitionen och viljan som krävs för att verkligen bli specialister
inom ett område.

I många projekt är en Specialist otroligt viktigt när det handlar om situationer där
expertkunskap är oumbärlig. Det innebär att deras deltagande i en beslutsprocess
är ofta väldigt viktig, men deras uppenbara nackdel är att de enbart kan bidra inom
ett mycket smalt ämne. 

2.6 Självinsikt
Förmågan till självinsikt har ofta definierats som förmågan att känna igen sin egen
spegelbild, vilket begränsar möjligheten till självinsikt till människor och ett antal
olika arter av apor. Detta stämmer överens med Darwins antagande att självinsikt
är  ett  fenomen som beror  på  intelligens  och därför  hänger  samman med högt
utvecklade kognitiva förmågor (Parker et. al. 1994). 

Utveckling av självinsikt

En människas förmåga till självinsikt utvecklas kontinuerligt under uppväxten och
börjar  med  att  barnet  upptäcker  sig  själv  omkring  3-5  månaders  ålder.  Detta
utvecklas i åldern 9-12 månader då barnet börjar känna igen sig själv i en spegel
och även kan använda en spegel för att lokalisera föremål. I slutet av det andra
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levnadsåret börjar barnet kunna beskriva sig själv och pekar även ut sig själv i en
spegel. Under de följande åren, 3-6, utvecklar barnet en moral som baseras på den
egna självinsikten. Denna moral följer i början auktoritära förebilder, i första hand
föräldrarna. Detta utvecklas senare till en moral som även beror på barnets egen
vilja  och  når  slutligen  slutstadiet  där  barnets  moraliska  värderingar  bygger  på
principiella förställningar. Detta utvecklande av en egen moral och egna principer
beror i grunden på en självinsikt (Parker et. al. 1994). 

Att uppnå självinsikt en process där individen behöver uppleva både känslor och
beteenden. En ökad självinsikt leder i sin tur till att individen utvecklar en ökat
repertoar av reaktioner som kan anpassas till olika situationer. En ökad självinsikt
är  alltså  till  nytta  i  relationer  med  andra  människor  då  den  bidrar  med  en
anpassningsmöjlighet utav det egna beteendet vilket är nödvändigt för att kunna
fungera normalt i samhället och i relation med andra människor (Andrén 2012,
Engin & Cam 2009). 

Dock är självinsikt en komplicerad process som inte är lätt att förstå och hantera
på  egen  hand.  En  vanlig  metod  att  stödja  självinsiktsprocessen  är  genom
gruppdiskussioner och återkoppling (Engin & Cam 2009). 

Självinsikt för förändring av eget beteende

Enligt Wicklund & Duval (1971) kan en objektiv självinsikt förvärvas genom en
aktiv process som är beroende av att man förstår hur man uppfattas utav andra
personer.  Exempelvis utvecklar en person som sover ingen objektiv självinsikt.
Framförallt  fokuserar  Wicklund  &  Duval  (1971)  på  att  det  är  den  objektiva
självinsikt  som  uppstår  genom  att  man  förstår  hur  man  uppfattas  utav  andra
personer  som  ligger  till  grund  för  att  kunna  långsiktigt  förändra  det  egna
beteendet. Detta skiljer sig från den subjektiva självinsikt som Parker et. al. (1994)
beskriver, det vill säga att kunna känna igen sin egen spegelbild eller att koppla
ihop sitt  namn med sig själv, vilket  är utav mindre betydelse för  att  utgöra en
grund för att förändra det egna beteendet. 

Vidare  antyder  Wicklund  &  Duval  (1971)  att  objektiv  självinsikt  är  en
förutsättning för att kunna förändra det egna beteendet och individens egna åsikter.
Även Belbin (2009) menar att självinsikt är grunden för att kunna förändra det
egna beteendet. Fraser & Neville (1993) menar även att en form av självinsikt kan
uppnås på gruppnivå,  det  vill  säga att  gruppen har en självinsikt  om gruppens
beteende och att det kan påverka gruppens prestation. 
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2.7 Utbildning
Cambridge  Dictionaries  (2015a)  definierar  utbildning  som  ”the  process  of
teaching or learning, especially in a school or college”. Detta är dock en mycket
snäv definition som inte går in på vad som är syftet med utbildning.  

Syftet med utbildning

Alla  samhällen  har  i  någon  form  intresserat  sig  för  utbildning  och  det  finns
personer som hävdar att lärare är världen näst äldsta yrke. Man måste här göra en
skillnad mellan samhällen som avdelar tillräckligt med resurser till utbildning och
samhällen  som  erkänner  utbildninges  nytta.  Alla  samhällen  tillhör  åtminstone
kategori två. Det torde vara uppenbart eftersom alla är väl medvetna om att barn
föds  som analfabeter  men  samhället  behöver  läkare  som behandlar  sjuka  och
ingenjörer som bygger broar. Skillnaden mellan det analfabeta barnet och läkaren
är  utbildning.  Utbildning  ses  alltså  som  processen  som  förser  individer  med
kunskaper och färdigheter med tre syften: 1) att kunna bidra till samhället, 2) i en
individualistisk mening för att uppnå sina egna mål 3) men också i egensyfte för
att  öka  kunskap  och  förståelse  i  sig  (Bailey  2010,  Stanford  Encyclopedia  of
Philosophy 2013). Tidigare var exempelvis det engelska skolsystemet utformat på
ett  sådant  sätt  att  arbetarklassen  skulle  lära  sig  läsa  och  skriva,  det  vill  säga
förvärva kunskap nödvändigt för att kunna utföra nödvändigt arbete i samhället,
medan de mer elitära klasserna studerade språk och andra ämnen nödvändiga för
deras framtida roll som samhällets ledare. Utbildning har alltså förändrats över tid
från  att  vara  maktens  sätt  att  kontrollera  arbetarklassen  till  att  fokusera  på
individens självförverkling och samhällets nytta (Bailey 2010).

Det första nämnda syftet med utbildning, att utbilda sig för samhällets nytta, det
vill säga att skaffa sig kvalifikationer som krävs för att kunna arbeta är dock ofta
svårt att helt särskilja från individens egenintresse. Detta eftersom utbildning ofta
anses leda till högre lön och bättre arbetsuppgifter. Ur samhällets perspektiv är det
dock så att  utbildning är grunden för att  förse samhället med de yrken som är
nödvändiga för att upprätthålla samhällsstrukturen och kunna förse människor och
samhället  med de produkter  och praktiska kunskaper  som är  nödvändiga idag.
Som exempel kan nämnas ingenjörer, läkare, lärare och egentligen alla yrken som
utövas idag (Bailey 2010).

Det andra syftet med utbildning, att möjliggöra individens egna målsättningar och
välbefinnande står i kontrast gentemot syftet att bidra till samhället. En lärare kan
inte ignorera en elevs dåliga prestationer i skolan även om eleven själv är lycklig.
Dock är det så att utbildning utgör en möjlighet för en individ att själv välja ett
yrke man trivs med eller att tillägna sig kunskaper för att kunna utöva aktiviteter
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som ökar det egna välbefinnandet (Bailey 2010). 

Det  tredje  syftet  med  utbildning,  som  eget  syfte  i  sig  att  öka  kunskap  och
förståelse har dock alltid någon form av bakgrundstanke att denna ökade kunskap
och förståelse kan komma till nytta någon gång i framtiden (Bailey 2010). Som
exempel kan nämnas Einsteins relativitetsteori som utarbetades i en skrivbordslåda
på en patentbyrå utan som någon som helst tanke på praktiska implikationer utan
enbart för att öka förståelse. Idag används dock dessa beräkningar dagligen för att
bygga GPS system och mikrovågsugnar. 

Utbildningskultur i dagens samhälle

Den som utbildar sig idag har större möjligheter att få ett arbete i jämförelse med
en individ som inte utbildar sig. Detta speglar sig i den mängd högre utbildning
som bedrivs i Sverige idag. År 2013 fanns över  300'000 heltidsstudenter fördelade
på 33 olika lärosäten, vilket innebär att det i Sverige finns ungefär 1,2 miljoner
personer  med  högskoleutbildning  (Universitetskanslerämbetet  2013).  I  samma
rapport definieras högre utbildning i Sverige som ”Med högskoleutbildning menas
utbildning  på  eftergymnasial  nivå  som  regleras  i  högskolelagen  och
högskoleförordningen, och som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt
på beprövad erfarenhet”. 

Dagens  högskoleutbildning  är  dock  inte  omdiskuterad  utan  brottas  med  vissa
problem.  Universitetskanslerämbetet  (2013)  pekar  på  att  studenternas
prestationsnivå sjunker. Blad (2013) menar att många arbetsgivare pekar på att den
utbildning som ges ofta saknar relevans och inte är en tillräckligt god grund för att
förbereda studenterna på de arbetsuppgifter som väntar efter avslutad utbildning. 

Vidare menar Alvesson (1999) att det idag har utvecklats en kultur i samhället som
han kallar ”Utbildningsfundamentalism”. Det innebär att oavsett vilket problem en
arbetsgivare, ett företag eller samhället i stort står inför så utgår man idag från att
lösningen är mer utbildning. Vidare innebär det att formella kvalifikationer, i form
av  intyg,  diplom  och  examensbevis  har  blivit  mycket  viktigare  än  faktiska
kunskaper  och  erfarenheter.  Detta  orsakar  en  spiral  där  än  mer  utbildning
efterfrågas, ofta utan hänsyn till utbildningens kvalitet och relevans, med risk för
att studenter och individer pressas att studera för intygets skull snarare än för att
tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter. 
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3. Metod och Genomförande

3.1 Val av ansats
Kvalitativ forskning karaktäriseras av att den är teorigenerande, har ett tolkande
synsätt  och  utgår  från  den  ontologiska  ståndpunkten  konstruktionismen.
Konstruktionism är en ståndpunkt som säger att sociala företeelser är någonting
som skapas av de sociala aktörer som utövar dessa företeelser (Bryman 2011). 

Kvantitativ forskning karaktäriseras av att den prövar fastställda teorier samt att
den riktar sig efter positivismen och objektivismen. Objektivismen skiljer sig ifrån
konstruktionismen i att den anser att sociala företeelser är givna utifrån yttre regler
och  inte  påverkas  av  de  sociala  aktörerna  själva.  Positivismen  i  sin  tur
karaktäriseras av att man anser att det endast är sådana fenomen som kan upplevas
och mätas som är verklig kunskap, samt att syftet med ny kunskap är att pröva
hypoteser. Det finns även ett stort fokus på objektivitet (Bryman 2011). 

Vidare menar Bryman (2011) att en av de stora skillnaderna mellan kvalitativ och
kvantitativ  ansats  är  att  den  kvalitativa  föredrar  att  lägga  tonvikten  på  hur  en
individ  själv  uppfattar  och  tolkar  verkligheten.  Då  denna  studie  syftar  till  att
undersöka utbildningens roll för självinsikt om det egna gruppbeteendet behövs en
objektiv,  positivistisk,  utgångspunkt  för  att  bedöma  detta  gruppbeteende  där
individens egna föreställningar och tolkningar om vad självinsikt är inte tillåts bli
en faktor. Detta leder till att en kvantitativ ansats är det naturliga valet för denna
studie. 

3.2 Val av metod
I  denna  studie  undersöks  självinsikten  om  det  egna  gruppbeteendet  samt
förståelsen för gruppbeteende och förutsättningar för samarbete i gruppsituationer
hos  projektledare.  I  denna  studie  används  Belbins  grupproller  som modell  för
gruppbeteende. Detta eftersom Belbins grupproller är pedagogiskt enkla att förstå,
testet för Belbins grupproller är enklare än för MBTI, det handlar om ett greppbart
antal  grupproller  (åtta  istället  för  Benne & Sheats  26 roller)  samt det  finns en
preskriptiv  faktor  om hur  sammansättningen av  olika  roller  påverkar  gruppens
prestation  samt  att  effekten  av  balanserade  grupper  har  validerats  i  ett  flertal
studier (Aritzeta et al.  2007, Senior 1997, Partington & Harris 1999, Dulewicz
1995, Prichard & Stanton 1999). 

För att kunna dra generaliserbara slutsatser om en population (Olsson & Sörensen
2007) är det naturligt att välja en kvantitativ metod för denna studie, vilket också
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bekräftas  av  en  metodinventering  gjord  på  relevanta  studier  inom
problemområdet:

Aritzeta  et  al.  (2007)  genomför  en  litteraturstudie  där  de  går  igenom tidigare
forskning om Belbins grupproller. Denna tidigare forskning baseras uteslutande på
empiriska  undersökningar  i  kombination  med  personlighetstester.  Prichard  &
Stanton (1999) undersöker effektiviteten hos balanserade och obalanserade team
med hjälp av rollspel under observation. 

Senior (1997) väljer att frångå metoden med att observera team i arbete eftersom
denna metod beror på forskarens egen uppfattningsförmåga och därför påverkas av
forskarens  subjektivitet.  Istället  byter  hon  ut  observerandet  mot  en  kvantitativ
metod där teamdeltagarna själva uppskattar sitt teams prestationer med hjälp av
frågeformulär vilket innebär lägre risk för subjektivitet (Stewart & Stewart 1981,
Galpin 1994). Även Partington & Harris (1999) väljer att byta ut ett observerande
av teamen mot att utvärdera effektivitet baserad på genererad vinst. 

I  stora  drag  är  detta  ett  logiskt  sätt  att  angripa  problemet.  För  att  kunna  dra
generaliserbara slutsatser om en större grupp (i detta fall projektledare) är det en
fördel  att  välja  en  kvantitativ  metod  eftersom  det  ger  ett  större  underlag  av
deltagare i studien, i jämförelse med vad som är möjligt inom samma tidsram vid
val  av kvalitativ  metod (Olsson & Sörensen 2007).  Vidare  är  dessa  studier  av
förklarande  hypotestestande  karaktär,  där  projektledarens  utbildning  utgör
orsaksvariabel  och  projektledarens  sammansättning  och  ledning  av  gruppen  är
effektvariabel.  Även  vid  denna  typ  av  studie  är  en  kvantitativ  metod ofta  det
naturliga valet (Goldkuhl 2011).

Då studien involverar ett personlighetstest som måste utföras skriftligt lämpar sig
en enkätundersökning för denna studie. 

Då  syftet  med denna studie  är  att  undersöka  utbildningens  relevans i  form av
huruvida projektledare som genomgått utbildning utvecklar en högre självinsikt
om det egna beteendet behövs en modell för att kunna utvärdera om en individ har
uppnått självinsikt. I denna studie används Belbins grupproller som denna modell
utav  följande  skäl:  Testet  för  Belbins  grupproller  är  i  jämförelse  med  andra
personlighetstest,  såsom  för  lärostil  eller  ledarstil  enligt  SAL,  tämligen
komplicerat och svårt att förutse hur man besvara frågorna för att bekräfta sin egna
föreställningar om vilken grupproll man har. Den omfattande naturen av Belbins
grupproller har även fördelen att risken att en person som tidigare läst om Belbin
kommer ihåg alla  detaljer  kring Belbin är liten och därmed minskar risken att
studiedeltagaren kan påverka studien. 
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3.3 Enkätens utformning
I denna studie kommer en enkätundersökning att genomföras (Bilaga A) för att
undersöka  korrelationen mellan utbildning inom projektledning och förbättrade
förutsättningar för projektledning, vilket i denna studie utgörs av en modell för
självinsikt om den egna grupprollen enligt Belbin. Vidare är det en del utav denna
studie att beröra huruvida denna kunskap påverkar projektledarens förståelse för
projektgruppens  arbete.  Detta  innebär  att  enkätundersökningen  består  av  fyra
delar: 

1) Utbildning inom projektledning.

2) Test för faktisk grupproll enligt Belbin (Fraser & Neville 2003).

3) Självuppskattning av egen grupproll enligt Belbin.

4) Förståelse för situationer relevanta för projektledare.

Angående enkätens utformning ställer Olsson & Sörenssen (2007) upp ett antal
riktlinjer för bra frågor, exempelvis bör man beakta att frågorna inte blir för svåra
och hypotetiska, för att undvika att deltagarens egen tolkning av frågan inverkar
på svaret.  I  denna enkätundersökning som avser besvara frågeställningen utgör
dock samtliga frågor, utom den första angående utbildning, ett personlighetstest
för  faktiskt  grupproll  enligt  Belbin  samt  en  självuppskattning  av  den  egna
grupprollen.  Olsson & Sörensen (2007) pekar även på nyttan med att  använda
redan validerade frågeformulär varför testet för faktisk grupproll har hämtats från
Fraser  & Neville  (2003).  Detta lämnar små möjligheter  att  självständigt  kunna
påverka  enkätens  utformning.  Därför  har  enstaka  ord  bytts  ut  för  att  förenkla
läsningen  av  frågorna.  Vidare  har  beskrivningen  av  grupprollerna  för
självuppskattningen kortats ned till en essentiell beskrivning. 

Såsom nämnts i Avsnitt 1.4 (Syfte) samt Avsnitt 3.2 (Val av Metod) är inte syftet
att  undersöka  studiedeltagarens  kunskaper  om Belbins  grupproller  i  sig  varför
Belbins  terminologi  (Shaper,  Coordinator  och  så  vidare)  inte  används  i
enkätundersökningen. 

3.4 Nödvändigt antal deltagare
Statistisk power är sannolikheten att vi kommer att säga att vi hittat en statistisk
signifikant skillnad när det faktiskt finns en verklig skillnad. Det är naturligt att
anta att den statistiska powern ökar när antalet studiedeltagare ökar. Detta eftersom
om vi genomför studien med 1000 deltagare så bör sannolikheten vara större att vi
hittar  verkliga  skillnader  än  om vi  genomför  studien  med  två  personer.  Men,
powern beror även på effektstorleken, det vill säga hur stor skillnaden är mellan
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grupperna.  Om skillnaden är stor mellan grupperna räcker det  troligen med ett
färre  antal  studiedeltagare  för  att  vi  ska  kunna  hitta  dessa  skillnader,  än  om
skillnaden är väldigt liten (Rosner 2010). 

Syftet med att genomföra en kvantitativ undersökning är att kunna dra generella
slutsatser om en population (i detta fall projektdeltagare). För att kunna dra dessa
slutsatser krävs att deltagandet i studien är tillräckligt stort. Det går att beräkna
storleken  på  deltagandet  som  krävs  genom  att  använda  följande  information:
vilken signifikansnivå man avser använda (vanligen 95 %), vilken statistisk power
man anser sig behöva (vanligen 80 %) samt hur stor skillnaden mellan grupperna
kommer att vara (effektstorlek). Den okända variabeln här är effektstorleken som
givetvis  är okänd tills  dess att  studien genomförts.  Denna kan dock uppskattas
genom tre  olika  metoder:  En  förstudie  genomförs,  tidigare  liknande  forskning
beaktas eller att man utgår från vad som är den minsta skillnaden som skulle vara
intressant  (Rosner  2010). Inom den givna  tidsramen ryms ingen förstudie  och
liknande forskning saknas på området. Detta innebär att vi måste utgå från den
minsta skillnaden vi  skulle anse vara intressant.  I  detta fall  kan vi  säga att  en
skillnad på minst 30 procentenheter skulle vara av intresse, dvs att om 30 % av de
outbildade visar självinsikt om den egna grupprollen så är 60 % av de utbildade
visar  självinsikt  ett  intressant  resultat.  Detta  innebär  att  studien  kräver  ett
deltagande på minst 25 personer i varje grupp. 

3.5 Urval 
Då  motivationen  att  delta  i  en  enkätundersökning  är  relativt  låg  eftersom
studiedeltagaren inte träffar eller har kontakt med forskaren personligen (Olsson &
Sörensen 2007) måste ett brett urval göras för att öka sannolikheten att deltagandet
blir  tillräckligt  stort.  Dessutom visar  Olsson  & Sörensen  (2007)  på  risken  att
deltagandet  sjunker  när  enkätundersökningen  innehåller  svåra  eller  omfattande
frågor, vilket är fallet i denna studie. För att kompensera för dessa förutsättningar
görs därför inga strikta avgränsningar (Se Avsnitt 1.5). 

Enkäten har distribueras via e-mail till samtliga 290 kommuner i Sverige (Sveriges
Kommuner och Landsting 2015) samt till de 50 största företagen i Sverige (Invest
in  Relations  2015)  vilka  kan  antas  arbeta  med  projekt.  Detta  innebär  ett
bekvämlighetsurval  eftersom  deltagare  i  studien  väljs  ut  genom  att  de  är
tillgängliga (Bryman 2011).

Det inledande e-mailet (Se Bilaga D) har skickats till kommunens registrator eller
till företagets kundtjänst och har distribuerats vidare av dessa till de slutgiltliga
respondenterna. Ett flertal kommuner har avböjt deltagande, på grund av tidsbrist
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eller  på  grund  av  att  andra  högre  prioriterade  enkätundersökningar  genomförs
samtidigt.  Dock har andra kommuner och företag visat ett stort intresse för att
delta i studien, vilket ofta har inneburit att personchefen direkt har uppmuntrat de
anställda att delta i studien. Efter den inledande kontakten har svar som inkommit
under två veckor inväntats och sedan analyserats.

3.6 Källkritik
Litteraturinventeringen  har  fokuserats  på  vetenskapliga  tidskrifter.  Artiklar  har
sökts  i  huvudsak  via  följande  sökmotorer:  scholar.google.se,  bib.kau.se  samt
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.  Forskningsartiklar  har  i  huvudsak  sökts  brett  genom
exempelvis sökord såsom ’belbin team roles’, ’project management’, ’education’
och ’self-awareness’ i kombination eller var och en för sig. 

Kompletterande litteratur  till  den självständiga sökningen har  hittats  genom att
läsa  ’review  artiklar'  inom  det  angivna  problemområdet.  Denna  typ  av
forskningsartikel beskriver det aktuella forskningsläget inom problemområdet och
innehåller referenser till relevant primärlitteratur inom området. 

Endast artiklar som genomgått ’peer review’ har valts ut som referenser i denna
studie, vilket innebär att artiklarna har bedömts och granskats av andra forskare
som är väl insatta i ämnet innan de publicerats. Detta görs för att säkerställa en
hög kvalitet och minska risken för att artiklar publiceras i vilka resultaten tolkats
fel eller undersökningarna genomförts med hjälp av icke relevant metodik. 

Även  att  artiklar  citerats  av  andra  forskare  är  ett  indikation  på  deras  kvalitet
eftersom detta innebär att andra forskare som är väl insatta i ämnet bygger upp sin
egen forskning kring dessa tidigare resultat. Man kan utgå från att detta endast
görs om forskaren själv är övertygad om att de tidigare resultaten är korrekta. 

I  övrigt  har  även  kurslitteratur  som  använts  under  magisterprogrammet  i
projektledning  vid  KAU  använts  som  referenser,  samt  annan  kurslitteratur
framförallt vad gäller val och beskrivning av metod, analys, statistik och urval. 

3.7 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet  (1990)  beskriver  i  sina  forskningsetiska  principer  för
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning att det finns fyra etiska krav på
en  studie  som  måste  uppfyllas:  Informationskravet,  Samtyckeskravet,
Konfidentialtetskravet samt Nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa deltagaren om studiens syfte,
att  deltagande  i  studien  är  frivilligt  och  när  som  helst,  utan  angivande  av
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anledning, kan avbrytas. 

Samtyckeskravet  fokuserar  på  att  forskaren  måste  uttryckligen  inhämta
deltagarens samtycke till deltagande i studien. För enkätundersökningar antas att
samtyckte  lämnats  om  deltagaren  fyller  i  och  lämnar  in  enkäten,  under
förutsättning att forskaren uppfyllt informationskravet på frivilligt deltagande. 

Konfidentialitetskravet  innebär  att  uppgifter  om  identifierbara  personer  måste
lagras  och  rapporteras  på  ett  sådant  sätt  att  utomstående  inte  kan  identifiera
deltagaren.  Detta är utav stor  vikt  framförallt  när det  gäller uppgifter  som kan
anses vara etiskt känsliga. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om deltagare i studien endast
får  användas  för  forskningssyfte  och  inte  överlåtas,  användas  eller  utlånas  för
kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. Det innebär exempelvis
att en myndighet som genomför en studie inte kan använda dessa uppgifter som
beslutsunderlag. 

I denna studie genomförs en enkätundersökning vilket innebär att samtyckeskravet
anses vara uppfyllt då enkäten distribueras tillsammans med information om att
deltagande i  studien är frivilligt,  vilket  också innebär att  informationskravet är
uppfyllt. Vidare genomförs enkätundersökningen anonymt och det är inte möjligt
att  i  efterhand  identifiera  deltagarna  i  studien  vilket  innebär  att
konfidentialitetskravet  är  uppfyllt.  De  uppgifter  som  samlas  in  via
enkätundersökningen  kommer  endast  att  användas  inom  denna  studie,  vilket
uppfyller nyttjandekravet. 
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4. Empiri

4.1 Sammanställning av enkätundersökning
Den undersökning som genomförs inom ramen för denna uppsats är att undersöka
hur utbildning inom projektledning påverkar projektledarens insikt om det egna
gruppbeteendet,  samt  om  utbildning  utgör  en  skillnad  för  projektledarens
förståelse för sammansättning och ledning utav projektgruppen. 

Inom enkäten har studiedeltagaren först fått  besvara frågor om utbildning samt
kännedom och kunskaper om Belbins grupproller. Därefter har ett test för faktiskt
grupproll  enligt  Belbin  genomförts.  Vidare  har  studiedeltagaren  fått  läsa
beskrivningar  utav  de  åtta  grupprollerna  enligt  Belbin  och  göra  en
självuppskattning utav vilken roll  man anser passar bäst överens med det egna
beteendet. Slutligen har studiedeltagaren angett hur väl man samtycker om vissa
påståenden som har med gruppers sammansättning och ledning att göra (Se avsnitt
3.3  samt  Bilaga  A).  Den  faktiska  primära  samt  sekundära  grupprollen  enligt
Belbin räknas ut enligt Fraser & Neville (1993) (Se även Bilaga B). 

Utav de 100 personer som påbörjat ifyllandet utav enkätundersökningen har 62
personer  slutfört  denna på ett  sådant  sätt  att  svaren kan användas  inom denna
uppsats. 

En fullständig tabell över insamlade enkätsvar finns i Bilaga C. 

Sammanfattning – Utbildning och grupproll

Utav de 62 svar som används inom denna studie har 48 personer genomgått någon
form utav utbildning inom projektledning vilket motsvarar 77% (Figur 1). Vidare
anger 40 personer att de inte känner till Belbins grupproller vilket motsvarar 66 %
(Figur  2).  Dock  anser  endast  11  studiedeltagare  att  de  känner  till  Belbins
grupproller så pass bra att de skulle kunna beskriva dessa, vilket motsvarar 18%
(Figur 3). Detta innebär att andelen studiedeltagare som har kännedom om Belbins
grupproller  på ett  sådant sätt  att  de skulle kunna tänkas 'pricka in rätt  svar'  är
relativt liten. Utifrån svaren kan man även se att den utbildade gruppen är väldigt
heterogen då det ingår utbildningar som sträcker sig ifrån korta internutbildningar,
kommersiella  projektledarutbildningar  till  universitetsstudier  utav  varierande
längd. 
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Den vanligaste primära faktiska grupprollen hos hela studiegruppen enligt Belbin
är Implementer som innehavs utav 15 deltagare (24%) följt av  Team Worker med
12  deltagare  (19%).  Den  vanligaste  sekundära  faktiska  grupprollen  är  Team
Worker (27%) följt utav Implementer (19%) (Empiri visas inte). 

Enligt  självuppskattningen utav  egen grupproll  inom hela  studiegruppen  enligt
Belbin  är  Team  Worker  vanligast  (31%)  följt  av  Implementer  (29%),  vilket
stämmer  relativt  bra  överens  med  resultatet  från  testet  för  faktiskt  grupproll
(Empiri visas inte). 

Detta står i kontrast till tidigare studier som visat att Coordinator är den vanligaste
rollen  bland  projektledare  (Fisher  et  al.  2000).  Det  framgår  alltså  utav  dessa
resultat att för många studiedeltagare anser sig vara Team Workers i första hand
även om testet för faktisk roll visar på något annat, även om Team Worker är en
vanlig faktisk roll bland studiedeltagarna. 

Att  denna  studie  antyder  att  Team  Worker  är  en  vanlig  roll  inom  svensk
projektledning kan bero på kulturella skillnader då Fisher et al. (2000) genomförde
sin  studie  i  England  eller  att  man  har  olika  prioriteter  vid  ett
anställningsförfarande,  även  om detta  är  spekulationer  i  detta  sammanhang  då
detta inte testats inom ramen för denna studie. 

Om endast de som genomgått utbildning inom projektledning beaktas så är den
vanligaste primära faktiska grupprollen Implementer (25%) följt av Team Worker
(17%).  Detta  kan  jämföras  med  de  som  inte  genomgått  utbildning  inom
projektledning där de vanligaste primära faktiska grupprollerna är Coordinator och
Teamworker (båda 29%) (Figur 4). Detta innebär att en skillnad kan observeras
mellan  de  som  utbildat  sig  och  de  som  inte  genomgått  utbildning  inom
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projektledning,  där  istället  Coordinator  är  den  vanligaste  rollen,  vilket  också
stämmer överens med det resultat Fisher et al. (2000) fått fram.  

Självinsikt och grupproll

Utav de 62 studiedeltagarna, hela studiegruppen, har 15 personer lyckats pricka in
sin  primära  faktiska  grupproll  i  självuppskattningen  (24%).  Om  även  den
sekundära  faktiska  grupprollen  beaktas  har  29  personer  prickat  in  den  egna
grupprollen (47%) (Empiri visas inte). 

Om utbildning inom projektledning beaktas som en faktor har 27% av de utbildade
prickat  in  den  rätta  primära  grupprollen  jämfört  med  14%  för  de  som  inte
genomgått sådan utbildning. Om även den sekundära grupprollen beaktas har 50%
av de  med  utbildning  prickat  in  rätt  grupproll  jämfört  med  de  35% som inte
genomgått utbildning inom projektledning (Figur 5). Dessa skillnader är statistiskt
signifikanta (Se Avsnitt 4.2). 

Detta innebär att de som genomgått utbildning inom projektledning till större del
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har lyckats förvärva en självinsikt om det egna grupprollsbeteendet då de oavsett
om enbart  den  primära  faktiska  grupprollen  eller  även  den  sekundära  faktiska
grupprollen beaktas lyckas bättre med att pricka in det egna föredragna beteendet i
en grupp. 

Förståelse för gruppsituationer

Vidare  har  studiedeltagarna  besvarat  hur  väl  fyra  olika  påståenden  stämmer
överens med deras egna föreställningar angående hur grupper sätts ihop för att
skapa förutsättningar för  att  skapa balanserade grupper (se Fråga 1-3 samt 7 i
Bilaga  A)  (Belbin  1981,  1991,  1993,  2009;  Müller  & Turner  2007;  Bartha  &
Skeppar 2010) . 
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Studiedeltagarna har även besvarat tre frågor som rör ledning utav grupper som
befinner sig i olika faser enligt FIRO (Se Fråga 4-6 i Bilaga A) (Jansson & Ljung
2011, Fraser & Neville 2003). 

Om svaren för hela studiegruppen beräknas och delas upp på de som genomgått
utbildning  inom  projektledning  och  jämförs  med  de  som  inte  genomgått
motsvarande  utbildning  så  kan  inga  skillnader  i  överensstämmande  med
påståendena observeras. Utbildning i sig är alltså inte en faktor för hur man väljer
att agera vad gäller sammansättning och ledning av grupper, detta trots att gruppen
utbildade visar en högre självinsikt om det egna gruppbeteendet (Figur 6).  Inte
heller kan några skillnader observeras om gruppen delas upp på de som uppvisar
självinsikt om den egna grupprollen jämfört med de som inte har självinsikt om
den egna grupprollen (Figur 7). 

Intressant är dock att om endast de utbildade inom projektledning betraktas som en
grupp och denna delas upp efter de som genomgått utbildning på ett universitet
eller högskola och dessa jämförs med de som genomgått sin utbildning på annat
sätt (exempelvis internutbildning, köpt projektledarkurs eller liknande) så uppstår
skillnader i Fråga 1, 2, 4, 6 och 7 (Figur 8). Flera utav dessa skillnader är statistiskt
signifikanta (Se Avsnitt 4.2). 

Fråga 1 (Du känner till dina svagheter och tar gärna in en extra person i gruppen
som kompletterar dig) berör huruvida en individ är villig att balansera gruppen
genom att ta in en grupproll som kompletterar den egna. Här kan man se att de
som genomgått akademisk utbildning är mer villiga att balansera gruppen.
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Fråga  2  (Du  anser  att  'För  att  lyckas  i  denna  organisation  behövs  följande
personliga egenskaper: …....' är ett bra kriterium för nyanställningar) handlar om
en person förstår vad som är en förutsättning för att skapa ett företagsklimat som
möjliggör  sammansättning  utav balanserade grupper.  Även här  kan  man se  att
akademiker inte anser att detta är ett bra kriterium för nyanställningar, vilket också
är vad Belbin (2003) och Fraser & Neville (2003) anser, eftersom detta leder till
vad de kallar en 'klonal' struktur inom företaget som omöjliggör sammansättning
utav balanserade grupper. 

Fråga 6 (Du försöker inte undvika konflikter utan tar dig tid till att lösa dessa)
berör den andra fasen i gruppers utveckling enligt FIRO (Se Avsnitt 2.3) och anger
att det är viktigt i denna fas att konflikterna får leva ut och lösas för att gruppen
ska svetsas samman och kunna utvecklas vidare (Jansson & Ljung 2011, Fraser &
Neville  2003).  Här  svarar  dock  personer  utan  akademisk  utbildning  i  större
utsträckning att de anser det vara viktigt att inte undvika konflikter utan att försöka
underlätta för medarbetarna att lösa dessa. 

I  Fråga  5  samt  Fråga  7  kan  trender  observeras  mellan  de  med  akademisk
utbildning och de med övrig utbildning även om dessa skillnader inte når statistisk
signifikans.

Fråga 5 (Du anser att en projektledare i en väl inarbetad projektgrupp bör ta ett
steg tillbaka och låta medarbetarna vara drivande, snarare än att dela ut detaljerade
arbetsuppgifter) handlar om hur en projektledare bör agera under den tredje fasen i
FIRO  (Se  Avsnitt  2.3)  och  här  observeras  en  trend  att  akademiker  i  högre
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utsträckning anser att  en projektledare bör ta ett  steg tillbaka och låta gruppen
arbeta än de utan akademisk utbildning, vilket också stämmer överens med det
rekommenderade  projektledarebeteendet  enligt  Jansson  &  Ljung  (2011)  samt
Fraser & Neville (2003). 

Fråga 7 (I ett projekt utav kreativ och osäker karaktär är det viktigare att beakta en
persons  personliga  egenskaper  än  dennes  kompetens  vid  sammansättningen  av
projektgruppen)  berör  tidigare  forskning  om att  projekt  av  kreativ  och  osäker
karaktär är mer beroende av deltagarnas personliga egenskaper än deras formella
kompetens för att lyckas (Bartha & Skeppar 2010, Müller & Turner 2007). Även
här kan en trend observeras att akademiker i högre utsträckning visar förståelse för
detta fenomen. 
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4.2 Statistiska beräkningar
Inom  denna  studie  undersöks  skillnader  mellan  outbildade  och  utbildade
projektledare. Då det inte är praktiskt möjligt att undersöka samtliga projektledare
i Sverige har ett  urval gjorts och en del utav alla de projektledare som finns i
Sverige har deltagit i studien. Det innebär att om man har otur kan de skillnader
man observerar  bero på att  slumpen avgjort  att  enbart  vissa projektledare  som
svarar på ett visst sätt deltagit i studien. Därför genomförs statistiska beräkningar
för  att  avgöra  hur  stor  sannolikheten  är  att  resultatet  man observerat  beror  på
verkliga skillnader mellan grupperna och inte på slumpen. Detta görs genom att
utföra  en  statistisk  hypotestestning  där  ett  p-värde  beräknas  (Rosner  2010,
Wasserman 2003).

Ett p-värde är sannolikheten att få samma, eller ett mer extremt, resultat om noll
hypotesen är sann. Noll  hypotesen utgörs normalt av antagandet att  det inte är
någon skillnad mellan de grupper man observerar.  Detta innebär att ju lägre p-
värdet är, desto lägre är sannolikheten att den skillnad man observerat beror på
slumpen (Rosner 2010, Wasserman 2003). 

För den del utav denna studie där skillnader observerats, det vill säga angående
agerandet i gruppsituationer där akademiker jämförs med icke-akademiker har p-
värden beräknats för att bestämma en eventuell statistisk signifikans (Rosner 2010,
Wasserman 2003). Detta har lett till följande p-värden:

Fråga 1: 0,004

Fråga 2: 0,02

Fråga 6: 0,006

Om vi antar samma signifikansnivå som i Avsnitt 3.4 där det nödvändiga antalet
deltagare beräknades, det vill säga 5% så kan vi säga att skillnaderna vi ser i alla
tre frågor är statistiskt signifikanta. 

För Fråga 5 och Fråga 7, där mindre skillnader kunde observeras mellan de med
akademisk utbildning och de med övrig utbildning beräknas följande p-värden:

Fråga 5: 0,29

Fråga 7: 0,45

Detta innebär att dessa skillnader inte uppnår statistisk signifikans. De observerade
trenderna kan dock fortfarande vara verkliga men att det höga p-värdet beror på
det låga antalet studiedeltagare med akademisk utbildning. 

Vidare har skillnader observerats mellan den andel utbildade projektledare som har
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självinsikt om den egna grupprollen jämfört med de som har självinsikt bland de
som inte genomgått sådan utbildning. Om Z-värdet beräknas för skillnaden mellan
dessa proportioner (Rosner 2010, Wasserman 2003) ger detta 2,48. Då ett Z-värde
större än 1,96 motsvarar ett p-värde mindre än 0,05 så kan vi även här säga att
denna skillnad är statistiskt signifikant. 
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5. Analys
Enligt analysmodellen som beskrivs nedan analyseras inom denna studie hur en
projektledares självinsikt om det egna gruppbeteendet samt dennes förståelse för
gruppsituationer  påverkas av utbildning inom projektledning.  Målet  med denna
analys är alltså att kunna beskriva hur dessa två faktorer påverkas utav utbildning
inom projektledning. 

5.1 Analysmodell
Detta är en studie av hypotestestande förklarande karaktär (Goldkuhl 2001) där
utbildning inom projektledning utgör orsaksvariabel och självinsikt om det egna
gruppbeteendet  enligt  Belbin  samt  förståelse  för   gruppsituationer  är
effektvariabler.

Analysmodellen i  sig  består  följaktligen av tre  faktorer:  Utbildning,  självinsikt
samt förståelse för en projektgrupps sammansättning och ledning. 

I  analysmodellen  ingår  att  utvärdera  huruvida  personer  med  utbildning  har  en
annan uppfattning om hur man bör agera i en gruppsituation, än en individ som
saknar  utbildning.  Detta  syftar  till  att  undersöka  om individer  som genomgått
utbildning inom projektledning kan använda denna kunskap till försöka anpassa
sammansättning och ledning utav en projektgrupp. 

Utav  intresse  för  målgruppen  är  huruvida  det  föreligger  en  skillnad  mellan
akademisk utbildning och en projektledarkurs som genomgåtts utanför högskolan.
Orsaksvariabeln kan därför att delas upp i tre kategorier: Ingen utbildning, icke-
akademisk utbildning och akademisk utbildning. Den primära analysen består i att
jämföra  om  det  finns  en  statistiskt  signifikant  skillnad  mellan  de  olika
orsaksvariablerna i fråga om självinsikt om det egna gruppbeteende samt agerande
i olika gruppsituationer.  

Med  anledning  av  metodens  utformning  kommer  även  sekundära,  deskriptiva,
analyser kunna genomföras som inte omedelbart omfattas av analysmodellen. Med
hjälp utav den primärdata som samlas in kommer det vara möjligt att  beskriva
vilken grupproll som är vanligast i respektive grupp samt att statistiskt undersöka
eventuella skillnader mellan dessa. 

5.2 Självinsikt om eget gruppbeteende
Självinsikt är någonting vi lär oss stegvis från det vi föds (Parker et al. 1994) och
är en process som innebär att vi måste konfronteras med våra egna känslor och
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beteenden (Andrén 2012, Engin & Cam 2009). Vidare menar Wicklund & Duval
(1971) att självinsikt kan läras genom att man utvecklar en förståelse för hur man
uppfattas av andra personer. Detta ger en länk mellan utbildning och självinsikt,
det  vill  säga  att  olika  grader  av  självinsikt  är  inte  ett  medfött  fenomen  utan
någonting vi lärt oss baserat på våra samlade erfarenheter och upplevelser. 

Inom  denna  studie  visar  även  den  insamlade  empirin  på  att  personer  som
genomgått någon form av utbildning inom projektledning också uppvisar en högre
självinsikt om det egna gruppbeteendet. Detta stämmer överens med resonemanget
ovan  att  självinsikt  kan  läras  (Andrén  2012,  Engin  &  Cam  2009)  eftersom
personer  som  genomgått  utbildning  visar  en  högre  självinsikt  jämfört  med
personer utan utbildning inom projektledning. Möjligen beror detta på en person
under utbildningen tvingas att konfrontera sig med olika teorier om projektarbete
vilket leder till en reflektion över hur och varför man själv och andra har agerat på
ett visst sätt i olika situationer relevanta för projektledning, vilket i sin tur leder till
en högre självinsikt om det egna beteendet.

5.3 Förståelse för gruppsituationer
Belbin (1981, 1993, 2004, 2009) samt Fraser & Neville (1993) visar på vikten av
att en grupp som ska kunna samarbeta väl och prestera högt måste sättas samman
av personer med olika gruppbeteenden som kompletterar varandra, det vill säga
balanserade  grupper  presterar  bättre  än  homogena  grupper.  Detta  antyder  att
projektledare som förstår vad som krävs för att sätta samman projektgrupper och
leda  dessa  i  olika  faser  har  större  möjligheter  att  lyckas  leverera  ett  bra
projektresultat. Även Müller & Turner (2007) visar på att hantering av gruppen
och gruppens medlemmar är viktigare för projektresultatet än vad kunskaper om
projektledningsmetodik eller verksamheten är.

I tre utav fyra frågor (Fråga 1-3 samt 7 i Bilaga A) som berör sammansättningen
utav balanserade projektgrupper uppvisar personer som genomgått en akademisk
projektledarutbildning  högre  förståelse  för  hur  man  skapar  balanserade
projektgrupper  genom  att  säga  att  man  är  villigare  att  ta  in  personer  som
kompletterar  en  själv  samt  att  det  är  viktigt  att  man  beaktar  en  persons
gruppbeteende vid nyanställningar. 

Som kan ses i Figur 4 så är Resource Investigator en roll som bara återfinns hos
utbildade  projektledare  vilket  kan  förklara  att  utbildade  projektledare  är  mer
villiga att komplettera en grupp genom att ta in beteenden som kompletterar det
egna. Detta gäller även fråga 2 där akademiker i högre utsträckning säger sig vara
beredda att  skapa en bred sammansättning inom företaget  vid nyanställningen,
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vilket även det anknyter till ett Resource Investigator beteende. 

Även beträffande gruppers utveckling enligt FIRO (Jansson & Ljung 2011) visar
personer med en akademisk projektledarutbildning en högre förståelse i två av tre
frågor (Fråga 4-6 i Bilaga A) för hur man som projektledare bör agera i olika faser
av FIRO för att underlätta projektgruppens utveckling. Detta relaterar till Avsnitt
2.3 där det kan ses att varje fas i FIRO har ett särskilt stort behov av ett visst
gruppbeteende (Fraser & Neville 2003). 

Enligt Figur 4 kan man se att Shaper är en vanligare primär grupproll hos de med
utbildning  inom projektledning  än  hos  de  som saknar  motsvarande  utbildning
vilket kan förklara att akademiker i högre utsträckning håller med om påståendet
att  man  under  den  första  fasen  av  FIRO  bör  ge  en  tydlig  ansvars-  och
uppgiftsfördelning  som  projektledare.  Dock  är  inte  Coordinator  en  vanligare
primär roll hos utbildade, vilket är oväntat eftersom man hade kunna förvänta sig
att personer som har uppfattningen att en tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning är
viktig, också skulle kunna ha rollen Coordinator. Dock är Coordinator en mycket
vanligare  sekundär  roll  hos  de  utbildade,  vilket  alltså  gör  att  detta  ändå  kan
stämma överens med det observerade resultatet. 

Eftersom dock ingen skillnad i denna studie kan observeras mellan personer med
självinsikt  om  det  egna  gruppbeteendet  och  hur  man  väljer  att  agera  i  olika
gruppsituationer, vilket är ett oväntat resultat, kan det inte uteslutas att även andra
faktorer  spelar  en  roll  här  som  exempelvis  erfarenhet  av  att  agera  som
projektledare  eller  vilken  utbildning  man  har  genomgått  i  övrigt.  Exempelvis
skulle det inte vara särskilt överraskande om personer som har en kandidatexamen
från personalvetarprogrammet känner till mer om dessa processer är någon med en
kandidatexamen i biologi. 
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6. Slutsatser och diskussion

6.1 Slutsatser
Den här studien har utgått från de två forskningsfrågorna ”Vilken inverkan har
utbildning inom projektledning på projektledarens insikt om den egna och andras
grupproller  och  beteenden?”  samt  ”Hur  påverkar  projektledaren  utbildning  en
insikt  om  den  egna  och  andras  grupproller  och  beteenden  för  att  anpassa
sammansättning och ledning av projektgruppen?” (Se Avsnitt 1.3). 

Tidigare  forskning  som  är  relevant  för  denna  studie  visar  att
projektledarutbildningar  idag i  första hand fokuserar på projektledningsmetodik
(Drndo  &  Bingegård  2014)  men  att  det  är  projektledare  som  fokuserar  på
deltagarnas gruppbeteenden och mjukare egenskaper som levererar bäst resultat
(Müller & Turner 2007). Detta antyder att  det finns en diskrepans idag mellan
fokus  inom  projektledarutbildning  och  vad  som  krävs  för  att  lyckas  som
projektledare. 

Då  det  saknas  forskning  som  undersöker  sambandet  mellan  dessa  två
forskningsområden  genomfördes  denna  studie  i  syfte  att  utröna  ett  eventuellt
samband mellan projektledarutbildning och självinsikt om egna gruppbeteenden
samt hur projektledaren uppfattar olika  gruppsituationer. 

Den empiri som samlats in i denna undersökning, genom en enkätundersökning
som genomförts både hos offentlig förvaltning samt inom näringslivet, visar att
personer som genomgått utbildning inom projektledning har en högre självinsikt
om den egna grupprollen. Vidare visar den insamlade empirin att även om inga
skillnader  kan  observeras  mellan  personer  som  genomgått  någon  form  av
utbildning inom projektledning och de som saknar sådan utbildning vad beträffar
deras uppfattningar om hur olika gruppsituationer ska hanteras, så kan skillnader
ses mellan de som genomgått akademisk utbildning inom projektledning och de
som genomgått annan form av utbildning. 

Sammanfattningsvis  har  denna  studie  kommit  fram  till  att  utbildning  inom
projektledning leder till en högre självinsikt om det egna gruppbeteende men att
enbart akademisk utbildning leder till en högre förståelse, järmfört med de som
saknar akademiskt utbildning eller annan utbildning inom projektledning, för hur
sammansättning och ledning av projektgruppen ska ske. 
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6.2 Diskussion

Metodkritik och enkätundersökningen

Den här studien genomfördes för att undersöka sambandet mellan utbildning och
självinsikt om det egna gruppbeteendet samt för att undersöka hur projektledares
utbildning  påverkar  projektledarens  uppfattning  om  hur  en  projektgrupp  sätts
samman och leds. 

En  stor  andel  av  studiedeltagarna  i  denna  studie  var  personer  som genomgått
någon form av utbildning inom projektledning vilket kan leda till ett bias. Detta
kan även ha påverkat resultatet eftersom kontrollgruppen, det vill  säga de utan
utbildning  är  relativt  liten.  Detta  kallas  för  ett  selektionsbias  (Rosner  2010)
eftersom risken  är  att  studiedeltagarna  har  ett  samband  med  de  variabler  som
undersöks. 

Detta kan bero på att personer som genomgått utbildning inom projektledning har
ett större intresse av att delta i studien eftersom frågeställningen i grunden härrör
till  frågan  om  utbildning  inom  projektledning  lönar  sig  och  gör  en  skillnad.
Dessutom  klassificeras  utbildning  inom  denna  studie  som  någon  form  utav
utbildning vilket  innebär  att  studiedeltagare  som enbart  genomgått  någon dags
internutbildning  hamnar  i  samma  kategori  som  personer  som  läst  långa
utbildningar  inom  projektledning  på  universitetet.  Antalet  studiedeltagare  som
studerat projektledning på universitet är dessutom begränsat. Vidare kan det vara
så att  utbildade projektledare helt enkelt är mer vanligt  förekommande än icke
utbildade, eftersom det är lätt att föreställa sig att en kommun eller ett företag är
mer  villig  att  anställa  en  person  som  projektledare  om  denna  genomgått
utbildning,  vilket  stämmer  överens  med  Alvessons  (1999)  resonemang  om
utbildningskultur i dagens samhälle.

Resultatet

Den här studien har kommit fram till att personer som genomgått utbildning inom
projektledning  i  större  utsträckning  har  uppnått  en  självinsikt  om  det  egna
gruppbeteende än de som inte genomgått liknande utbildning. Detta beror troligen
inte på förvärvade kunskaper om Belbins grupproller då detta efterfrågats inom
enkätundersökning och endast ett fåtal har angett att de besitter sådana kunskaper.
Detta antyder att det skulle kunna föreligga en faktiskt skillnad mellan dessa två
grupper med avsikt på självinsikt om det egna gruppbeteendet. Det kan dock inte
uteslutas att andra faktorer spelat en roll här som inte efterfrågats inom studien,
som exempelvis  erfarenhet  av att  agera  som projektledare.  Det  kan inte  heller
uteslutas  att  personer  med  självinsikt  i  högre  utsträckning  förstår  nyttan  av
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utbildning och därför söker sig till projektledarutbildningar i högre utsträckning.
Här uppstår en 'hönan och ägget' situation som inte kan utredas inom ramen för
denna  studie  (Se  Avsnitt  6.3  Vidare  forskning).  Det  saknas  även  inom
enkätundersökningen en fråga om huruvida studiedeltagaren känner till fenomenet
med grupproller i allmänhet, vilket innebär att studien eventuellt missar de som
visar  förståelse  för  gruppsammansättningar  i  allmänhet  men  utan  att  specifikt
jobbat med Belbins teorier, som utgör metod inom denna studie. 

Vidare  har  denna  studie  visat  att  personer  som  genomgått  sin  utbildning  på
universitet  eller  högskola  i  högre  utsträckning  visar  förståelse  för  hur  en
projektgrupp bör sättas samman och ledas för att möjliggöra bättre förutsättningar
för gruppsamarbete och grupputveckling. Det kan spekuleras i att detta beror på att
högskoleutbildning sträcker sig över lång tid och ofta är mer omfattande och har
en mer djupgående teoretisk grund än annan projektledarutbildning, exempelvis
internutbildningar  som  i  första  hand  kan  antas  fokusera  på
projektledningsmetodik, det vill säga att kursdeltagaren snabbast möjligt ska lära
sig  göra  Gantt  scheman och  intressentanalyser. Inom  denna  studie  saknas
dessutom  en  fråga  om  vilken  akademisk  utbildning  studiedeltagaren  har
genomgått i övrigt. Detta innebär att ett bias kan eventuellt uppstå eftersom det
inte  kan  uteslutas  att  dessa  studiedeltagare  har  till  stor  del  genomgått  annan
akademisk  utbildning  såsom  Personalvetarprogrammet,  där  man  kan  anta  att
kunskaper om grupputveckling fås på ett annat sätt än inom Biologiprogrammet. 

6.3 Vidare forskning
Denna studie har genomförts inom ramen för en magisteruppsats vilket innebär att
arbetet  har  tagit  ungefär  10  veckor  vilket  är  en  relativt  kort  period  för  ett
vetenskapligt arbete. Detta har fått till följd att studien behövts begränsas mer än
önskvärt samt att tid saknats till att kontrollera att urvalet verkligen är tillräckligt
omfattande och heterogent samt att studiedeltagarnas motivation att fylla i enkäten
är hög nog för att den insamlade empirin ska kunna betraktas som tillförlitlig. 

Rekommendationen för vidare forskning blir därför att genomföra liknande studier
med  mer  kontrollerat  urval  samt  att  kombinera  detta  med  intervjuer  utav
representativa deltagare vilket skulle kunna komplettera denna studie genom en
kombination utav kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman 2011). 
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Bilagor

Bilaga A Frågor - Enkätundersökning

Fråga om utbildning:
Har du genomgått någon utbildning/kurser inom projektledning?
-Ja
-Nej
Om ja, ange vilken utbildning/kurser:

Känner du till Belbins grupproller?
-Ja 
-Nej
Om ja, känner du till Belbins grupproller så pass bra att du skulle kunna beskriva Belbins
idéer om balanserade team?
-Ja
-Nej

Test för faktisk grupproll enligt Belbin:
Läs igenom meningarna i varje sektion och fördela 10 poäng på en, två eller högst tre 
meningar beroende på hur väl de stämmer in på dig. 

Du måste dela ut samtliga 10 poäng.

Du kan t.ex. dela ut alla 10 poäng på en mening, eller t.ex. 7 poäng på en mening och 3 
på en annan. Eller t.ex. 5 till en, 3 till den andra och 2 till den sista. 

Del A:
1) Man kan lita på mig att arbete som behöver utföras kommer att organiseras.
2) Jag fångar upp gliringar och yttringar som andra missar. 
3) Jag reagerar starkt när ett möte avviker från temat.
4) Jag kommer på originella idéer.
5) Jag analyserar andra personers idéer objektivt, för att se både starka och svaga sidor.
6) Jag är intresserad att få reda på de senaste idéerna.
7) Jag är duktig på att organisera människor.
8) Jag är alltid redo att stödja en bra idé för att lösa ett problem. 

Del B:
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1) Jag gillar att ha ett stort inflytande på de beslut som fattas.
2) Jag trivs när arbetet kräver ett stort mått av uppmärksamhet och koncentration.
3) Jag bryr om att hjälpa mina kolleger med problem de har.
4) Jag gillar att göra en kritisk analys av olika alternativ. 
5) Jag är kreativ när jag löser problem.
6) Jag gillar att uppmärksamma olika synsätt på problem.
7) Jag är mer intresserad av praktikaliteter än nya idéer.
8) Jag gillar särskilt mycket att undersöka nya infallsvinklar. 

Del C:
1) Jag håller ett vakande öga på områden där det kan uppstå problem.
2) Jag undersöker idéer som kan vara viktiga även i andra sammanhang.
3) Jag gillar att utvärdera ett stort antal förslag noggrant innan ett beslut.
4) Jag kan koordinera och effektivt använda andras färdigheter och talanger.
5) Jag går alltid systematiskt tillväga, även under tidspress.
6) Jag kommer ofta på nya tillvägagångssätt för att lösa långvariga problem.
7) Jag är beredd att kraftfullt uttrycka min åsikt om det är nödvändigt. 
8) Jag är redo att hjälpa där jag kan. 

Del D:
1) Det är viktigt för mig att det inte finns några oklarheter om mina arbetsuppgifter.
2) Jag är inte rädd att framhäva mitt eget synsätt under möten. 
3) Jag kan arbeta med alla sorters människor så länge de bidrar till projektet.
4) Jag följer upp intressanta idéer och människor.
5) Jag kan nästan alltid hitta argument mot en dålig idé. 
6) Jag kan se sammanhang och mönster där andra ser saker som oberoende av varandra.
7) Jag trivs med en hög arbetsbelastning.
8) Jag är intresserad av att lära känna människor bättre. 

Del E:
1) Jag känner att min kreativitet begränsas av att arbeta i grupp. 
2) Jag använder mitt sinne för människor för att komma överens.
3) Mina känslor styr inte mitt omdöme.
4) Jag arbetar för att bygga upp effektiva strukturer.
5) Jag kan arbeta med människor även om de varierar stort i deras sätt och synsätt.
6) Jag tycker att det är värt att ibland göra mig tillfälligt impopulär för att få igenom min
vilja.
7) Jag känner oftast den person, vars kunskaper är just de vi behöver nu.
8) Jag har en naturlig känsla för vad som är viktigast just nu. 

45



Utbildning av projektledare – en studie om inverkan på självinsikt och gruppbeteende

Självuppskattning av grupproll enligt Belbin:

Läs igenom följande beskrivningar av grupproller. Markera ETT alternativ som passar 
bäst in på dig.

Observera att namnet på grupprollen har utelämnats i det frågeformulär som skickats ut.

Grupproll 1 (Shaper):
Nyckelord: Spänd, utåtriktad, dynamisk.
Är högt motiverad med en nästintill aggressiv energi och ett stort behov av att prestera.
Blir lätt provocerande och otålig. 

Grupproll 2 (Plant):
Nyckelord: Individualistisk, kreativ, oortodox.
Är innovativ, uppfinningsrik och väldigt kreativ. En Plant kommer ofta på nya idéer men
är föredrar att arbeta självständigt och bortser ibland från praktikaliteter. 

Grupproll 3 (Coordinator):
Nyckelord: Lugn, självsäker, kontrollerande.
Är bra på att delegera och få andra att arbeta mot ett gemensamt mål men har en tendens
att fokusera för mycket på målet och saknar ofta egen kreativitet. 

Grupproll 4 (Monitor Evaluator):
Nyckelord: Nykter, inte styrd av känslor, försiktig.
Föredrar att tänka igenom förslag noggrant och länge innan beslut fattas, men är mycket
bra på att se för- och nackdelar med olika förslag. Saknar ofta förmågan att motivera
andra. 

Grupproll 5 (Resource Investigator):
Nyckelord: Utåtriktad, entusiastisk, kommunikativ.
Är bra på att kommunicera inom och utom organisationen. Har ett stort nätverk. Gillar att
diskutera nya idéer, bygga vidare på dessa initialt men tappar ofta intresset efter en stund.

Grupproll 6 (Implementer):
Nyckelord: Välorganiserad, gillar rutiner, systematisk.
Är självdisciplinerad, arbetar hårt och hanterar problem systematiskt. Sätter gruppens mål
före sig själv och skapar metoder/processer för att uppnå målen. 

Grupproll 7 (Team Worker):
Nyckelord: Social, lyhörd, sensibel.
Är flexibel och anpassar sig snabbt till nya situationer och människor. Anstränger sig för
att skapa en god stämning i gruppen och är ofta diplomatisk.
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Grupproll 8 (Completer Finisher):
Nyckelord: Mödosam, organiserad, medveten. 
Avslutar alltid arbete som påbörjats men är ofta ovillig att delegera då de hellre slutför
arbetet själva. Säkerställer kvalitet genom att fokusera på detaljer. 

Förståelse för gruppsituationer:

Ange på en skala mellan 1 och 5 hur väl följande påståenden stämmer in på dig, 
där 5 är 'mycket väl' och 1 är 'inte alls'.

De kommentarer som anges nedan ingår inte i det distribuerade frågeformuläret. 

Fråga 1:
Du känner till dina svagheter och tar gärna in en extra person i gruppen som kompletterar
dig. 

Kommentar: Denna fråga syftar till att utröna om en individ är beredd att försöka fylla
upp en grupproll som saknas. Enligt Belbin (2009) samt Fraser & Neville (2003) är det
viktigt att man känner till det egna gruppbeteendents begränsningar samt är beredd att ta
in hjälp för att fylla ut 'luckan' i gruppen. 

Fråga 2:
Du anser att 'För att lyckas i denna organisation behövs följande personliga egenskaper:
…....' är ett bra kriterium för nyanställningar.

Kommentar: Denna fråga syftar till att utröna om en individ förstår vad som krävs för att
skapa förutsättningar för balanserade grupper. Både Belbin (2003, 2009) samt Fraser &
Neville (2003) anser det vara negativt att anställa personer med vissa specifika personliga
egenskaper eftersom de ger upphov till en 'klonal' karaktär på ett företag där oundvikligen
vissa grupproller inte finns att tillgå. Även Bartha & Skeppar (2010) menar att detta är
viktigt att beakta vid nyrekryteringar.

Fråga 3:
När en projektgrupp sätts  ihop anser  du att  det  är  lika  viktigt  att  beakta  deltagarnas
personliga  styrkor  och  egenskaper  som  att  säkerställa  att  deltagarna  besitter  rätt
kompetens.  

Kommentar: Denna fråga syftar till att utröna om en individ förstår vad som krävs för att
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skapa  förutsättningar  för  balanserade  grupper.  Belbin  (2003)  samt  Fraser  &  Neville
(2003) menar att  man för ett  lyckat  resultat  i  en grupp måste även beakta potentiella
medlemmars gruppbeteende såväl som deras kompetens. 

Fråga 4:
Du anser att en projektledare i en ny grupp där medarbetarna inte känner varandra bör
göra en tydlig uppgifts- och ansvarsfördelning.

Kommentar: Denna fråga syftar till att utröna om en individ förstår vilket ledarskap som
är rekommenderat i första fasen av FIRO (Jansson & Ljung 2011). 

Fråga 5:
Du anser att en projektledare i en väl inarbetad projektgrupp bör ta ett steg tillbaka och
låta medarbetarna vara drivande, snarare än att dela ut detaljerade arbetsuppgifter. 

Kommentar: Denna fråga syftar till att utröna om en individ förstår vilket ledarskap som
är rekommenderat i tredje fasen av FIRO (Jansson & Ljung 2011). 

Fråga 6:
Du försöker inte undvika konflikter utan tar dig tid till att lösa dessa.  

Kommentar: Denna fråga syftar till att utröna om en individ förstår gruppens behov i den
andra fasen av FIRO (Jansson & Ljung 2011). 

Fråga 7:
I  ett  projekt  utav  kreativ  och  osäker  karaktär  är  det  viktigare  att  beakta  en  persons
personliga egenskaper än dennes kompetens vid sammansättningen av projektgruppen. 

Kommentar: Denna fråga syftar till  att utröna om en individ förstår i vilken situation
balanserade grupper är extra viktiga (Bartha & Skeppar 2010, Müller & Turner 2007). 
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Bilaga B Enkätundersökning – Mall för utvärdering 

Test för faktiskt grupproll enligt Belbin

För över poängen från varje sektion till raderna under. Numret i varje box visar vilken
fråga till varje sektion som avses. T.ex. om en deltagare i sektion A har satt 2 poäng på
fråga 3 och 8 poäng på fråga 6 så kommer 2 poäng delas ut till SH och 8 poäng till RI. 

SH CO PL RI ME IMP TW CF

A 3 __ 7 ____ 4 ____ 6 ____ 5 ____ 1 ____ 8 ____ 2 ____

B 1 __ 6 ____ 5 ____ 8 ____ 4 ____ 7 ____ 3 ____ 2 ____

C 7 __ 4 ____ 6 ____ 2 ____ 3 ____ 5 ____ 8 ____ 1 ____

D 2 __ 3 ____ 6 ____ 4 ____ 5 ____ 1 ____ 8 ____ 7 ____

E 6 __ 5 ____ 1 ____ 7 ____ 3 ____ 4 ____ 2 ____ 8 ____

Totalt

Efter  att  formuläret  fyllts  ut  summeras  kolumnerna  och den med högst  värde  är  den
primära faktiska grupprollen. Den kolumn med det nästa högsta värdet är den sekundära
faktiska grupprollen (Fraser & Neville 1993). 
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Bilaga C Enkätsvar 

50

_Svarsidenitet 1. Har du genomgÃ¥tt nÃ¥gon utbildning/kurser inom projektledning?3. KÃ¤nner du till Belbins grupproller?4. Om ja, kÃ¤nner du till Belbins grupproller sÃ¥ pass bra att du skulle kunna beskriva Belbins idÃ©er om balanserade team?
22287786 ja ja ja
22288932 ja ja ja
22291199 ja nej nej
22291242 ja ja ja
22291812 ja nej nej
22292669 ja ja nej
22293652 ja nej nej
22293673 ja ja nej
22293908 ja nej nej
22294292 ja ja ja
22294596 ja nej nej
22295307 ja nej nej
22295460 ja nej nej
22296262 ja ja ja
22297932 ja nej nej
22313030 ja nej nej
22313595 ja ja nej
22313645 ja nej nej
22313673 ja ja nej
22313728 ja nej nej
22313864 ja nej nej
22314075 ja ja ja
22314213 ja ja nej
22314385 ja nej nej
22315301 ja ja nej
22316231 ja ja nej
22316946 ja ja ja
22317023 ja nej nej
22317617 ja ja ja
22319796 ja nej nej
22320941 ja nej nej
22323420 ja nej nej
22324807 ja nej nej
22325679 ja nej nej
22328922 ja ja nej
22344272 ja nej nej
22348428 ja nej nej
22348837 ja nej nej
22349489 ja ja nej
22350651 ja ja ja
22354115 ja ja ja
22362474 ja nej nej
22377877 ja nej nej
22385250 ja ja ja
22385631 ja ja nej
22391059 ja nej nej
22405513 ja nej nej
22318870 ja nej nej
22291113 nej nej nej
22292650 nej ja nej
22293917 nej nej nej
22294983 nej nej nej
22304266 nej nej nej
22313223 nej nej nej
22314265 nej nej nej
22323582 nej nej nej
22325976 nej nej nej
22351638 nej nej nej
22358663 nej nej nej
22361658 nej nej nej
22385113 nej nej nej
22415849 nej nej nej

Del A 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
22287786 10
22288932 8 2
22291199 2 5 3
22291242 2 2 0 1 1 0 2 2
22291812 5 2 3
22292669 6 4
22293652 7 6 5 6 6 6 5 6
22293673 2 3 5
22293908 7 3
22294292 3 4 3
22294596 6 1 1 2
22295307 5 1 1 1 1 1
22295460 5 5
22296262 3 2 1 3 1
22297932 4 3 3
22313030 2 3 2 3
22313595 4 2 2 2
22313645 5 3 2
22313673 2 5 3
22313728 3 3 2 2
22313864 10 5 3 7 10 9 9 9
22314075 1 1 3 2 1 2
22314213 3
22314385 5 2 3
22315301 7 2 1
22316231 6 4 2
22316946 5 3 2
22317023 4 3 1 2
22317617 3 1 1 1 3 1
22319796 10
22320941 3 2 5
22323420 5 2 3
22324807
22325679 10
22328922 7 3
22344272 4 2 4
22348428 50 25 25
22348837 5 3 2
22349489 5 4 1
22350651 4 2 3 1
22354115 3 3 4
22362474 7 2 1
22377877 7 1 2
22385250 5 3 2
22385631 5 2 3
22391059 4 3 3
22405513 3 5 2
22318870 10 8 8 7 7 8 8 10
22291113 2 0 3 0 1 0 3 1
22292650 3 1 0 0 0 2 2 4
22293917 5 3 2
22294983 8 1 1
22304266 3 4 3
22313223 7 3
22314265 8 8 4 6 6 8 8 7
22323582 5 0 0 0 0 0 0 5
22325976 5 5
22351638 5 5
22358663 4 2 4
22361658 4 4 2
22385113 2 5 3
22415849 2 5 3
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Del B 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
22287786 8 2
22288932 7 3
22291199 5 5
22291242 3 2 0 2 1 1 0 1
22291812 3 3 4
22292669 5 2 3
22293652 5 5 7 5 6 6 4 5
22293673 4 6
22293908 5 3 2
22294292 4 3 3
22294596 3 3 2 2
22295307 2 1 1 3 1 2
22295460 2 3 5
22296262 3 1 2 2 2
22297932 5 3 2
22313030 4 4 2
22313595 2 8
22313645 7 2 1
22313673 5 3 2
22313728 3 3 3 1
22313864 8 9 10 9 9 8 6 8
22314075 1 1 1 2 1 2 2
22314213
22314385 5 2 1 2
22315301 4 4 2
22316231 3 3 1 3
22316946 2 5 3
22317023 4 2 2 2
22317617 2 2 1 1 2 2
22319796 10
22320941 2 5 3
22323420 2 3 5
22324807 1 3
22325679 3 4 3
22328922 2 3 5
22344272 3 2 1 4
22348428 50 25 25
22348837 3 5 2
22349489 2 4 4
22350651 4 2 1 3
22354115 3 4 3
22362474 2 5 3
22377877 5 4 1
22385250 5 3 2
22385631 3 3 1 3
22391059 5 2 3
22405513 4 1 2 3
22318870 8 7 8 10 9 7 6 7
22291113 3 1 3 0 0 2 1
22292650 1 0 2 1 2 2 0 2
22293917 5 2 3
22294983 4 5 1
22304266 5 3 2
22313223 5 2 2 1
22314265 9 8 10 10 10 9 9 9
22323582 0 0 5 0 0 5 0 0
22325976 5 5
22351638 5 5
22358663 5 5
22361658 3 3 2 1 1
22385113 2 5 3
22415849 5 3 2

Del C 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 
22287786 5 3 2
22288932 5 5
22291199 5 5
22291242 0 1 1 1 0 2 4 1
22291812 3 2 5
22292669 4 4 2
22293652 6 4 4 6 4 4 6 7
22293673 3 2 5
22293908 5 3 2
22294292 3 4 3
22294596 3 1 2 4
22295307 3 1 2 3 1
22295460 5 5
22296262 2 2 1 1 2 2
22297932 6 4
22313030 5 5
22313595 2 2 2 2
22313645 5 3 2
22313673 3 7
22313728 3 2 3 2
22313864 9 8 7 9 8 8 9 9
22314075 2 2 2 4
22314213 3
22314385 3 2 2 3
22315301 2 5 3
22316231 1 3 3 3
22316946 3 4 3
22317023 4 1 1 1 1 2
22317617 2 2 1 1 1 2 1
22319796 2 8
22320941 5 3 2
22323420 2 3 5
22324807 2 4
22325679 10
22328922 4 4 2
22344272 1 1 3 1 2 2
22348428 35 30 35
22348837 3 3 4
22349489 3 4 3
22350651 3 4 2 1
22354115 3 3 4
22362474 4 3 3
22377877 2 2 4 2
22385250 2 3 3 2
22385631 3 4 3
22391059
22405513 5 2 3
22318870 8 7 8 9 10 9 10 8
22291113 1 3 0 2 1 3
22292650 0 1 0 3 2 0 2 2
22293917 4 6
22294983 3 5 2
22304266 3 2 6
22313223 2 1 1 5
22314265 7 8 8 7 7 7 9 10
22323582 0 0 0 0 0 0 0 10
22325976 3 3 4
22351638 2 2 2 4
22358663 2 4 4
22361658 1 3 4 1 1
22385113 2 3 5
22415849 2 5 3
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Del D 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
22287786 10
22288932 4 4 2
22291199 5 5
22291242 0 2 0 1 2 3 2 0
22291812 5 2 3
22292669 2 4 2 2
22293652 4 6 9 7 4 5 6 6
22293673 5 3 2
22293908 5 3 2
22294292 2 3 5
22294596 2 2 6
22295307 2 2 2 2 1 1
22295460 10
22296262 1 3 2 2 1 1
22297932 4 4 2
22313030 5 2 3
22313595 2 4 2 2
22313645 4 3 3
22313673 5 2 3
22313728 1 1 2 1 1 3 1
22313864 7 9 9 7 7 9 9 9
22314075 3 3 1 1 2
22314213 4
22314385 3 3 2 2
22315301 5 2 3
22316231 3 3 3 1
22316946 2 4 4
22317023 3 2 1 2 2
22317617 1 3 1 1 3 1
22319796 8 2
22320941 2 3 5
22323420 2 5 3
22324807
22325679 4 4 2
22328922 5 2 3
22344272 2 2 2 2 2
22348428 10
22348837 4 2 4
22349489 2 4 2 2
22350651 2 4 1 3
22354115 3 3 4
22362474 2 3 5
22377877 10
22385250 5 3 1 2 2
22385631 2 1 3 4
22391059 3 4 3
22405513 4 4 2
22318870 8 7 9 7 9 8 9 8
22291113 3 1 3 2 1
22292650 0 2 2 2 1 1 0 2
22293917 3 1 6
22294983 2 2 1 3 2
22304266 3 4 3
22313223 3 2 1 3 1
22314265 8 9 9 8 9 8 8 7
22323582 0 0 0 0 0 5 5 0
22325976 6 4
22351638 2 3 5
22358663 5 5
22361658 1 5 3 1
22385113 4 6
22415849 2 5 3

 Del E 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
22287786 8 2
22288932 10
22291199 4 3 3
22291242 0 0 1 3 1 3 0 2
22291812 7 2 1
22292669 1 2 4 3
22293652 5 9 5 5 8 7 8 8
22293673 5 3 2
22293908 5 3 2
22294292 5 2 3
22294596 1 3 4 2
22295307 2 2 2 2 2
22295460 10
22296262 2 1 2 1 2
22297932 5 5
22313030 4 3 3
22313595 2 2 6
22313645 3 5 2
22313673 2 3 5
22313728 1 2 4 1 1 1
22313864 2 5 3 7 8 6 5 10
22314075 1 5 2 2
22314213
22314385 3 2 1 2 2
22315301 3 4 3
22316231 5 5
22316946 4 3 3
22317023 1 5 3 1
22317617 1 1 1 7
22319796 10
22320941 5 2 3
22323420 3 5 2
22324807
22325679 4 4 2
22328922 3 3 3
22344272 2 2 3 3
22348428 10
22348837 4 3 3
22349489 5 3 2
22350651 1 4 3 2
22354115 3 4 3
22362474 3 3 4
22377877 8 2
22385250 3 4 2 1
22385631 7 1 2
22391059 3 5 1
22405513 2 4 3 1
22318870 6 9 6 9 8 7 8 9
22291113 1 5 2 1 1
22292650 2 4 1 1 1 0 0 1
22293917 8 2
22294983 3 2 1 2 2
22304266 5 5
22313223 1 2 4 3
22314265 2 7 6 9 9 4 6 8
22323582 0 5 0 0 0 0 0 5
22325976 4 3 3
22351638 4 3 3
22358663 4 3 3
22361658 2 2 2 2 2
22385113 8 2
22415849 5 5
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Svarsidentitet Självuppskattning
22287786 Plant
22288932 Monitor Evaluator
22291199 Completer Finisher
22291242 Shaper
22291812 Implementer
22292669 Resource Investigator
22293652 Team Worker
22293673 Team Worker
22293908 Team Worker
22294292 Resource Investigator
22294596 Implementer
22295307 Team Worker
22295460 Resource Investigator
22296262 Monitor Evaluator
22297932 Team Worker
22313030 Shaper
22313595 Resource Investigator
22313645 Implementer
22313673 Shaper
22313728 Coordinator
22313864 Implementer
22314075 Plant
22314213 Plant
22314385 Resource Investigator
22315301 Completer Finisher
22316231 Plant
22316946 Implementer
22317023 Implementer
22317617 Resource Investigator
22319796 Team Worker
22320941 Resource Investigator
22323420 Team Worker
22324807 Resource Investigator
22325679 Team Worker
22328922 Team Worker
22344272 Team Worker
22348428 Implementer
22348837 Implementer
22349489 Implementer
22350651 Implementer
22354115 Team Worker
22362474 Team Worker
22377877 Team Worker
22385250 Resource Investigator
22385631 Implementer
22391059 Team Worker
22405513 Implementer
22318870 Implementer
22291113 Implementer
22292650 Team Worker
22293917 Implementer
22294983 Implementer
22304266 Team Worker
22313223 Implementer
22314265 Team Worker
22323582 Completer Finisher
22325976 Implementer
22351638 Team Worker
22358663 Team Worker
22361658 Monitor Evaluator
22385113 Coordinator
22415849 Resource Investigator
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Svarsidentitet Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7
22287786 4 3 5 3 4 3 5
22288932 4 5 3 2 5 3 5
22291199 5 4 4 3 5 4 5
22291242 4 2 3 2 4 3 3
22291812 4 3 2 5 4 2 1
22292669 4 4 5 5 4 4 3
22293652 5 3 4 3 4 4
22293673 5 3 4 5 5 3 4
22293908 3 4 5 4 4 2 3
22294292 2 5 4 5 3 5 2
22294596 5 3 5 4 4 4 4
22295307 4 3 4 4 4 3 3
22295460 3 3 3 4 4 3 3
22296262 2 1 1 1 1 2 3
22297932 4 3 5 5 4 4 4
22313030 3 4 4 4 4 3 3
22313595 4 4 4 5 3 3 3
22313645 3 4 5 4 3 3 3
22313673 3 3 4 5 4 4 3
22313728 3 3 2 3 3 3 2
22313864 3 3 4 4 2 4 4
22314075 3 1 1 2 4 3 2
22314213 5 1 5 4 3 5 1
22314385 5 2 3 5 5 3 3
22315301 4 2 4 2 5 5 3
22316231 5 5 1 5 5 5 5
22316946 4 2 5 4 4 5 3
22317023 4 3 3 4 5 3 2
22317617 3 4 3 5 4 5 4
22319796 4 4 5 3 5 5 4
22320941 3 3 4 3 5 3 4
22323420 4 5 5 4 5 4 4
22324807 3 3 3 4 2 4 2
22325679 3 3 4 3 4 3 4
22328922 4 1 4 4 4 3 2
22344272 2 2 4 4 4 4 4
22348428 4 4 4 5 5 3 2
22348837 4 3 5 4 4 3 3
22349489 4 2 3 4 5 4 2
22350651 5 4 4 5 5 5 4
22354115 2 2 2 4 4 4 3
22362474 4 3 5 4 2 4 2
22377877 5 3 3 4 5 4 2
22385250 4 1 5 5 4 2 3
22385631 2 4 5 4 2 5 3
22391059 3 1 4 3 5 3 3
22405513 5 2 4 4 2 4 2
22318870 4 3 3 4 2 4 2
22291113 5 5 3 5 5 3 4
22292650 4 4 5 4 5 4 5
22293917 4 2 4 5 4 2 2
22294983 4 4 5 3 5 4 3
22304266 4 2 4 2 4 4 5
22313223 4 4 3 2 3 4 1
22314265 4 3 4 5 5 4 4
22323582 3 3 4 2 4 2 3
22325976 4 4 3 2 4 5 2
22351638 4 2 4 4 3 5 3
22358663 5 4 2 5 4 4
22361658 2 4 2 5 3 2 2
22385113 2 3 4 5 4 2 5
22415849 5 3 4 4 4 4 4
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Bilaga D Utskick till studiedeltagare

Hej,

jag läser Magisterprogrammet i Projektledning vid Karlstads Universitet och skriver just 
nu min magisteruppsats. 

Jag skriver om hurvida det lönar sig för kommuner och företag att utbilda sina 
medarbetare inom projektledning, det vill säga om det gör en skillnad för projektets 
resultat om projektet har genomförts utav utbildade medarbetare. I första hand fokuserar 
jag på hur en eventuell projektledarutbildning påverkar medarbetarnas möjligheter att 
skapa ett effektivt samarbete inom gruppen. 

Inom ramen för magisteruppsatsen genomför jag en enkätundersökning somriktar sig till 
alla som arbetar som projektledare. Undersökningen riktar sig även till både personer 
som genomgått utbildning inom projektledning såväl till de som inte genomgått sådan 
utbildning.

Jag hoppas resultatet utav magisteruppsatsen kan vara av intresse även för er eftersom det
handlar om hurvida en projektledarutbildning lönar sig, och jag delar givetvis gärna med 
mig av resultaten när uppsatsen är färdig. 

Länk till enkätundersökningen: https://www.webbenkater.com/s/89eab89

Med vänliga hälsningar

Leif Rogell
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