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Sammanfattning 
Intresset för projekt som organiseringsform har kraftigt ökat de senaste decennierna. 

Trots dess popularitet misslyckas fortfarande många projekt. Tidigare forskning har 

lagt stort fokus på verktyg och projekt som tydligt avgränsade enheter. Bredare 

empirisk bas och fler teoretiska perspektiv är nödvändigt för att öka förståelsen kring 

projekt som fenomen. Studiens syfte är att utifrån ett projektledarperspektiv förstå 

förutsättningarna organisationer ger projekt, projektledare och team. Vidare ämnar 

studien förstå hur dysfunktioner inom team manifesteras och hur de hanteras.  
  

Studien är genomförd genom en kvalitativ ansats. Empiri har samlats in genom sex 

stycken semistrukturerade intervjuer från fem olika organisationer och branscher. 

Alla respondenter är projektledare med minst fem års erfarenhet av att leda IT-

projekt. En genomgång av tidigare forskning och artikeldatabaser ligger till grund för 

den teoretiska referensramen och analysen. Teorier och begrepp som används i 

teoriavsnittet är Tillfällig och permanent organisering, Projektlivscykeln, 

Projekttriangeln och Team.  
  

Studien visar att tydlighet i olika former som kravspecifikation, förankring, 

målsättningar, kommunikation och kontrakt är en förutsättning som organisationen 

ger projekt, projektledare och team. Utöver tydlighet är en annan förutsättning från 

organisationen att allokera resurser, vilket leder till problem och dysfunktioner som 

splittrade grupper, ökad komplexitet, urholkning av resurser, brist på kvalitet och 

tillit inom team som projektledare får hantera. Genom att skydda team från 

utomstående intressenter, skapa bra sammanhållning och forum för kommunikation, 

försöker projektledare ge goda förutsättningar för team att genomföra projekt. 
 
 

Nyckelord: Projekt, Projektledare, Team, Förutsättningar, Dysfunktioner 
  



 

Abstract 
The popularity for project as a way of organizing has dramatically increased the last 

decades. Despite it’s popularity a lot of projects still fail. Earlier research has focused 

on tools and projects as an isolated entity. More empirical data and theoretical views 

are necessary to increase the understanding about project as a phenomenon. The 

purpose of this study is to examine from the project managers point of view, what 

conditions project, project managers and teams get from the organization. 

Furthermore, the study aims to understand how dysfunctions in team manifest and 

how they are handled. 
  

The study is based on a qualitative approach. Data has been gathered using sex 

semi-structured interviews in five different organizations and industries. All 

respondents are project managers with at least five years of experience managing 

IT-projects. A review of earlier research and databases with articles was the 

foundation on what the theory and analysis is based upon. Theories and concepts 

that’s been used are: Temporary and permanent organization, Project lifecycle, the 

project triangle and Team 

  

The study shows that clarification in different forms, like project specification, goals, 

anchoring, communication and contracts, is a condition that the organization gives 

project, project managers and teams. Another condition from the organization is the 

allocation of resources, which creates problems and dysfunctions like fragmented 

groups, increased complexity, erosion of resources, lack of quality and trust within 

teams, and then becomes the project manager responsibility to manage. By 

protecting team from external stakeholders, create good cohesion and forums of 

communication, project managers tries to give good conditions to the team to finish 

the project. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har arbetsformen projekt ökat kraftigt där flera 

verksamheter övergått från den klassiska byråkratiska strukturen, till att organisera 

hela eller delar av verksamheten som projekt (Packendorff & Lindgren, 2014). 

Anledningen till utbredningen av projekt förklaras delvis genom den ökade 

förändringstakten i omvärlden, vilket har skett genom den tekniska utvecklingen. Den 

tekniska utvecklingen har förkortat produktlivscykler och organisationer måste 

ständigt utveckla nya produkter för att möta konsumenternas behov. Ofta har 

organisationer flera utvecklingsprojekt igång, vilket kan bidra till den ökade 

utbredningen av projekt (Söderlund, 2012). Det går även att förstå det ökade 

intresset för projekt då det fungerar som ett incitament för gemenskap, engagemang 

och tillhörighet hos individerna, genom att det separeras från övrig verksamhet. Att 

projekt separeras från övrig verksamhet beror på att de är tidsbegränsade och antas 

ha förmågan att reducera komplexiteten för deltagarna genom att de endast behöver 

fokusera på ett projekt och inte omvärlden (Söderlund, 2012, Packendorff, 2003).  

 

Projekt är dock ingen ny arbetsform. Behovet att organisera i projekt minskade under 

den industriella revolutionen på grund av rådande arbetsfördelning och 

specialisering som standardiserades genom den byråkratiska organisationsformen. 

Sedan några årtionden har det skett en återgång till att arbeta mer i projekt. 

Anledningen kan vara att organisering genom byråkrati leder till högre 

transaktionskostnader då den inte anses kunna hantera den osäkra miljö lika bra 

som projekt. Syftet med projekt är att lösa problem som den rutinmässiga, 

byråkratiska organisationen inte klarar av (Söderlund, 2012, Christensen & Kreiner, 

1997). 

 

Projekt är en arbetsform som avser att leverera ett förutbestämt resultat vid en 

angiven tidpunkt med en tillfällig organisation. Målet med projekt är att genomföra en 

förändring exempelvis genom att utveckla en ny produkt (Tonnquist, 2016, Engwall, 

1999). Genom att linjeverksamheten kortsluts uppstår projekt som en separat 
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temporär organisatorisk enhet som har till uppgift att lösa uppsatta mål. Denna enhet 

avgränsas utifrån tre stycken grundpelare: Tid, budget och kvalitet (Söderlund, 

2012). 

1.2 Problemdiskussion 

Att enbart organisera verksamheter i projekt behöver inte vara optimalt trots att det 

talar för bättre anpassningsförmåga. De som arbetar inom projekt, arbetar ofta 

forcerat med tids- och kostnadsplaner. Att enbart arbeta i projekt kan leda till mindre 

långsiktiga investeringar, organisationer utan en stabil struktur löper risk för att 

urholka sina medarbetare gradvis genom att de kortsiktigt försöker maximera vinster 

(Blomberg, 2013). Tonnquist (2016) menar däremot att projekt sällan kan ses som 

en separat organisatorisk enhet då den delar resurser i form av pengar och 

människor med den fasta strukturen. Därför kan det vara svårt att helt separera 

projekt från övrig verksamhet. Tidigare forskning har undersökt projekt som ett 

avgränsat fenomen, Lund och Steinthórsson (2003) uttrycker vikten av att det 

studeras i kontexten det befinner sig i för att utöka förståelsen kring konceptet 

projekt och temporär organisering. Relationen mellan projekt och dess omgivning 

bör enligt Söderlund (2004) undersökas närmare då projekt formar och ändrar 

aspekter inom organisationer och hos individer. 
  

Även om projekt förespråkas att bättre hantera osäkerheter och turbulens, 

misslyckas fortfarande många projekt i relation till parametrarna tid, budget och 

kvalitet (Andersen, Birchall, Jessen & Money, 2006). Ett projekts framgång kan bland 

annat bero på samarbetsförmågan i gruppen som ska genomföra ett projekt, samt 

hur mycket resurser i form av tid och budget som ges. Gruppen som sätts ihop 

benämns ofta som ett team. Engwall (1999) menar att teamet, som ska leverera det 

uppsatta målet utgör en viktig del i projekt och påverkar ett projekts genomförande 

och således resultatet. Andra viktiga aspekter är om projekt faller inom ramarna för 

tid, budget och kvalitet. 
  

Projektledare ansvarar för att leda team till att uppnå det resultat som projekt avser 

att leverera, samt att projekt drivs enligt plan utifrån parametrarna tid, budget och 

kvalitet (Tonnquist, 2016). Att leda projekt handlar om att kontrollera prestationer 

som utförs inom projekt, det handlar tillika om att allokera resurser, planera och 
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övervaka projekt när de genomförs så att eventuella avvikelser kan hanteras (Munns 

& Bjeirmi, 1996). Projektledare hjälper team att definiera tydliga mål och gränser för 

projekt, de bör se till att team fokuserar på rätt arbetsuppgifter (Nahavandi, 2015). 
  

Ett team som är väl sammansatt kan leda till flera organisatoriska fördelar som 

exempelvis reducerade kostnader, mindre behov av övervakning, förbättrat lärande 

och större flexibilitet (Nahavandi, 2015). Medlemmar som deltar i flera projekt kan 

känna sig splittrade, vilket kan leda till att projektresultatet påverkas negativt 

(Söderlund, 2012). Det kan vara svårt att konstruera team, då resurser ofta delas 

med övrig verksamhet och andra projekt. Behovet av kompetens och bemanning 

skiftar under ett projekt och förändringar i team stör samarbetet (Tonnquist, 2016). 

Ett team kan också uppvisa dysfunktioner som kan påverka möjligheten att 

genomföra projekt. Grupptänkande innebär att teamet prioriterar harmoni och 

undertrycker avvikande åsikter, vilket leder till irrationellt beslutsfattande (Janis, 

1972). Förhållandet mellan temporära organisationer och grupptänkande behöver 

utforskas mer, då det finns lite tidigare forskning som undersöker kopplingen 

(Hällgren, 2010). Splittringssyndromet innebär att teamet är alltför oeniga och 

splittrade, vilket leder till handlingsförlamning (Meyerson, Weick & Kramer, 1996). 

Andra typer av dysfunktioner i team visar sig genom frånvaro av tillit, rädsla för 

konflikter, brist på engagemang, undvikande av ansvarstagande och 

ouppmärksamhet till resultat (Lencioni, 2003). Vidare kan teamet ha problem med 

medlemmar som inte bidrar, brist på samarbete, samt negativitet och dålig attityd 

(Nahavandi, 2015). 
  

Ett fåtal studier har genomförts kring det inre livet av ett individuellt projekt och hur 

det påverkas och bestäms av organisationen på högre nivå. Diskussionen som 

dominerar, är att projekt är tydligt välavgränsade, enskilda enheter i både historia 

och kontext (Engwall, 2003). Forskningen har tidigare har lagt för stort fokus på att 

koppla samman verktyg med ett projekts genomförande. Det finns ett stort behov av 

en bredare empirisk bas och flera teoretiska perspektiv på hur verkligheten ser ut 

under genomförande av projekt (Engwall, 2012).  
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1.2.1 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen framkommer det att det finns en lucka i 

forskningsområdet. Istället för att fokusera på verktyg och projekt som tydligt väl 

avgränsade enheter, kan fokus istället läggas på förutsättningar för projekt, 

projektledare och team, samt dysfunktioner inom team för att sedan sättas i en 

organisationskontext. Följande problemformulering kan ge en bredare empirisk bas 

och fler teoretiska perspektiv till forskningsområdet. 

• Vilka är förutsättningarna som projekt och team får från organisationen för att 

genomföra projekt? 

• Hur ger projektledare förutsättningar och hanterar dysfunktioner i team? 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån ett projektledarperspektiv förstå förutsättningarna 

organisationer ger projekt, projektledare och team. Vidare ämnar studien förstå hur 

dysfunktioner inom team manifesteras och hur de hanteras. 

1.4 Avgränsning 

Studien ämnar samla empiri från projektledare med minst fem års erfarenhet av IT-

projekt. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Inom forskning finns en skillnad mellan induktion som utgår från empiri och 

deduktion som utgår från teori. En induktiv ansats tar hänsyn till flera enskilda fall 

som observeras, och hävdar att det finns ett samband i samtliga observationer vilket 

genererar en allmän giltig regel. Den deduktiva metoden utgår tvärtom ifrån en 

generell regel, som förklarar ett enskilt specifikt fall. Regeln kan vara en form av teori 

som forskaren avser att pröva på det specifika fallet. Ofta ses dessa som två 

uteslutande alternativ, det finns däremot en tredje metod som benämns abduktion. 

Inom abduktion tolkas det enskilda fallet ifrån övergripande observationer, som 

sedan stärks med nya iakttagelser och fall. Därmed innefattar abduktion mönster 

från både induktion och deduktion. Det som särskiljer abduktion från de två andra 

metoderna är att det försöker skapa förståelse för underliggande mönster genom att 

analysen av empirin kan kombineras med nya teorier (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

Denna studie ämnar inte testa en specifik teori utifrån den deduktiva metoden, och 

inte heller att kunna dra generaliserbara slutsatser som leder till nya teorier enligt 

den induktiva metoden. Studiens syfte är att skapa förståelse för underliggande 

mönster, därför utgår studien utifrån abduktion. Vidare tillåter den abduktiva metoden 

att addera relevant litteratur under studiens gång, vilket möjliggör för analys av 

begrepp och fenomen som på förhand inte identifierats. 
 

Då studiens syfte är att förstå förutsättningar och dysfunktioner, vilket är komplexa 

företeelser, har en kvalitativ ansats använts. Kvalitativa studier handlar om att gå på 

djupet och undersöka bakomliggande problem och innebörder av människors 

agerande. Vidare handlar kvalitativa studier om att se problematiken utifrån 

respondentens synvinkel (Starrin & Svensson, 1994, Denscombe, 2016).  
  

Inom kvalitativ forskning läggs stor vikt vid att forskaren bidrar till att konstruera data. 

Utgångspunkten är att forskaren är viktigast för mätning av data och därför är 

forskarens bakgrund, identitet, värdering och övertygelse av stor betydelse. Kvalitativ 
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forskning förknippas ofta med småskaliga studier, då forskarna vill ha nära och god 

kännedom om data som samlats in (Denscombe, 2016).  
 
  

För att samla in empiri har semistrukturerade intervjuer använts. Den 

semistrukturerade intervjun utgår ifrån förutbestämda frågor, där respondenten 

lämnas fri att utveckla sina tankar och tala på djupet kring det ämne som 

presenteras (Denscombe, 2016). Till skillnad från kvantitativa intervjuer som utgår 

från forskarens intressen, används kvalitativa intervjuer för att se problematiken 

utifrån respondenternas synvinkel och erfarenheter, vilket möjliggör en djupare 

förståelse av problematiken (Kvale & Brinkmann, 2014, Denscombe, 2016, Bryman 

& Bell, 2013). Metoden har använts för att ta fram och belysa förutsättningar för 

projekt och team, samt dysfunktioner i team. Studien berör människors beteende 

vilket är ett komplext fenomen, således är det lämpligt att respondenten tillåts tala 

fritt och utveckla sina svar. Denscombe (2016) menar att semistrukturerade 

intervjuer ger forskarna möjlighet att styra intervjuerna, att skapa förtroende hos 

respondenter och därmed kunna ta del av känslig data. Frågor som rör konflikter 

mellan människor antas vara av känslig karaktär utifrån uppsatsförfattarnas 

erfarenhet inom området. Genom semistrukturerade intervjuer har omformulering av 

frågor varit möjligt under intervjuernas genomförande, vilket har säkerställt att 

respondenter undvikit att svara. 

2.2 Urval 

I studien har både snöbolls- och subjektivt urval använts. Branschen som 

organisationerna verkar inom är av underordnad betydelse, då studiens syfte inte är 

att undersöka en specifik bransch. Däremot kommer dessa listas i en tabell 

tillsammans med respondentens namn och erfarenheter, då det kan vara intressant 

om förutsättningarna mellan branscherna varierar. De organisationer som 

undersöktes var av sekundär betydelse, därför har inget urval gjorts på specifika 

organisationer. Däremot har det genom de urval som använts varit möjligt att uppnå 

större spridning vilket stärker överförbarheten i studien. Respondenterna var det 

primära för urvalet då studien ämnar undersöka projektledare. Snöbollsurval innebär 

att forskaren ber människor föreslå respondenter som uppfyller vissa urvalskriterier 

som exempelvis, kön, ålder eller kvalifikationer. Denscombe (2016) menar på att 
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snöbollsurval underlättar för forskaren att komma nära den föreslagna respondenten 

då den initiala kontakten har tagits av en person med en personlig relation till 

respondenten. Den initiala kontakten kunde verifiera att respondenten uppfyllde de 

kriterier som ställts upp så att relevant data för studien kunde samlas in.  

 

Vidare menar Denscombe (2016) att ett subjektivt urval innebär att respondenter 

handplockas, på så sätt säkerställs det att relevant data kring forskningsämnet 

samlas in. Subjektivt urval var lämpligt att använda då det ger möjlighet att få 

relevant information genom att människor med erfarenhet och kunskap inom 

området väljs ut. Det förutsätter dock att forskarna har god kunskap inom området 

som undersöks (Denscombe, 2016). Då uppsatsens författare anser sig ha god 

teoretisk grund kring ämnet var det subjektiva urvalet ett lämpligt komplement till 

snöbollsurvalet, för att säkerställa att tillräckligt många respondenter deltog i studien. 

 

Respondenterna som valdes ut skulle uppfylla följande kriterium: 

- Minimum om fem års erfarenhet av att leda IT-projekt. 

I studien har det inte tagits hänsyn till respondenternas ålder eller kön då det inte är 

relevant för studiens syfte. Istället har särskild tonvikt lagts på respondenternas 

erfarenhet att leda IT-projekt. Kriteriet om fem års erfarenhet är av vikt då det 

säkerställer att respondenten dels har en god kunskap om projekt, men också kan 

dela med sig av erfarenheter kring flera olika projekt. Därmed kan det antas att 

respondenter med flerårig erfarenhet kan ge en mer nyanserad bild av projektarbete 

än respondenter som enbart arbetat i enstaka projekt. Valet att titta på 

förutsättningar för IT-projekt baserades på eget intresse, avgränsning och att det är 

inom ramen för uppsatsförfattarnas program. 

 

För att bestämma urvalets storlek användes ett kumulativt tillvägagångssätt. Det 

kumulativa tillvägagångssättet förknippas ofta med småskalig och kvalitativ 

forskning. Forskaren ökar urvalets storlek tills informationen är tillräcklig eller 

ytterligare enheter inte tillför något till studien. Det innebär att forskaren gör 

bedömningen om när tillräcklig information samlats in (Denscombe, 2016). 

Totalt genomfördes sex intervjuer vilket ansågs tillräckligt enligt uppsatsförfattarna 

för att uppnå studiens syfte. 
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I tabellen listas de respondenter som deltog i studien. Två utav respondenterna 

valde att vara anonyma, därför har ett fiktivt namn använts vid sammanställning av 

empiri och analys. Anonym 1, som kallas Rebecca, valde endast att vara anonym till 

namnet och inte organisationer hon arbetat i. Anonym 2 som kallas Albin ville 

däremot vara anonym vad gäller både namn och organisation.  

 
Tabell 1 - Urval 

Namn Bransch1 Organisation Roll / Titel Erfarenhet i år 

Amir Data, IT & 

Telekommunikation 

Avanade Projektledare, 

Programledare 
6 år 

Anonym 1 

Fiktivt namn:  

Rebecca  

Data, IT & 

Telekommunikation, 

Data, Försäkring 

Ericsson, 

Folksam 

Teamledare, 

Team Coach och 

teammedlem2 

20 år 

Joakim Data, IT & 

Telekommunikation 

Avanade Projektledare 10 år 

Anonym 2 

Fiktivt namn:  

Albin 

Transport Anonym Projektledare 7 år 

Nick Data, IT & 

Telekommunikation 

TocaBoca, 

Mobiento 

Projektledare 7 år 

Marie Utbildning, forskning & 

utveckling 

Södertörns 

Högskola 

Projektledare 15 år 

 

  

                                                
1 Branscherna som listas har hämtats från databasen Retriever Business. 
2 En av respondenterna hade inte en uttalad titel som projektledare. Men har drivit projekt och 
människor, samtidigt som hon var begränsad av tid, kostnad och kvalitet vilket är uppsatsförfattarnas 
definition av projekt och projektledning. 
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2.3 Genomförande 

Inför studien gjordes en grundlig genomgång av litteratur med hjälp av olika artikel- 

och litteraturdatabaser. De databaser som används i studien är SöderScholar, 

Google Scholar och Emerald. Genom litteraturgenomgången bildades den teoretiska 

referensram som används i studien och i intervjuguiden. Respondenterna som 

deltog i studien kontaktades dels direkt genom LinkedIn i det subjektiva urvalet. Om 

kontakten var förmedlad genom snöbollsurval kontaktades respondenten via mejl. 

Vid varje första kontakttillfälle förmedlades studiens syfte. 

 

En intervjuguide sattes ihop (se Bilaga 1) som tematiserades utifrån den teoretiska 

referensramen för att underlätta analys av empiri. Innan intervjuerna genomfördes 

skickades intervjuguiden ut till respondenterna så att de kunde förbereda sig. 

Respondenterna kunde reflektera kring ämnet på förhand, vilket möjliggjorde mer 

uttömmande svar. Information om att intervjuerna kunde ta mellan trettio till sextio 

minuter delgavs tillsammans med information om möjlighet att vara anonym. 

Intervjuguiden var semistrukturerad för att tillåta respondenterna att vara flexibla och 

tala fritt om det ämne som presenterades, samt att minimera intervjuarens påverkan 

på information som skulle framkomma. Däremot ställer det krav på forskarnas 

förmåga att vara neutrala samt att ställa relevanta följdfrågor. Då uppsatsförfattarna 

läst in sig på ämnet och gemensamt träffade respondenterna för intervjuer, kunde 

det säkerställas att följdfrågorna var relevanta. Uppsatsförfattarna presenterade sig 

inledningsvis vid namn, vilket lärosäte de representerade samt vilket program de 

läste. Vidare frågade uppsatsförfattarna om de kunde spela in intervjun och om det 

var möjligt att kontakta respondenten i efterhand för kompletterande information, 

vilket bidrog till säkerställande av data. Under intervjun var en av uppsatsförfattarna 

ansvarig att följa intervjuguiden medan den andre noterade icke-verbal 

kommunikation som är svår att uppfatta på en ljudupptagning. Vidare noterades 

möjliga relevanta följdfrågor för att säkerställa att ingen viktig information gick 

förlorad. Intervjuerna spelades in från två separata enheter. Transkribering av 

intervjuerna i sin helhet skedde efter att alla intervjuer genomförts, där data 

sorterades och sammanställdes i två omgångar för att få ut data som 
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uppsatsförfattarna ansåg relevant för studiens syfte. Empirin sammanställdes och 

tematiserades utifrån intervjuguiden. Då första intervju upplevdes något kort, 

reviderades intervjuguiden genom att fler följdfrågor adderades. Uppsatsförfattarna 

upplevde att deras förmåga att föra intervjuerna på ett professionellt sätt med tiden 

blev bättre. Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 17 år 2017 på respektive 

respondents arbetsplats och i avskilda mötesrum, vilket minimerade 

störningsmoment och möjliggjorde att respondenterna kunde känna sig trygga i en 

bekant miljö. 

2.4 Trovärdighet 

Trovärdighet rör frågan huruvida kvalitativa forskare kan visa att data är exakt och 

träffsäker. Bedömningen av trovärdighet i data bygger på forskarens förmåga att visa 

att data har producerats och kontrollerats i enlighet med god praxis (Denscombe, 

2016). Trovärdighet inom kvalitativ forskning innefattar flera begrepp som 

tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering (Denscombe, 2016, Bryman & Bell, 

2013).  
 

Tillförlitlighet handlar om att redogöra för de processer och metoder som används. 

Det ska vara möjligt att granska forskningsprocessen, vilket ska tydliggöra för läsare 

så att de kan förstå hur särskilda slutsatser framkommit (Denscombe, 2016). 

Studiens ambition har varit att genom transparens och tydlighet i metod, analys och 

beslutfattande stärka tillförlitligheten för resultatet som framkommer.  

 

För att kunna göra en generaliserbar studie kring ämnet, måste studien genomföras 

med ett annat angreppssätt. Frågan rör då huruvida fynden kan överföras till andra 

fall (Denscombe, 2016). Uppsatsförfattarna har studerat flera olika sociala 

verkligheter genom att välja respondenter från olika organisationer och bakgrunder. 

Överförbarheten av resultatet på andra fall bör därför vara möjlig i högre grad, än om 

studien endast inriktat sig på en enda organisation. Däremot har syftet med studien 

inte varit att generalisera resultatet, utan att ge en djupare förståelse för 

förutsättningar för projekt och team, samt dysfunktioner inom team.  
 

Analys av kvalitativ data bygger på tolkning, vilket får konsekvenser på 

objektiviteten. Forskarens identitet, värderingar och attityd påverkar vid tolkning av 
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data. Vidare är forskarens förmåga att ha ett öppet sinne av stor vikt (Denscombe, 

2016). Uppsatsförfattarna har försökt hantera sin egen påverkan genom att 

distansera sig från sina övertygelser så länge studien pågått. Ambitionen har varit att 

hantera data som framkommit objektivt. Denscombe (2016) menar att forskaren bör 

stänga av sina personliga övertygelser vid produktion och analys av data. Även om 

uppsatsförfattarna haft detta som ambition finns alltid risken att detta sker, vilket 

skulle kunna leda till feltolkning av data. Vidare menar Denscombe (2016) att 

forskare bör ha ett öppet sinne genom att överväga alternativ och andra förklaringar 

gällande data. Genom att ha ett öppet sinne kring resultatet av data som samlas in, 

har uppsatsförfattarna varit förberedda på att revidera studien så att syftet uppnås.  
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3. Teori 

Avsnittet inleds med att beskriva skillnaderna mellan tillfällig och permanent 

organisering. Vidare presenteras projektlivscykeln och projekts styrlogik. Avsnittet 

avslutas med att presentera hur team inom projekt kan se ut och hur dess 

inneboende struktur kan påverka ett projekts genomförande.   

3.1 Tillfällig och permanent organisering 

Packendorff (2003) beskriver hur projekt kan definieras som en temporär 

organisation då den direkt får en förutbestämd tid att existera. Det är genom 

tidsbegränsning som ett temporärt projekt skiljer sig från andra former av 

organisering. Deadlinen inom den temporära enheten medför att handlingar måste 

ske omgående och kan få genomslag på projektresultatet. Målsättningen inom 

projekt är mer preciserad och situationsspecifik i kontrast till den permanenta 

verksamheten (Packendorff, 2003). De uppgifter som ges benämningen projekt delar 

vissa organisatoriska egenskaper och villkor. Projekt är unika uppgifter som ligger 

utanför den normala rutinen, praxis och kompetens. Dess lösning kräver 

extraordinära organisatoriska åtgärder genom att det angår medarbetare från olika 

delar av organisationen (Christensen & Kreiner, 1997). Projekt får inte heller 

möjlighet till att trimma sin organisation på grund av tidsbegränsningen. Det vill säga 

att de inte kan optimera de beslut som tas under ett projekts gång då de har ett 

begränsat antal tillfällen att ta dessa. Projekt delar vissa egenskaper med andra 

organiseringsformer som exempelvis arbetsdelning, kontroll och uppföljning 

(Packendorff, 2003, Söderlund, 2003). Den temporära organisationen skärs av från 

övrig verksamhet, både fysiskt och socialt. Avskiljningen kan bidra till mindre behov 

av auktoritet då organisationen endast är tillfällig. Det kan skapa en starkare vi-

känsla mellan medlemmarna i team då de känner sig utvalda, samt att det kan 

reducera komplexiteten för deltagarna då de inte längre behöver fokusera på den 

övriga verksamheten (Packendorff, 2003). 

 

Den permanenta organisationen erbjuder möjligheten att inte ta beslut omgående då 

de inte har en begränsad tidshorisont. Permanenta organisationer kan förfina sitt 

beslutsfattande eftersom de antas att aldrig upphöra. Medlemmarna inom den 
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permanenta organisationen kan istället för att agera direkt, välja att tänka mer 

strategiskt (Packendorff, 2003).  

 

Utifrån ovan nämnda egenskaper hos projekt, kan det vara svårt att uppnå 

effektivitet i kontrast till den byråkratiska organiseringsformen. Byråkratin behöver 

inte situationsanpassa sina beslut, utan arbetar med att standardisera och 

regelorientera beslutsfattande. Genom att på bästa sätt applicera standardsvar som 

utvecklats under längre tid, kan byråkratin uppnå bättre pålitlighet och operationell 

effektivitet än projekt (Christensen & Kreiner, 1997). Strukturen inom den 

byråkratiska organisationsformen är strikt hierarkisk där varje individ ansvarar för sitt 

eget område som den är tilldelad. Projekt kortsluter denna organisation för att sätta 

ihop en tillfällig organisation i syfte att uppnå de mål projekt avser att leverera. Då 

projekt delar resurser med övrig verksamhet, är gränsen mellan 

organiseringsformerna inte helt tydlig (Tonnquist, 2016).  

 

Att enbart organisera i projekt behöver inte vara optimalt trots att det talar för bättre 

anpassningsförmåga till de förändringar som sker i omgivningen. De som arbetar 

inom projekt arbetar ofta forcerat med tids- och kostnadsplaner. Att organisera mer i 

projekt kan leda mindre långsiktiga investeringar och sämre resultat på sikt då det 

finns en risk att medarbetare urholkas gradvis genom kortsiktigt försök till 

vinstmaximering. Utan stabil struktur eller byråkrati, riskerar organisationer att tappa 

de fördelar som den stabila strukturen erbjuder. Projekt kan ses som ett komplement 

till byråkratin då det kan fungera bättre för att utveckla nya produkter och tjänster 

(Blomberg, 2013).  

3.2 Projektlivscykel 

Projekt beskrivs ofta som en livscykel med flera faser. Faserna effekt och idé brukar 

normalt sett inte ingå i projekt, men är av vikt då de beskriver besluts- och 

urvalsprocessen innan ett projekts början och hur nyttan säkerställs efter ett projekts 

avslut. Förstudien kan minska osäkerhet i projekt genom att analysera 

förutsättningar. Vidare definieras ett projekts omfattning, krav dokumenteras, 

intressenter klarläggs och affärsnyttan värderas mot risk och kostnader. I fasen 

planering planläggs hur projektmålet ska uppnås och metod väljs för genomförandet. 



 
14(47) 

Vidare estimeras och definieras aktiviteter samtidigt som resurser organiseras. 

Resultat arbetas fram och överlämnas under genomförandet. Kostnader och 

aktiviteter följs upp samt att ändringar och avvikelser hanteras. I ett projekts 

avslutande fas avvecklas projektgruppen och arbetet utvärderas i syfte att ta vara på 

erfarenheter (Tonnquist, 2016). Då projektprocessen antas genomlöpa endast en 

gång, har de val och avvägningar som görs i början av projektlivscykeln inflytande på 

senare skeden i processen. Det är under de senare delarna i projektlivscykeln som 

konsekvenserna av de val som tidigare gjorts visar sig. Att föreslå ändringar långt in i 

ett projekt kan leda till högre kostnader och osäkerhet (Engwall, 1999). 

 
Figur 1 - Projektlivscykeln 

3.3 Projekttriangeln 

När ett projekt bedrivs inom en verksamhet utgör de en separat enhet, genom att de 

avgränsas organisatoriskt och idémässigt. Söderlund (2012) menar att denna 

avgränsning är viktigt för organisering och möjlighet till utvärdering. Avgränsningarna 

består av tre stycken grundpelare som projekt måste förhålla sig till. Dessa är tid, 

kostnad och kvalitet eller funktionalitet.  

Figur 2 - Projekttriangeln 
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Tiden som projekt får för att leverera resultatet har flera funktioner. Det fungerar som 

en parameter i utvärderingen när ett projekt är avslutat. Det tydliggör för deltagarna 

när deadline för projekt inträffar. Förtydligande av deadline möjliggör för medlemmar 

och projektledare att bättre kunna prioritera sina arbetsuppgifter (Söderlund, 2012). 

Kostnaden eller budgeten är en annan del som begränsar projekt och dess omfång. I 

begreppet innefattas inte enbart pengar, utan personal och antalet timmar som finns 

till förfogande ingår dessutom (Tonnquist, 2016). Ofta är det beställare som i förväg 

sätter upp en gräns över hur mycket ett projekt får kosta. Beställare av projekt kan 

vara extern eller intern (Söderlund, 2012). Kvalitet eller funktionalitet kan benämnas 

som det slutgiltiga resultatet av projekt. Styrfunktionen kan ses som en av de 

fördelar projekt har kontra traditionell organisering, då medlemmar endast behöver 

fokusera på arbete som för stunden är viktigast genom prioritering av arbete och inte 

på hela arbetet samtidigt. Tid, kostnad och kvalitet, utgör grunden för hur ett projekt 

når uppsatta mål, samt hur projekt organiseras då projektledare måste hantera och 

förhålla sig till dessa grundpelare (Söderlund, 2012). Ofta definieras projekt som 

framgångsrikt om det håller sig inom ramen för dessa grundpelare. Denna definition 

är dock inte helt oproblematisk då många framgångsrika projekt överskrider både 

kostnad och tid, samt att vad som bedöms som god kvalitet är en subjektiv 

bedömning (Blomberg, 2013, Engwall, 1999). Hur väl projekt sköts av projektledare 

kan inte heller bestämmas uteslutande efter de tre grundpelarna, då varje projekt är 

unikt och har olika förutsättningar som projektledare förhåller sig till (Engwall 1999, 

Blomberg & Lundin, 2014). 

3.4 Team 

Team kännetecknas av att medlemmarna sätter upp ett gemensamt mål samt att de 

arbetar tillsammans större delen av tiden på samma geografiska plats. Om tillit och 

samarbete genomsyrar team kan de utveckla synergier. Team som presterar på hög 

nivå kan leda till organisatoriska fördelar som reducerade kostnader, mindre behov 

av övervakning, förbättrat lärande och större flexibilitet. Team som fungerar väl 

underlättar genomförande av projekt (Tonnquist, 2016, Nahavandi, 2015). 
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Att bilda team är svårt då resurser ofta delas med linjeorganisationen och andra 

projekt. Behovet av kompetens och bemanning skiftar under ett projekts gång och 

förändringar i gruppen stör samarbetet. Det är svårt att samla alla medlemmar under 

ett projekts gång. En lösning kan vara skapa ett kärnteam på tre medlemmar, för att 

sedan variera gruppens storlek efter behov (Tonnquist 2016). En fördel med att 

medlemmar befinner sig på samma geografiska plats, är att de kan bli mer 

fokuserade (Söderlund, 2012). 

3.4.1 Dysfunktionella team 

Ett team som inte fungerar, eller som på något sätt uppvisar inneboende 

problematik, kan benämnas som dysfunktionellt. Forskare ger olika förklaringar till 

vad ett dysfunktionellt team är och hur problem manifesteras. Avsnittet presenterar 

inledningsvis grupptänkande och splittringssyndromet. Vidare presenteras ytterligare 

egenskaper för vad som kännetecknar ett dysfunktionellt team. 

3.4.1.1 Homogena grupper och grupptänkande 

Homogena grupper kan leda till team med bättre sammanhållning, reducering av 

konflikter och en känsla av samstämmighet. Vidare kan gruppen i större utsträckning 

hålla med varandra i processer samt att beslut fattas snabbare. Homogenitet kan 

dock skapa problem. Stark sammanhållning leder till en ökad risk av en falsk tro om 

att ha rätt, vilket är en av huvudfaktorerna som bidrar till grupptänkande. Homogena 

grupper tenderar att förlora kreativitet då de håller med varandra istället för att 

ifrågasätta (Nahavandi, 2015). 

 

Grupptänkande uppkommer när en grupp prioriterar harmoni och undertrycker 

avvikande åsikter vilket kan leda till irrationellt beslutsfattande. Gruppen försöker 

minimera konflikter samt fatta beslut utan att kritiskt utvärdera andra alternativ. 

Gruppen isoleras och påverkan från utomstående uteblir. Det finns åtta symptom på 

grupptänkande: 

1. En illusion av odödlighet, som skapar stor optimism och uppmuntran till 

risktagande 

2. En odiskutabel tillit till gruppens moral, som leder till att medlemmar ignorerar 

konsekvenser av deras agerande 

3. Rationalisering av varningar som kan utmana gruppens antaganden 
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4. Stereotypa föreställningar om de som motsätter sig gruppen 

5. Självcensurering av idéer som avviker från gruppens konsensus 

6. En illusion av enighet, där tystnad ses som överenskommelse 

7. Grupptryck, som appliceras på medlemmar som har andra åsikter 

8. Åsiktsvakter, självutnämnda medlemmar som skyddar gruppen från 

avvikande information (Janis, 1972). 

3.4.1.2 Heterogena grupper och splittringssyndromet 

Heterogena grupper har olika perspektiv vilket kan vara viktigt vid komplexa 

problem, speciellt då gruppen möter moraliska och etiska dilemman. Diversifierade 

grupper väger fler alternativ och kan generera beslut med högre kvalitet. Vidare 

integrerar de information som kan förbättra deras beslutsförmåga (Nahavandi, 

2015). 

 

Splittringssyndromet kan uppstå i temporära team där medlemmarna arbetar i olika 

projekt och team samtidigt. Teamet kan sakna ett långsiktigt förhållningssätt och 

misslyckas med att uppnå kollektivt handlande. Medlemmarna kan ha svårt att se 

helheten över vad som ska göras, samt misslyckas med att föra en dialog mellan de 

olika parterna i ett projekt. Det saknas en gemensam tolkningsram och ett 

gemensamt språk. Koalitioner kan uppstå mellan medlemmar som delar erfarenhet 

eller förstår varandra lättare vilket inte behöver vara bäst för ett projekt. Teamet kan 

ha olika ledare som arbetar åt olika håll. Risken med splittringssyndromet är att 

teamet blir handlingsförlamat. Det finns åtta symptom på splittring. 

1. Avsaknad av en gemensam målbild 

2. Avsaknad av en dialog mellan medverkande och olika parter 

3. Koalitionsbyggande som hämmar projekt 

4. Negativ kritik mot vissa av ett projekts parter 

5. Flera motstridiga interna kritiker 

6. Flera motstridiga ledare i projekt 

7. En negativ syn på teamets förmåga 

8. Flera olösta och icke produktiva konflikter (Meyerson, Weick & Kramer, 1996). 
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3.4.1.3 Teamets dysfunktioner 

Lencioni (2003) presenterar fem stycken begrepp som kan känneteckna ett 

dysfunktionellt team, samt ger förslag på hur projektledare bör agera för att hantera 

dessa. 

Frånvaro av tillit.  

Teamets medlemmar vågar inte visa sig svaga eller sårbara. Det tar mycket energi 

och tid från teamet vilket kan visa sig genom att medlemmar undviker att fråga om 

hjälp eller att hjälpa andra. Dysfunktionen kan undvikas eller hanteras genom att 

dela erfarenheter, demonstrera trovärdighet samt utveckla insikter i varje individs 

unika karaktär och egenskaper. 

Rädsla för konflikter.  

Team som saknar tillit har inte ofiltrerade och passionerade diskussioner om viktiga 

ämnen, vilket kan leda till en falsk harmoni och att konflikter undviks. Resultatet kan 

bli sämre beslut eftersom konflikter kan vara produktiva. 

Brist på engagemang. 

Brist på konflikter kan leda till att teamets medlemmar inte engagerar sig i besluten, 

vilket kan resultera i en miljö av tvetydighet. Medlemmar engagerar sig när deras 

åsikter tas på allvar i beslutsprocesser. Produktiva team har stöd från alla 

medlemmar vilket resulterar i transparenta och gemensamma beslut. Det är viktigt 

att lyssna till alla medlemmars åsikter. 

Undvikande av ansvarstagande.  

I ett fungerande team ser varje individ till att andra medlemmar tar sitt ansvar. Det är 

viktigt att mäta framsteg genom att klargöra ramar för teamet i vad som ska göras, 

vem som ska göra det och när det ska vara klart.   

Ouppmärksamhet till resultat.  

Teamet blir resultatorienterat när alla medlemmar prioriterar teamets resultat. När 

individer inte hålls ansvariga, tenderar medlemmar att sätta sina egna intressen före 

teamets. Dysfunktionen kan hanteras eller undvikas genom att tydliggöra teamets 

resultat och belöna beteenden som möjliggör goda resultat. 

 



 
19(47) 

För att undvika eller hantera dessa fem dysfunktioner bör projektledare föregå med 

gott exempel samt ange tonen för teamet. Projektledare bör vara de som först visar 

sig sårbara, tydliggör ansvar och tidsfrister, uppmuntrar till diskussion och konflikt, 

sätter ramar och är tydliga med resultatet team levererar (Lencioni, 2003). 

Nahavandi (2015) definierar fyra stycken begrepp som kännetecknar ett 

dysfunktionellt team, samt ger förslag på hur projektledare bör agera för att hantera 

dessa.  

Grupptänkande 

Grupptänkande kan leda till dåligt beslutsfattande och kan bero på för tät 

sammanhållning och direktivt ledarskap. Det visar sig genom att teamets 

medlemmar inte uttrycker missnöje eller tänker kritiskt. Grupptänkande kan resultera 

i att alternativ inte utvärderas, strävan mot snabb överenskommelse och 

misslyckande med att utveckla planer för beredskap. Denna dysfunktion kan 

undvikas eller hanteras genom att uppmuntra separatism, bygga diversifierade team, 

och ta in utomstående till gruppen. Projektledare behöver inte alltid delta i 

beslutsfattandet då denne kan bidra till grupptänkandet. Medlemmar inom teamet 

kan utses till kritiska utvärderare, som får i uppgift att granska de beslut som tas. 

Friåkare 

En eller flera medlemmar i ett team bidrar inte i lika stor utsträckning vilket skapar 

irritation. Detta kan leda till att andra medlemmar inte anstränger sig eller bidrar 

eftersom de inte vill bli utnyttjade eller försöker straffa de eller den som åker 

snålskjuts. 

Negativitet och dåliga attityder.  

En eller flera medlemmar är missnöjda eller omotiverade, vilket har en negativ effekt 

på teamet. Konstant klagande och bristen på motivation drar ner andra medlemmar, 

vilket kan skada samarbetet, effektiviteten och leda till oetiskt beteende. De är ofta 

fokuserade på egna mål, dominerande och inte samarbetsvilliga. Därför kan teamet 

få svårt att nå upp till de uppsatta målen. För att undvika eller hantera friåkare, 

negativitet och dålig attityd bör projektledare vara aktiv i att skapa normer för team 

så att medlemmar själva kan utöva ledarskap och stoppa problem. Projektledare kan 

också avlägsna medlemmar som inte bidrar.  
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Brist på samarbete. 

Ett team vars medlemmar inte sätter sitt team först. I ett väl fungerande team litar 

medlemmar på varandra och arbetar mot ett gemensamt mål. Samarbete beror till 

stor del på tillit vilket kan ge en känsla av säkerhet, således kan ett team våga 

experimentera, lära sig och göra misstag. För att undvika brist på samarbete kan 

projektledare hjälpa teamet att utveckla tillit. Tillit bygger på att teamets medlemmar 

uppvisar integritet, hårt arbete och ömsesidig respekt. Projektledare bör belöna 

samarbete snarare än tävlande, fira kollektiv- och individuell framgång, kommunicera 

öppet och vara rättvis mot alla (Nahavandi, 2015). 

3.5 Egen modell baserad på teoriavsnittet 

Utifrån projektledares perspektiv, får projekt, projektledare och team förutsättningar 

från organisationen för att genomföra projekt. Vidare ger projektledare 

förutsättningar till team för ett projekts genomförande. Team kan ha olika 

dysfunktioner som kan ge problem för projektledare, projekt och organisationen. 

Modellen har tagits fram för att tydliggöra och underlätta för läsaren att förstå 

analysen, samt hur de olika nivåerna påverkar varandra och hänger samman. 

 

Figur 3 - Egen modell baserad på teoriavsnittet 
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4. Empiri och analys 
Avsnittet presenterar data som samlats in genom sex semistrukturerade intervjuer. 

Empirin struktureras och presenteras utifrån de teman som används i intervjuguiden. 

Därefter görs en kort analys kring respektive tema, för att sedan sammanställas till 

en större, övergripande analys. Nedan listas några begrepp som används i empirin.  

 

Resurs kan vara pengar, tid eller en person som ingår och arbetar i ett projekt. 

Beställare är den som beställer en produkt, tjänst eller ett projekt. Kravspecifikation 

är ett dokument som tydliggör mått och övriga krav som ställs på en produkt eller 

tjänst. Styrgruppen prioriterar övergripande verksamheter och aktiviteter i ett projekt, 

de består oftast av chefer inom linjeorganisationen eller resursägare. Resursägare är 

den som tillhandahåller resurser för ett projekt. Agila metoder är ett samlingsnamn 

för iterativa projektmetoder som främst används inom systemutveckling. Project 

scope är ett begrepp som innefattar flera olika faktorer, dessa är ett projekts storlek 

samt omfattning i resurser och tid.  

4.1 Tema 1 - Förutsättningar för projekt 

4.1.1 Empiri - Förutsättningar för projekt  

4.1.1.1 Marie 

En viktig förutsättning för projekt är en övergripande tidplan, för att få hela scopet 

med sig och för att kunna se helheten av projekt. Då vet man vad kan bryta ned i de 

olika delarna. Tid och pengar hänger ihop och styr projekt och ger också svar på 

vilka resurser som behövs för projekt. I den ideala av världar kan man plocka ihop 

sitt projektteam men riktigt så är det inte, då det kan vara så att resurser är lediga 

eller saknar rätt kompetens. Olika personer från organisationen ger olika perspektiv 

och gynnar projekt då personer har olika synsätt, problemet är att det kan leda till 

konflikter. Det är även viktigt att personer utan insikt eller kunskap inte lägger sig i 

projekt då det kan leda till att projekt stannar upp och att teamet blir sittande.  

 

Ett problem är att teamet inte enbart jobbar i ett projekt, de kan vara att jobbar i en 

annan del av löpande verksamheten vilket gör att det blir svårt att få loss resurserna. 
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Detta gör att ett projekt blir ryckigt. I den ideala av världar skulle man plocka 

heltidstjänster utifrån behovet av kompetens, men verkligheten ser inte ut så. Ofta 

underskattar man tiden som behövs för projekt. Otydliga direktiv från beställaren är 

en nackdel som gör det svårt att veta vad som ska göras. Samtidigt ger det en fördel 

då man själv kan utforma kraven. Tidplanen är särskilt viktig när man har otydliga 

direktiv. 

4.1.1.2 Rebecca 

Människor och hur de kan samarbeta är alltid det viktigaste för ett projekts 

genomförande. Hur teamet är sammansatt är en viktig del för att kunna genomföra 

projekt. Ett bra definierat syfte och bra definierade krav för vad projekt ska uppnå 

leder till tydlighet. Därför är det också viktigt med en utredning så att krav kan brytas 

ned för teamet. Teamet bryter ned arbetsuppgifter till detaljnivå, ger feedback på 

exakt tid, återkommer till projektledare som pratar med kunden. För att kunna 

genomföra projekt måste samordningen i projekt och mellan olika delar i 

organisationen fungera. Organisationen måste kunna hantera förutsedda och 

oförutsedda händelser exempelvis när resurser plockas bort måste det tas höjd i 

planeringen. Parametrarna tid, budget och kvalitet ska vara möjliga att omförhandla. 

Agila metoder kan vara viktiga om förutsättningarna för projekt ändras. Transparens 

för tid, budget och kvalitet bör råda på alla nivåer.  

4.1.1.3 Joakim 

För att kunna genomföra projekt är det viktigt att delegera ansvar på ett bra sätt så 

att man inte lägger tid på onödiga saker som planeringsfel. Det ska vara tydligt vem 

som ansvarar för vad så att medverkande inte arbetar dubbelt, det är viktigare att 

leverera resultat än att hantera små fel i planeringen. Det är även viktigt att det finns 

någon ansvarig för tid och pengar inom ett projekt så att det blir tydligt för kunden. 

Annars vet kunden inte vad ett projekt kommer kosta eller när det kommer levereras, 

vilket kan leda till missförstånd. En viktig komponent för att kunna genomföra projekt 

är att kunna bemanna det med rätt resurser och behålla dessa. Det är framförallt 

viktigt i längre projekt då resursen kan sluta, vilket leder till att den personens 

kunskap och historia om ett projekt försvinner. Som projektledare handlar det om att 

hantera förväntningar, kunna ta svåra dialoger och kommunicera med både kunden 

och andra intressenter i olika kulturella sammanhang. Externa intressenter som inte 
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är direkt kopplade till projekt eller inte har insikt i det ska inte lägga sig i då det 

skapar problem och stör projekt. Det hanteras genom att skapa dialog med 

intressenter och förmedla konsekvenserna av deras involvering.   

 

En dålig förutsättning för projekt är när medlemmarna inte är helt engagerade till 

projekt och dess arbetsuppgifter. De kanske slits mellan ett projekt och andra 

arbetsuppgifter eller projekt, vilket kan leda till prioriteringsproblem då resurser 

tycker en arbetsuppgift är roligare än en annan. Som projektledare kan detta 

hanteras genom att ha kul på jobbet, bidra till en lättsam stämning på arbetet genom 

att projektledaren bjuder på sig själv, samt att resurserna erbjuds att lära sig nya 

saker och skaffa nya erfarenheter. Det finns dock ingen manual på hur detta ska 

hanteras.    

4.1.1.4 Nick 

En tydlig kravspecifikation är viktig, annars finns risken att kunden kommer med nya 

tillägg till ett projekt, vilket leder till att kostnader ökar, det drar ut på tiden och även 

påverkar samarbetet. En tydlig kravspecifikation gör att teamet kan arbeta längre. 

Det bör vara möjligt att ha spelrum för förhandling gällande parametrarna tid, budget 

och kvalitet. Har man en absolut deadline kan man endast förhandla kring de andra 

två och därför är det bra att kunna rucka lite på deadline. Det är också viktigt att få 

kunden att förstå vad de köper, vilket kommer tillbaka till kravspecifikation, då det 

lättare ger en tydlig bild av kostnad och tid. Detta gäller i synnerhet för 

konsultbranschen. Bemanning är också en viktig förutsättning, att ha tillräcklig och 

rätt personal. Att ta höjd i planeringen ger möjlighet att hantera oförutsedda 

händelser, exempelvis när en resurs är sjuk kan det påverka ett eller flera projekts 

genomförande, beroende på hur många denne är involverad i. Externa intressenter 

som inte förstår projekt och dess begränsningar kan lättare missförstå projekt och 

bidra till missförstånd, vilket går tillbaka med kravspecifikationen och vikten av 

tydlighet.  

4.1.1.5 Amir 

En viktig komponent för att kunna genomföra projekt är att förarbetet i kontraktet 

mellan beställare och leverantör är tydligt och genomarbetat. Ett bra formulerat 

kontrakt skapar bra förutsättningar för projekt. Inom konsultbranschen arbetar de 
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mycket ute hos kund och tillsammans med kundens resurser. Förväntningarna på ett 

projekt ska säkerställas så att bägge parter är införstådda i vad som ska levereras, 

vad det ska resultera i samt hur lång tid ett projekt tar. Därför är det viktigt för 

förutsättningarna att kunden arbetar med att förankra projekt i alla led inom sin 

organisation och se till att rätt resurser, med rätt kompetens finns tillgängliga. 

Resurser som kommer från den egna organisationen ska vara specialiserade, med 

spetskompetens inom flera olika områden. Det vill säga att de tas in från olika delar 

av verksamheten, vilket ger projektledaren trygghet för att kunna genomföra projekt. 

Inom projekt är det viktigt att de projektledare som deltar är starka och kan sätta ner 

foten på en högre nivå inom organisationerna. Det innebär att de ställer krav på 

beställaren, förmedlar vad som behöver göras, vilka resurser som behövs och 

redogör för vilka beslut som är kritiska inom en viss tidsram. Projektledaren måste 

även vara stark om andra intressenter lägger sig i ett projekt och vill påverka dess 

utförande, så att de kan övertala eller förmedla konsekvenserna av deras 

involverande.  

4.1.1.6 Albin 

Det ska vara tydligt vad som göras, då det är lätt hänt att starta och driva ett projekt 

utan att veta vad som göras och vad man ska uppnå. En bra förutsättning är att det 

finns tid att göra en förstudie, som detaljerat beskriver hur och vad som ska uppnås. 

Det är bra med en övergripande kravspecifikation även om man vill jobba agilt. Att 

vara tydlig med syfte för ett projekt och vad som är viktigt för organisationen gör så 

att man undviker att bomma tidplan och budget. Otydlighet kan leda till missnöje hos 

slutanvändarna, då de förväntar sig ett bättre resultat än vad som faktiskt levererats. 

Det är också viktigt att det finns en förankring och mandat i verksamheten där ett 

projekt genomförs. Förankringen underlättas om slutanvändarna eller organisationen 

redan vet vad problemet är och vilket behov som finns när ett projekt beställs. Rätt 

bemanning och rätt kompetens är viktig, annars kan inte projekt genomföras. Fel 

resurser leder till sämre kvalitet, högre kostnad och att det tar längre tid. Det kan 

uppstå resurskonflikter mellan olika projekt och projektledare om en resurs behövs i 

flera projekt samtidigt vilket kan leda till att en resurs rycks mellan flera olika 

arbetsuppgifter. Om sådana konflikter uppstår måste diskussionen lyftas upp högre 

upp i organisationen så att projekten kan prioriteras och så att resursen dedikeras 

mer åt det ena arbetet.  
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4.1.2 Analys - Förutsättningar för projekt 

En förutsättning som främst tas upp i empirin är att det görs ett gediget arbete kring 

ett projekts scope, antingen i form av kravspecifikation eller kontrakt beroende på 

bransch. Kravspecifikationen eller kontraktet ska vara så tydligt specificerat som 

möjligt för att underlätta ett projekts genomförande, vilket verkar stämma med det 

Engwall (1999) beskriver, att val som görs i början av ett projekt är viktiga och kan få 

konsekvenser senare i processen. Anledningen till att kravet ska vara tydligt 

specificerat är så att både beställare och utförare vet vad som ska göras, respektive 

inte göras. Annars uppstår risken att det blir missförstånd, vilket kan leda till att 

projekt inte håller någon av de tre parametrarna som styr projekt enligt Söderlund 

(2012). Utifrån empirin framgår det att kravspecifikationen även ligger till grund för 

förankringen av projekt i organisationen. Att tydligt kunna kommunicera om ett 

projekts förväntningar och resultat underlättar att projekt förankras i alla led, vilket är 

viktigt då projekt annars löper risk för konflikter både bland medlemmar och 

intressenter.  
  

En förutsättning som tas upp är att de medlemmar som deltar i projekt tas från olika 

delar av organisationen för att få in flera olika kompetenser i projekt, vilket kan 

kopplas till Packendorff (2003) och Tonnquist (2016) resonemang om att projekt 

aldrig helt avgränsas från övrig verksamhet. Det framkommer ur empirin att 

medlemmar som arbetar i projekt kan arbeta med parallella arbetsuppgifter, bland 

annat i andra projekt eller i permanent verksamhet. Det kan dock leda till negativa 

effekter såsom att fokus för arbetsuppgiften försämras samt att det tar längre tid. Om 

medlemmar måste fokusera på flera arbetsuppgifter samtidigt, kan det leda till att 

kvaliteten blir lidande enligt Söderlunds (2012) resonemang om ett projekts fördelar. 

Samtidigt är det kanske nödvändigt att medlemmar arbetar både i fasta strukturer 

och i projekt då risken annars är att medlemmar urholkas kompetens- och 

energimässigt enligt Blombergs (2013) resonemang om projekts kortsiktighet.             
  

“Såna här jobb blir stressiga i perioder och det gäller att veta om vilka man kan 

trycka ur hårt på innan det börjar göra ont i dom perioderna. Sen är det klart att vi tar 

igen oss i andra perioder…” (Joakim, 2017). 
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Ur empirin framkommer vikten av att ha en stark och tydlig ledare när projekt drivs i 

permanenta organisationer. Projektledare måste kunna prestera på en högre nivå 

genom att ställa krav på beställare, förmedla vad som behöver göras, vilka resurser 

som behövs och redogöra för vilka beslut som är kritiska inom en viss tidsram. Enligt 

Packendorff (2003) medför deadlinen inom den temporära enheten att handlingar 

måste ske omgående och får genomslag på ett projekts resultat. Vidare menar 

Packendorff (2003) att medarbetare inom den permanenta organisationen tänker 

mer strategiskt. Det verkar som att det kan uppstå en krock mellan 

organisationsformerna när ett projekt tar plats i den strategiska permanenta 

organisationen vilket gör att projektledare måste agera för att påskynda 

beslutsprocesser då det annars har konsekvenser på ett projekts parametrar.  

Empirin visar att det finns behov av auktoritet när ett projekt tar plats i en permanent 

organisation, vilket motsäger Packendorff (2003) och Söderlunds (2003) 

resonemang om att det finns ett mindre behov av auktoritet då organisationen är 

tillfällig. Utifrån empirin verkar det som att den kontext projekt befinner sig i påverkar 

hur projektledare bör agera, där bilden av en stark och tydlig ledare endast 

förmedlats inom konsultbranschen då projekt tar plats i en kunds permanenta 

organisation.  
  

Vad som även framkommer är att projekt som inte förankrats i organisationen, löper 

en högre risk för intressekonflikter, vilket ställer krav på att projektledare ska hantera 

situationen efter rådande kontext och omständigheter. Situationerna kan liknas vid 

politiska förhandlingar mellan intressenter och projektledare vilket kan leda till 

konsekvenser för ett projekt. Får intressenten för mycket makt kan projekt behöva 

göra omtag som får konsekvenser för tid och budget och i värsta fall stoppas helt. 

Det resonemang som förs berör endast de parametrar som enligt Söderlund (2012) 

styr projekt, men vilken påverkan det får för teamet är inget som respondenterna tar 

upp. En sådan situation kan leda till det splittringssyndrom som Meyerson, Weick 

och Kramer (1996) beskriver, däremot belyser respondenterna inte huruvida detta 

påverkar deras team. 
  

Det finns ingen manual för hur projektledare fattar sina beslut, vilket stämmer med 

det Packendorff (2003) säger om projekt. De är i större behov av snabba beslut och 

måste situationsanpassas, till skillnad från byråkratin eller den permanenta 
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organisationen. Därför verkar projektledares fingertoppskänsla vara viktig för att 

skapa förutsättningar och hantera dysfunktioner som uppstår. Risken med snabba 

beslut är att de inte är noggrant övervägda och kan då få konsekvenser för 

kostnader och osäkerhet i ett projekt enligt Engwall (1999).  
  

“Det finns ingen guidebok eller checklista på hur man ska göra...” (Joakim, 2017).  

4.2 Tema 2 - Förutsättningar för team  

4.2.1 Empiri - Förutsättningar för team  

4.2.1.1 Marie 

Genom att använda ett agilt verktyg blir det tydligt för teamet vad de ska göra. 

Verktyget möjliggör också kontinuerlig återkoppling. Det är viktigt att skapa en god 

stämning i projekten och gruppen, då man får igen det vid ett senare tillfälle när det 

är lite jobbigt, motigt eller det är mycket att göra. Därför är det viktigt att lägga 

grunden redan från början. Det är viktigt att teamet tillsammans löser problem, vilket 

också borgar för en god stämning i gruppen. 

4.2.1.2 Rebecca 

Genom att bryta ner teamets arbetsuppgifter och sätta tydliga gränser om vad de 

ska göra och inte göra, skapas förutsättningar för att teamet ska kunna genomföra 

projekt. Har de inte kunskapen att göra detta själva, ska de få hjälp genom 

organisationen. Teamet ska ha rätt kompetenser för att kunna utföra sina uppgifter, 

de arbetar i fasta team på grund av den spetskompetens som varje individ har. Idealt 

är att medlemmarna enbart arbetar i ett projekt åt gången. Teamet ser inte hela 

bilden därför måste resurserna samordnas av någon utan att teamet påverkas.  

 

Att ha god kommunikation sinsemellan genom exempelvis möten är viktigt för 

teamet, hellre för mycket än för lite. För kommunikationen är det är bättre att sitta 

fysiskt nära varandra, då kan problem lösas direkt genom att uppmärksammas på 

plats. Spontan kommunikation mellan medlemmarna är oerhört viktigt för att kunna 

lösa problem. Projektledare ska se till att team skyddas så att de kan utföra sitt 

arbete, det görs genom att projektledare tar alla diskussioner med intressenter. 
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Exempelvis om någon utomstående försöker få in mer arbete, ska konsekvenserna 

av detta informeras till rätt person. Det är viktigt att vara medveten om de val som 

görs, det gäller även för om projektägare vill föra in extra arbete i projekt, vilket inte 

får hända. Projektledare ser även till att rätt resurser finns i team om det saknas. Är 

det någon i teamet som hamnar efter med sitt arbete ska projektledare se till att den 

får hjälp, teamet lyckas bara när alla i teamet är klara.   

4.2.1.3 Joakim 

Att trycka saker framåt är viktigt, så att projektmedlemmarna vet vad de ska göra. 

Allt ska finnas på plats som exempelvis att möten är bokade och att personer finns 

tillgängliga. Svåra dialoger med kunden är något som projektledare ska ta. Det är 

viktigt att ha kul på jobbet, uppskatta sina kollegor och arbetsuppgifter vilket gör att 

teamet arbetar dubbelt så mycket och således går projekt bättre. Därför försöker vi 

arrangera aktiviteter även utanför arbetstid. Projektledare måste ge förtroende och 

kommunicera målen med projekt på både kort och lång sikt. Genom att engagera 

projektmedlemmarna undviker man att de bara gör minsta möjliga. Öppen 

kommunikation är avgörande för lagets förmåga att gemensamt lösa problem och 

leder också till att problem löses snabbare. Tillsammans-känslan i teamet uppnås 

genom kultur och kommunikation i helgrupp. Genom att regelbundet lyfta upp 

arbetsbördan i teamet, finns möjlighet att dela upp arbetet på ett bättre sätt. Att 

förebygga problem är möjligt genom att prata om projekt och medlemmarnas 

inställning till det för att kunna upptäcka problem innan de blir kritiska. Vidare är 

rollbeskrivningen av underordnad betydelse då det kan leda till att personer bara gör 

minsta möjliga och att arbetsuppgifter hamnar i en gråzon som ingen av teamets 

medlemmar vill ta. 

4.2.1.4 Nick 

När teamet inte är toppstyrt skapas utrymme för kreativitet, trivsel och att det blir 

roligare för medarbetare. Det är projektledarens ansvar att ge goda förutsättningar 

och bör ge teamet rätt verktyg, exempelvis mjukvara, för att kunna leverera projekt. 

Saknas tydlig bild av vad man ska göra har teamet inte heller rätt förutsättningar. 

Projektmedlemmarna måste skyddas från andra personer som exempelvis kommer 

och ber om hjälp, eller om de ombeds att lägga till andra arbetsuppgifter än de som 

finns i ett projekt. Projektledaren sköldar sitt team genom att föra den svåra dialogen 
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med intressenter utan att involvera teamet. Teamet involveras inte förrän 

prioriteringar gjorts därför att det är bättre att teamet fokuserar på vad de gör nu så 

det inte berörs av yttre faktorer. Regelbunden återkoppling är viktig i synnerhet med 

en sammansvetsad grupp eller en grupp som arbetar tillsammans under en längre 

period, eftersom om det saknas ett forum att ta upp problem så lär sig teamet att 

leva med problemen. Konflikter uppstår alltid, men regelbunden återkoppling eller ett 

forum för att hantera dessa är viktigt. Det är projektledarens ansvar att känna av den 

sociala stämningen och försöka identifiera vad man göra för att lösa eventuella 

konflikter. Det är väldigt sällan bra att peka med hela handen då medlemmarna i 

teamen ofta är experter på respektive område, det handlar i större omfattning om att 

lyssna in teamet. 

4.2.1.5 Amir 

Det är viktigt att medlemmarna i teamet får en tydlig rollbeskrivning över vad de ska 

göra och vilka förväntningarna är i ett projekt. De ska förstå helheten med ett projekt 

och även kundens organisation, inte bara sin egen roll. Behovet av förståelse 

varierar dock beroende på roll och erfarenhet. Teamet ska ha tillräckligt med 

kompetens att kunna utföra sina uppgifter, teamets medlemmar plockas från olika 

delar av organisationen beroende på behovet av kompetens. Om teamet kommer 

från olika delar av organisationen kan teamet dela sin kunskap sinsemellan, vilket 

gynnar organisationen genom att teamet lär känna varandras styrkor och svagheter. 

Teamet ska regelbundet ha möten för reflektion, vilket är en viktig del för 

kommunikationen och så att problem kommer upp till ytan. Verktyg är en viktig 

komponent i kommunikationen om teamets medlemmar inte kan fysiskt närvara, så 

alla får möjlighet att vädra problem. Vidare ska teamet reflektera över det arbete som 

utförts när ett projekt är klart för att på så sätt förfina sin arbetsprocess så att nästa 

team får bättre förutsättningar. Det är viktigt att medlemmarna i teamet trivs både i 

sin roll, i gruppen och hos kunden. Om så inte är fallet är det projektledarens ansvar 

att snappa upp sådant och kanske placera resursen någon annanstans.  

4.2.1.6 Albin 

Teamet behöver smarta och realistiska mål och förstå varför man gör en viss 

förändring. Vidare måste teamet vara bemannade med rätt resurser och kompetens. 

Det är viktigt att teamet har tillräckligt med tid och en realistisk arbetsbörda för att 
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genomföra projekt, i synnerhet om resurser arbetar i flera projekt. Projektledaren 

undanröjer hinder för teamet, exempelvis genom att ta dialoger med resursägare för 

att kunna frigöra resurser för ett projekt. Människor behöver beröm och därför måste 

projektledaren hela tiden uppmuntra teamet och säga att man är på väg åt rätt håll. 

All feedback behöver inte tas upp i grupp, däremot är återkoppling viktig, både 

genom möten och direkt kommunikation till resursen. Transparens skapar förtroende 

och engagemang. Sunt förnuft hos projektledaren är viktigt för att kunna känna av 

vilka som behöver mer coachning och vilka av resurserna som är mer självgående, 

för att därefter ge resurserna de förutsättningarna de behöver. Oengagerade 

medlemmar måste projektledare hantera. Team building måste göras när nya 

resurser sätts ihop, då en ny grupp går igenom olika faser måste dessa svetsas 

samman. 

4.2.2 Analys - Förutsättningar för team 

En förutsättning för team är tydlighet genom rollbeskrivning. Det råder däremot 

delade meningar kring detta då överdrivet fokus på rollbeskrivning kan leda till alltför 

vidmakthållande arbetsbeskrivning, där medlemmarna inom ett team inte går utanför 

denna. Rollbeskrivning verkar dock vara viktig som utgångspunkt för att tydliggöra 

arbetsuppgifter, samtidigt som medlemmarna kan få bättre förståelse för ett projekt 

och så att missförstånd undviks. En tydlig rollbeskrivning kan göra så att medlemmar 

tar ansvar enligt Lencioni (2003). Däremot framkommer det inte ur teorin, huruvida 

en alltför specifik beskrivning även kan vara problematiskt. En annan viktig 

förutsättning för team är att ha rätt bemanning och rätt kompetens för att kunna 

genomföra projekt. Medlemmarna ska helst inte slitas mellan olika arbetsuppgifter, 

utan vara dedikerade till den arbetsuppgift som de har inom ett projekt, då risken 

annars är att de inte levererar alls. Detta kan kopplas till det resonemang som fördes 

i analysen vad gäller förutsättningar för projekt, att kvaliteten blir lidande om 

medlemmarna arbetar med flera arbetsuppgifter enligt Söderlunds (2012) 

resonemang om ett projekts fördelar. Därför borde det leda till bättre kvalitet om de 

enbart arbetar i projekt. Samtidigt är risken högre att de urholkas kompetens- och 

energimässigt om de enbart ska fokusera på en arbetsuppgift enligt Blombergs 

(2013) resonemang.  
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När medlemmarna slits mellan olika arbetsuppgifter och projekt finns risken att 

teamet blir splittrat (Meyerson, Weick & Kramer, 1996). Enligt Nahavandi (2015) har 

heterogena grupper olika perspektiv, vilket kan vara viktigt vid komplex 

problemlösning då mer information och fler alternativ ligger till grund för beslut. 

Respondenterna har inte pratat i termer av splittrade grupper. Däremot framkommer 

det ur empirin att respondenterna värdesätter olika perspektiv och kompetens, vilket 

enligt teorin är av vikt för komplex problemlösning. Då empirin baseras på projekt 

som genomförts i IT-miljö kan det vara rimligt att anta att olika perspektiv och 

kompetens är av stor vikt. Meyerson, Weick och Kramer (1996) menar att splittrade 

grupper har svårt att se helheten över vad som ska göras, samt att det saknas en 

gemensam tolkningsram och ett gemensamt språk. Ur empirin framkommer det att 

team ofta inte ser helheten i projekt vilket också ökar risken för att team blir splittrat, 

anledning till detta är för att projektledare skyddar dem från politik och intressenter 

så att teamet kan fokusera på att genomföra projekt. Risken är att kvalitet blir lidande 

enligt ovanstående resonemang, samt att de inte levererar på någon av 

arbetsuppgifterna vilket påverkar projekt och de tre parametrarna som Söderlund 

(2012) tar upp. Vidare framkommer det inte om respondenterna försöker skapa ett 

gemensamt språk eller tolkningsram, däremot poängterar samtliga vikten av att 

medlemmarna i team förstår vad som ska göras och vad som inte ska göras, vilket 

borde minska risken för splittring. Enligt Meyerson, Weick och Kramer (1996) är 

risken är att en splittrad grupp blir handlingsförlamad. Inget i empirin tyder på 

handlingsförlamade team, även om respondenterna inte pratar i termer om splittrade 

grupper, förhindras detta genom att projektledare försöker skapa en bra 

sammanhållning i team. Att skapa bra sammanhållning kan göras på olika sätt, 

exempelvis genom sitt utövande av ledarskap eller anordnande av aktiviteter utanför 

arbetet. Vidare förhindras detta när projektledarna skapar en tydlighet i vad som ska 

göras samt när de sätter mål för ett projekt. 
  

Respondenterna har inte pratat i termer av grupptänkande eller alltför 

sammansvetsade team. Enligt Nahavandi (2015) försöker homogena grupper 

reducera konflikter, vidare menar Janis(1972) att gruppen prioriterar harmoni och 

undviker oliktänkande. Ur empirin framkommer att samtliga respondenter hanterar 

konflikter regelbundet och lyfter fram vikten av att ha olika individer och kompetens i 

team. Janis (1972) menar att alltför homogena grupper blir isolerade och påverkan 
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från utomstående uteblir. Ur empirin framkommer det att intressenter och 

utomstående har en viss påverkan på team trots att projektledare försöker skydda 

dem. Vidare växlar medlemmar projekt ständigt och nya medlemmar kommer in i 

projekt i perioder. Enligt Janis (1972) leder grupptänkande till irrationellt 

beslutsfattande, ingen av respondenterna lyfter problem med team som fattar 

irrationella beslut. Det skulle kunna vara så att den problematik homogena grupper 

innebär inte uppkommer, eftersom medlemmar i team växlar mellan olika projekt. 

Team är således hela tiden i förändring och påverkas ständigt. Däremot kan det 

fortfarande vara så att problematiken med alltför homogena grupper och 

grupptänkande förekommer utan att projektledare eller organisationer är medvetna 

om det. 
  

Återkoppling och kommunikation är viktigt för projektledare så att de vet hur team 

ligger till. Verktyg och återkommande möten kan underlätta detta och fungerar som 

forum för kommunikation. Team ges utrymme att vädra sina problem i helgrupp och 

individuellt med projektledare. Inom begreppet konflikter menar respondenterna 

sådan problematik och dysfunktioner som kan uppstå i team. Därmed leder dessa 

forum till att de dysfunktioner som tas upp av Nahavandi (2015), Lencioni (2003) och 

Meyerson, Weick och Kramer (1996) kan förebyggas eller hanteras. Söderlund 

(2012) menar att team bör vara lokaliserade på samma plats för att kunna fokusera 

på arbetet. Det framkommer delade meningar i empirin huruvida det är fördelaktigt 

att team befinner sig geografiskt på samma plats. Respondenterna pratar inte om 

hur det påverkar medarbetarens förmåga att fokusera, utan det är istället 

kommunikationen som är central. Projektledare använder verktyg för att hantera 

geografiskt åtskilda team så att de kan kommunicera kring arbetet.  
 

4.3 Tema 3 - Dysfunktioner inom team 

4.3.1 Empiri - Dysfunktioner inom team 

4.3.1.1 Marie 

Det kan bli konflikter mellan projektmedlemmarna som visar sig genom att man inte 

tycker likadant och är olika som personer. Det är projektledarens ansvar att känna av 
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stämningen och lösa konflikten så fort den uppenbarar sig. Personliga konflikter 

hämmar samarbete och gör så att projekt inte tar sig framåt. Uppdelning av resurser 

leder till att de inte är lika fokuserad och det tar tid att ställa om från en uppgift till en 

annan. Det är projektledarens ansvar att ta höjd för detta, därför är tidplanen viktig. 

4.3.1.1 Rebecca 

Om team-sammansättningen är dålig kan det leda till att medarbetare hamnar i 

konflikter och arbetet därmed inte kan fortlöpa. Detta hanteras genom att det tas upp 

till en högre nivå, någon av medlemmarna som bistår i konflikten plockas sedan bort 

från ett projekt och in i ett annat. Därmed bildas nya team-sammansättningar inom 

organisationen. Detta hanteras genom att projektledare ser till att varje person inom 

teamet får kommunicera och vädra sina åsikter. Ett annat problem är när teamets 

medlemmar får byta arbetsuppgifter allt för ofta genom att de deltar i andra projekt 

eller i fasta strukturer.  

4.3.1.3 Joakim 

Ett problem är att andra projekt är mer intressanta för resurserna, vilket leder till att 

de kan prioritera bort ett projekt och blir inte helt deltagande. Det finns ingen 

guidebok i hur man ska hantera detta, men det är viktigt att främja att ha kul på 

jobbet och en lättsam stämning. Det är också ett problem att personer tar på sig för 

mycket arbete och inte kommunicerar om det, vilket inte fungerar i längden. 

Personliga konflikter är vanligt där resurser inte lyssnar på varandra, vilket är 

projektledares ansvar att lösa genom kommunikation. Det kan uppstå missförstånd i 

omfattningen av arbetsuppgifterna. Personer som deltar i flera projekt kan ha 

prioriteringsproblem, då risken med flera parallella projekt innebär ökad risk för att 

oväntade händelser sker. Det finns en fördel med att hålla samma personer i ett 

projekt då det minskar risken för oväntade händelser och ger större arbetsro.  

4.3.1.4 Nick 

Ett problem för team kan vara att resurserna uppslukas i andra arbetsuppgifter och 

projekt, vilket i slutändan leder till att de inte levererar på någonting. Det är inte heller 

bra om de arbetar för mycket med olika typer av arbetsuppgifter vilket leder till dåligt 

fokus och i slutändan till att de inte hinner leverera inom tid. Konflikter kan uppstå 

genom att medlemmarna inom teamet är oense över vad som ska genomföras, 
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därför är det viktigt att kravspecifikationen är tydlig i början så att dessa inte uppstår. 

Skulle det uppstå konflikter är det projektledarens ansvar att lösa dessa, vilket görs 

genom att försöka få medlemmarna att kommunicera med varandra på ett 

gemensamt språk.   

4.3.1.5 Amir 

Det kan vara nödvändigt att plocka bort resurser som tänker negativt om ett projekt 

då det annars kan leda till ett misslyckat projekt. Oklara förväntningar från 

projektledare till resurs kan leda till irritation vilket hanteras genom att ta en 

diskussion med resursen eller resurserna. Tar man inte diskussionen kan det leda till 

att folk slutar i företaget. Ofta slås ett team från våran sida ihop med ett team på 

kundens sida. Något som kan skapa problem för teamet är kundens organisation 

och team och vilka förväntningar de har på teamet som kommer in i deras 

organisation. 

4.3.1.6 Albin 

Om resurser inte passar in i ett projekt exempelvis genom att de inte har rätt 

kunskaper eller bidrar till konflikter, måste projektledare och linjechefer se till att 

resursen kommer till nytta någon annanstans. Projektmedlemmar som tar över 

projekt och ignorerar vad styrgruppen vill måste hanteras av projektledare genom sitt 

ledarskap.  

4.3.2 Analys - Dysfunktioner inom team 

Dysfunktioner, problem eller konflikter inom team uppstår oftast på grund av 

missförstånd eller när förväntningarna är oklara. För att hantera sådana problem är 

det återigen tydlighet av projekt en del av lösningen, exempelvis genom 

kravspecifikation och förankring av projekt. Därför framstår det som att goda 

förutsättningarna för projekt hanterar delar av de dysfunktioner som skulle kunna 

uppstår i teamet. Samtidigt kan förutsättningarna för projekt även leda till att andra 

problem eller dysfunktioner uppstår, när exempelvis medlemmarna i teamet allt för 

ofta byter arbetsuppgifter eller kontext, vilket kan leda till ofokuserade medlemmar. 

Packendorff (2003) menar att arbeta i samma kontext stärker vi-känslan och är 

komplexitetsreducerande. Därmed finns risken att komplexiteten ökar och vi-känslan 

minskar med dessa kontextbyten. Om vi-känslan minskar, bör också risken för 



 
35(47) 

splittring inom gruppen öka enligt Meyerson, Weick och Kramer (1996). Vidare kan 

detta störa samarbetet i team enligt Tonnquist (2016). Att hålla samma medlemmar 

inom samma projekt ger en större arbetsro och minskar risken för oförutsedda 

händelser. Enligt empirin bör det finnas rutiner i organisationen som hanterar detta, 

som att i planeringen ge tidsmässigt utrymme för oförutsedda händelser. Enligt 

Tonnquist (2016) kan en lösning också vara att skapa ett kärnteam på ett fåtal 

personer som håller ihop under ett helt projekt, men huruvida detta appliceras av 

respondenterna framkommer inte. Tonnquist (2016), Lencioni (2003) och Nahavandi 

(2015) lyfter begreppet tillit som centralt för att team ska kunna prestera på en hög 

nivå, vilket kan reducera kostnader, ge mindre behov av övervakning, förbättrat 

lärande och större flexibilitet. Ingen av respondenterna tar upp och poängterar vikten 

av tillit, vilket inte behöver betyda att det inte råder tillit mellan projekt och dess 

medlemmar. Det är däremot möjligt att tilliten blir lägre om medarbetare fördelas 

mellan olika projekt och frekvent måste byta kontext. Om det råder brist på tillit är 

risken också att samarbetet blir lidande (Nahavandi, 2015), vilket har påverkan på 

projekt och dess genomförande. Något som också påverkar gruppens samarbete är 

friåkare (Nahavandi, 2015), ingen av respondenterna har däremot lyft upp detta som 

ett problem. 
  

En dysfunktion som Nahavandi (2015) tar upp och som framkommer ur empirin är 

när medlemmar tänker negativt om ett projekt. När sådan situation uppstår hanteras 

det genom att medlemmen lyfts ut ur ett projekt och får nya arbetsuppgifter. Vilket 

stämmer överens med hur projektledare bör agera enligt Nahavandi (2015). Därför 

är det bra om organisationen har rutiner för att hantera sådana händelser. Vidare 

leder detta till att teamet undviker att bli splittrat genom att dessa kritiker lyfts bort ur 

ett projekt enligt Meyerson, Weick och Kramer (1999). Däremot verkar det vara så 

att konflikter inte alltid är negativt, då detta leder team framåt, vilket stämmer 

överens med det resonemang Lencioni (2003) för om att projektledaren bör 

uppmuntra till konflikter. Om konflikter undviks är risken att sämre beslut fattas enligt 

Lencioni (2003). Vidare är undvikande av konflikter ett tecken på grupptänkande 

som Janis (1972) och Nahavandi (2015) tar upp. Risken är också att homogena 

grupper tenderar att förlora kreativitet enligt Nahavandi (2015). En av 

respondenterna lyfter upp att team som inte är toppstyrda blir mer kreativa, vilket 

dock inte framkommer i teorin. Varför kreativitet lyfts upp av specifikt den 
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respondenten kan ha att göra med att den verkar i en bransch där stora krav ställs 

på utveckling av nya tjänster och produkter. Ingen av de andra respondenterna lyfter 

kreativitet och därför kan det vara rimligt att anta att kontexten, människorna och 

omständigheterna gruppen verkar i kan ha betydelse för sammansvetsning av team.  
  

Det blir tydligt att projektledare till stor del arbetar med människor. Det är viktigt att 

förstå att människor är olika, det finns inget rätt eller fel. Det är projektledares ansvar 

att känna av stämningen i gruppen samt skapa forum för kommunikation, vilket 

möjliggör förebyggande och hantering av de dysfunktioner som Nahavandi (2015), 

Lencioni (2003) och Meyerson, Weick och Kramer (1996) tar upp. Som tidigare 

nämnts talar respondenterna talar inte om dysfunktioner, eller hur dessa hanteras. 

Istället talar de om att människor beter sig på ett visst sätt och hanteras, där de som 

inte bidrar lyfts ut. Respondenterna reflekterar aldrig över den arbetsform de arbetar 

inom och om den bidrar till de problem som uppstår i team. 
 

4.4 Slutanalys 

I analysen av förutsättningar för projekt diskuterades huruvida det är viktigt att 

medlemmar i projekt tas från olika delar av organisationen, samt att de ska arbeta i 

den permanenta organisationen parallellt med projekt. Anledningen till detta var för 

att medlemmarna i teamet inte ska urholkas kompetens- eller energimässigt enligt 

Blombergs (2012) resonemang. Det framkommer dock under temat förutsättningar 

för team, att medlemmarna enbart ska arbeta i ett projekt åt gången för att 

säkerställa att medlemmarna presterar väl i de arbetsuppgifter de tilldelats. Risken är 

annars att komplexiteten ökar, kvaliteten på arbetet blir lidande och att gruppen blir 

splittrad. Det blir därför paradoxalt eller motsägelsefullt, då en förutsättning för team 

är att arbeta med ett projekt åt gången, men en förutsättning för organisationen är att 

medlemmarna i team kan arbeta parallellt med flera arbetsuppgifter samtidigt. I 

empirin framstår det som att organisationens förutsättning att bemanna går först, då 

de behöver kunna plocka medarbetare till projekt utifrån deras kompetenser. Valet 

att plocka medlemmar till projektet från hela verksamheten kan medföra nackdelar 

som splittring av gruppen enligt Meyerson, Weick och Kramer (1996) och sämre 

kvalitet enligt Söderlunds (2012) resonemang, samt att komplexiteten ökar enligt 

Packendorff (2002). Organisationens förutsättningar att bemanna leder till problem 
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för team och individer genom att det uppstår konflikter och grupperna blir splittrade, 

samt att deras arbetsuppgifter blir mer komplexa. De konflikter och problem med 

splittrade grupper som uppstår på grund av förutsättningar av bemanning, är något 

projektledare måste hantera. Det framkommer av empirin att det görs genom att 

anordna aktiviteter och skapa forum för kommunikation, vilket kan ses som försök att 

svetsa samman team. Även om det inte framkommer ur empirin kan risken enligt 

Nahavandi (2015) och Janis (1972) vara att team riskerar att bli alltför homogena. Att 

ha alltför homogena grupper kanske inte är idealt då den typen av beslutsfattande 

som till stor del råder i branschen respondenterna verkar är av komplex karaktär och 

kräver flera olika perspektiv och kompetens. Samtidigt kan förutsättningar av 

bemanning även leda till problem för organisationen själv, då resultatet av projektet 

riskerar att inte uppfylla kvalitetskraven. Det kan leda även till andra problem som att 

medlemmarna inte vidareutvecklas eller lär sig nya färdigheter, vilket bör vara av stor 

vikt för organisationens framtida konkurrenskraft och genomförande av nya 

projekt.  Organisationens behov av att bemanna leder till ökad komplexitet, vilket kan 

bli problematiskt med hänsyn till den utveckling som råder då allt fler organisationer 

organiseras genom projekt (Söderlund, 2012). Det bör vara rimligt att anta att om allt 

fler projekt organiseras, samtidigt som organisationerna har svårt att bemanna 

befintliga projekt, kommer ännu högre krav ställas på team och individer, samt att 

komplexiteten ökar ännu mer. Risken kan då vara högre, att de urholkas ytterligare 

kompetens- och energimässigt, vilket i slutändan påverkar organisationen.  
  

Projektledare ger förutsättningar för teamet genom att skapa bra sammanhållning, 

skydda dem från andra intressenter och skapa forum för kommunikation. Alla 

människor är olika, utifrån empirin framkommer vikten av att projektledare har 

kunskaper om människor och kommunikation för att kunna hantera eventuella 

problem och dysfunktioner som till viss del uppstår på grund av organiseringen. Det 

framkommer inte explicit hur projektledare ska gå tillväga då det inte finns en manual 

för detta, de måste anpassa sig utefter människor, kontext och omständigheter. 

Projektledares anpassningsförmåga är också en förutsättning för ett projekts 

genomförande, då denne bör påskynda beslutsprocesser och agera politisk 

förhandlare mot intressenter. Enligt tidigare resonemang om ökad komplexitet i 

projekt, om allt fler organisationer bedrivs som projekt, bör kraven på projektledares 

anpassningsförmåga öka framgent. Det är rimligt att anta projektledare behöver 
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anpassa sig till fler människor, kontexter och omständigheter. Konsekvenserna om 

projektledares komplexitet ökar kan bli att denne får mindre tid att sätta ihop ett 

välfungerande team och hantera dysfunktioner inom dem, vilket också påverkar 

organisationen och genomförande av projekt. Det är också möjligt att den ökade 

komplexiteten påverkar team. Om medlemmar jobbar i allt fler projekt är det möjligt 

att dysfunktioner som brist på engagemang, tillit och splittrade grupper visar sig i 

högre utsträckning utifrån Lencioni (2003), Nahavandi (2015) samt Meyerson, Weick 

och Kramer (1996) resonemang om dysfunktioner. 
  

Utifrån empirin framstår det som att konflikter till största del är personliga. Sådana 

konflikter kan dock få konsekvenser för ett projekt, då medlemmarna i teamet inte 

längre deltar eller bidrar fullt ut, vilket liknar dysfunktionerna; negativitet och brist på 

samarbete som Nahavandi (2015) tar upp. Dessa dysfunktioner kan i slutändan få 

negativa effekter på ett projekts tre grundpelare genom att projekt försenas och drar 

över budget. Konflikter verkar hanteras på det sätt som Nahavandi (2015) menar på 

att projektledare bör göra, vilket är att plocka bort medlemmar med negativitet och 

dålig attityd. Konflikter och dysfunktioner förebyggs genom att projektledare 

anordnar forum för kommunikation så att problematiken lyfts upp innan det blir 

problem som kan påverka ett projekts genomförande. Konflikter kan däremot också 

vara produktiva och leda framåt enligt Lencioni (2003), då undvikande av konflikter 

kan leda till sämre beslut, vilket i förlängningen kan påverka ett projekts 

genomförande negativt. Det verkar vara projektledares ansvar att känna av 

stämningen, förstå vilka konflikter som är produktiva och vilka som är negativa och 

antingen uppmuntra eller hantera dessa utifrån bästa förmåga. Vad gäller brist på 

engagemang och negativitet till ett projekt, ska projekt fungera motsatt till detta enligt 

Söderlund (2012). Däremot är det rimligt att anta, att brist på engagemang och 

mindre samarbete framkommer när medarbetarna måste arbeta i flera projekt enligt 

organisationens förutsättningar för bemanning, då kan ett projekt prioriteras framför 

andra hos medarbetarna. För att inte tvingas välja, eller så att organisationen tappar 

engagemang hos medarbetare, bör de därför endast arbeta i ett projekt åt gången. 
  

Exakt varför organisationens behov av bemanning går före teams önskade 

sammansättning av team framkommer inte, däremot vore det intressant att se ifall 

det motsatta var verklighet, att medarbetare får större frihet att välja vilka team och 
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projekt de ska ingå i. Om medarbetare själv får välja team och projekt kan detta leda 

till mer sammansvetsade team och på så sätt undvika det splittringssyndrom 

Meyerson, Weick och Kramer (1996) tar upp. En fördel skulle då kunna vara att 

teamet leder till reducerade kostnader, mindre behov av övervakning, förbättrat 

lärande och större flexibilitet (Nahavandi, 2015). Vidare borde detta leda till att 

komplexiteten reduceras inom organisationen (Packendorff, 2003). Det skulle 

däremot kunna leda till problem som allt för homogena team, vilket idag hanteras 

genom att organisationen bestämmer och allokerar medarbetare mellan projekt.  
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion 

De problem som uppkommer i team och projekt verkar bero på att projekt inte helt 

avgränsas från övrig verksamhet. Problem kan uppstå när medlemmar i team byter 

arbetsuppgifter eller växlar mellan projekt då organisationen rycker i medlemmarna. 

Övriga intressenter i organisationen som lägger sig i projekt leder till problem för 

projektledare och kan leda till förseningar. Därför kan det vara så att organisationens 

inblandning leder till att de sätter käppar i hjulet för sig själva och problem som 

uppstår på grund av organisationen, drabbar organisationen själv.  

Det är dock en förutsättning att projekt inte avgränsas helt då exempelvis planering 

och fördelning av resurser sker centralt i den fasta strukturen, samt att 

organisationen bör kunna ingripa om de behövs som stöd för att avlägsna och 

allokera om resurser. Därför verkar det vara så att projekt inte helt bör avgränsas så 

att organisationen har möjlighet att påverka, men ju mer organisationen blandar sig i 

desto större risk är det att projekt påverkas negativt. Organisationen bör därför 

blanda sig i projekt så lite som möjligt för att ge projekt och team goda 

förutsättningar. Att organisationer i allt högre utsträckning organiserar i projekt kan 

komma att leda till en ökad komplexitet för organisationen, projektledare och team. 

Om komplexiteten ökar måste också organisationen involvera sig allt mer i 

resursallokeringen, vilket är negativt för team. Resursallokeringen leder till 

dysfunktioner och urholkning av resurser, vilket påverkar organisationen i sin helhet 

och kan även leda till att organisationen måste involvera sig ännu mer, som enligt 

tidigare resonemang påverkar projekt negativt. Förutom att resurserna urholkas inom 

verksamheten genom den ökade utbredningen av projekt, kan risken även vara att 

de urholkas energimässigt utanför arbetet. Med det menas att resurser arbetar allt 

mer tidspressat, med flera arbetsuppgifter och krav på leverans, vilket i slutändan 

kan leda till att människor tvingas arbeta för mycket och sjukskrivs till följd av detta. 
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5.2 Slutsatser 

Utifrån analysen, empiri och de teorier som presenterats har följande slutsatser 

framkommit; Förutsättningar som organisationen ger projekt och team för att 

genomföra projekt är tydlighet och resursallokering. Tydlighet genom 

kravspecifikation, kontrakt, förankring och målsättning skapar förutsättningar för 

team genom att motverka dysfunktioner som undvikande av ansvarstagande och 

konflikthantering. Resursallokeringen som organisationen bistår projektet med 

hanterar dysfunktioner som homogena grupper och grupptänkande. Däremot bidrar 

resursallokeringen till andra problem för projekt, team och organisationen. Att 

organisationen rycker i teammedlemmar leder till högre komplexitet, urholkning av 

resurser, lägre tillit, brist på engagemang, sämre kvalitet, minskat lärande och 

splittrade grupper. Projektledare skapar förutsättningar för team genom att hantera 

de problem som uppstår på grund av organisationens resursallokering, vilket görs 

genom aktiviteter för sammanhållning, tydlighet, forum för kommunikation och 

beskyddande från intressenter. Genom dessa metoder försöker projektledare 

minimera dysfunktioner som kan uppstå i team. I sista led avlägsnas medlemmar 

från team om dysfunktionerna inte kan lösas, eller om denne inte bidrar till 

genomförandet av projekt.  
  

Ur empirin framkommer det att organisationens förutsättningar att bemanna projekt 

går före projektledares önskade teamsammansättning. Om bemanningen av team 

istället gjorts utefter projektledares önskan, är det möjligt, men inte klarlagt, att det 

kan leda till fördelar som lägre komplexitet, reducerade kostnader, bättre kvalitet och 

större flexibilitet, samt att dysfunktionen splittrade grupper undviks. Nackdelarna är 

däremot att det kan leda till allt för homogena team, som idag hanteras genom 

organisationers sätt att bemanna projekt. 
  

De problem som uppkommer i team och projekt verkar bero på att projekt inte helt 

avgränsas från övrig verksamhet. När organisationen blandar sig i löper projekt 

större risk att påverkas negativt, vilket i slutändan påverkar organisationen. Däremot 

bör inte projekt avgränsas helt då den fasta strukturen måste finnas som stöd och för 

resurshantering. Därför verkar det vara så att den fasta strukturen ska låta projekt 

fortlöpa med så lite inblandning som möjligt för att inte påverkas negativt. En allt mer 
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utbredd organisering av projekt kan leda till ökad komplexitet för organisationer, 

projekt och de som medverkar i dess kontext och omgivning. Denna ökade 

komplexitet kan i slutändan få konsekvenser på samhället i stort, genom att 

människor som arbetar i flera projekt samtidigt urholkas energi- och 

kompetensmässigt.  
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6. Kritik till studien och förslag till vidare forskning 

6.1 Kritik till studien 

Då studiens syfte är att undersöka hur projektledare arbetar med att ge 

förutsättningar till team för att genomföra projekt, har fokus för studien inte varit att 

undersöka en specifik organisation. Istället har fem olika organisationer, inom både 

offentlig och privat sektor undersökts. Nackdelen är att empiri kan bli 

osammanhängande då respondenterna inte har samma erfarenheter eller 

förutsättningar, vilket kan försvåra analys av bakomliggande orsaker. Snöbolls- och 

subjektivt urval är ett icke-representativt urval (Bryman & Bell, 2013), vilket gör att 

det blir svårt att dra generaliserbara slutsatser, samt att det kan leda till att 

överförbarheten i studien försvagas. Vidare har studien endast behandlat 

projektledares perspektiv. För att få en djupare förståelse och mer nyanserad empiri 

hade ett bredare urval kunnat användas, genom att exempelvis innefatta 

medlemmar i team. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

I studien framkommer det att respondenterna inte lyfter upp de dysfunktioner som 

presenterats i teoriavsnittet. Utifrån den kritik som tidigare framförts mot studien vore 

det därför intressant att se på förutsättningar för projekt, team och dysfunktioner 

utifrån ett team-perspektiv. Med ett sådant perspektiv skulle det möjligtvis gå att 

identifiera dessa dysfunktioner som projektledare inte talar om, hur de manifesteras 

och vad de kan leda till. Vidare skulle det vara intressant att se teamets perspektiv 

på förutsättningar för projekt och om det skiljer sig från projektledares perspektiv. Ett 

annat alternativ är att undersöka ett specifikt projekt inom en organisation, där 

urvalet både är projektledare och teammedlemmar. På så sätt kan studien jämföra 

synen utifrån urvalet på ett specifikt projekt, dess förutsättningar och dysfunktioner.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Förutsättningar för projekt och team 

 

Inledande frågor 
❖ Vilka erfarenheter har du av att leda projekt och team? 

➢ Hur lång erfarenhet har du av att leda projekt och team? 

➢ Vilken typ av projekt har du erfarenhet av att leda?  

 

Tema 1 – Förutsättningar för projekt 
❖ Vad för förutsättningar anser du är viktiga för att kunna genomföra ett projekt?  

❖ Vad ger dåliga förutsättningar för ett projekts genomförande? 

❖ Hur jobbar du/ ni övrigt i verksamheten? Arbetar ni enbart i projekt, eller arbetar ni 

både i projekt och i löpande verksamhet? 

❖ Kan du ge exempel på projekt som fungerat bra? 

❖ Kan du ge exempel på projekt som fungerat dåligt? 

 

Tema 2 – Förutsättningar för team 
❖ Har du jobbat i team som har haft goda förutsättningar för att genomföra projekt? 

❖ Vad för förutsättningar anser du är viktigt för ett team att kunna genomföra ett 

projekt? 

❖ Hur jobbar du med att ge goda förutsättningar för teamet att genomföra projekt? 

❖ Hur sätter ni ihop teamet?  

❖ Hur arbetar era projektteam?  

 

Tema 3 – Dysfunktioner i team 
❖ Har du stött på problem inom projektteamet?  

❖ Finns det externa faktorer som skapar problem för team? 

 


