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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I den litteratur som behandlar projektteam finns det en uppsjö av olika komponenter 
som tros påverka hur ett projektteam kommer att prestera, det vill säga om det kommer att bli 
framgångsrikt eller ej. Det finns dels de författare som hävdar att det är projektteamets design som 
är avgörande för hur projektarbetet kommer att fortlöpa, dels de författare som ger coachingen en 
avgörande betydelse för projektteamets framgång. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att erhålla kunskap om hur de två faktorerna design och coaching 
medverkar till att ett projektteam når framgång. 
 
Avgränsningar: Vi har valt att företrädesvis presentera vårt material utifrån ett 
organisationsteoretiskt perspektiv och har således inte anammat ett huvudsakligt psykologiskt 
angreppssätt som även det kan vara passande på en uppsats av detta slag. Vidare, har vi även valt 
att inte behandla de kulturella aspekter som rör internationella projektteam. 
 
Genomförande: Intervjuer har genomförts med projektledning och projektteammedlemmar på två 
företag där de tillfrågade har fått svara på hur de upplever att projektteamets design samt den 
coaching som projektteamet erhåller, medverkar till projektteamets framgång. I samband med 
genomförandet av intervjuerna har respondenterna fått fylla i en enkät över hur viktiga de anser 
att design- respektive coachingfaktorerna är för att ett projektteam skall bli framgångsrikt. 
 
Resultat: I vår uppsats har vi belyst olika design- och coachingrelaterade faktorer samt 
uppmärksammat deras betydelse för framgångsrika projektteam och kommit fram till följande 
slutsatser: 
 
De båda faktorerna design och coaching är viktiga för att ett projektteam ska nå framgång men 
dock ej avgörande. Vi har i vår studie funnit att det råder ett cirkelförhållande mellan design och 



coaching. Hur detta cirkelförhållande bör balanseras för respektive projektteam finner vi beror av 
projektteamets kontext.  
 
Vi har såväl i teori som i empiri funnit att projektledarskapet för framgångsrika projektteam anses 
variera med den fas som projektteamet befinner sig i. Vi menar vidare att de tre olika roller som en 
projektledare kan inneha förekommer under alla faser av ett projekt men att någon av dessa roller 
kan framträda mer tydligt under vissa perioder.  
 
Enligt våra respondenter är svaret på frågan hur en projektteammedlem blir en god lagspelare att 
projektteammedlemmen är öppen för nya saker, är ärlig, respekterar de andra 
projektteammedlemmarna, är tydlig i sitt sätt att vara gentemot andra, har humor samt har 
arbetslust. Dessutom, krävs det att projekt-/teamledaren medverkar till att den goda lagstilen 
upprätthålls. Detta förhållningssätt och de ovan uppräknade kännetecknen bekräftas även i teorin. 
 

 
 

Nyckelord 
 
Team, framgångsrika projektteam, design av projektteam, coaching av projektteam, Intentia, Saab 
Bofors Dynamics, Lars Lindkvist 
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Title 
 

 

Successful Project Teams 

 

Authors 

 

Nilsson Jenny & Sellberg Maria 
 

 
Abstract 
 
Background: Theories on the management of project teams enumerate a large number of different 
features that are supposed to influence whether the project team is going to perform successfully 
or not. There are certain writers that emphasise the importance of project team design for 
successful project work and still others who are of the opinion that it is the coaching of the project 
team members that will influence the success of the project team.  
 
Purpose: The purpose of this thesis is to obtain knowledge about how design and coaching will 
contribute to the success of the project team.  
 
Scope: We have primarily chosen to present the material from an organisation theory point of 
view. Thus, a psychological approach to the material has not been applied, although it might seem 
appropriate for a study of this kind. Furthermore, we have decided not to treat cultural aspects 
concerning international project teams.  
 
Realisation: Interviews have been conducted with project management and project team members 
of two companies where the interviewees have been invited to describe their view on how project 
team design and coaching contribute to the success of project teams. After the interviews, the 
interviewees were asked to fill in a questionnaire treating the importance of design and coaching 
variables for the success of project teams.  
 
Conclusion: In our thesis we have shed light on different design and coaching related variables 
and have, furthermore, described their importance for successful project teams. The conclusions 
we have drawn are the following:  
 
Both design and coaching are important for the success of project teams, but they are not decisive, 
however. In our study, we have found out that there seems to exist a circular relationship between 



these two variables. How to best balance this relationship depends on the project team context. 
 
Both in theory and in our empirical study we have found that the project management of 
successful project teams changes with the different project team phases. The three different roles 
that the project manager can perform are all present during the project phases, although one of 
them can be more prominent during certain phases than the others.  
 
Finally, a good project team member should be open, honest, straightforward and good-natured, 
enjoy working and respecting the other project team members. Furthermore, the project 
manager/team leader should contribute to a continuous good team spirit. This attitude, and the 
now mentioned characteristics, are confirmed by our theories.  
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11  IINNLLEEDDNNIINNGG  ––  AAVVSSPPAARRKK  
 
 

 

”… sa Christoffer Robin: 

 – Vad tycker du mest om av allting på jorden, Puh? 

 – Tja, sa Puh, vad jag tycker mest om… och sedan måste han tänka efter en 

stund. För fastän det var förfärligt gott att äta honung, så fanns det ett 

ögonblick alldeles innan man började äta den, som var nästan ännu bättre, 

men han visste inte riktigt vad det kallades.” 

 

[Allen, 1998, s. 11] 

 

 

Enligt Allen [1998] kan man jämföra det ögonblick som Puh nämner ovan i 

citatet med det kapitel som i en uppsats går under benämningen ”Inledning”. 

Om vi använder oss av fotbollstermer, menar vi att det är i detta första kapitel 

som vi bör göra allt som står i vår makt för att skapa förutsättningar för ett 

fortsatt bra spel. Precis på samma sätt som Sveriges nuvarande förbundskapten 

i fotboll – Tommy Söderberg – har fotbollsälskares uppdrag att spela bra 

landslagsfotboll, känner vi att vi har ett ansvar gentemot våra läsare att för dem 

presentera en välskriven och intressant uppsats. Det är vi och vår inställning i 

detta kapitel som avgör med vilken intensitet som vi tar oss an uppgiften. Vi kan 

garantera våra läsare att vi inte kommer att lämna någon möda sparad när det 

gäller att förbereda oss väl inför den kommande match som vi har framför oss, 

det vill säga fullbordandet av denna uppsats. 
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11..11  BBAAKKGGRRUUNNDD  
 

Har ni tänkt på vad många ord det finns som automatiskt får en positiv klang då 

man pratar om dem? Ett exempel på ett sådant ord är ”kreativitet” och ett annat 

är ”team”. Team är ett begrepp med stark positiv värdeladdning eftersom företag 

brukar vara av den uppfattningen att en lösning på deras problem är att 

organisera verksamheten i olika former av arbetsgrupper. Man stöter sålunda på 

begrepp såsom flödesgrupper, tvärfunktionella team, självstyrande arbetslag, 

team, basgrupper, nätverksgrupper, projektteam et cetera.  

 

Enligt Katzenbach & Smith [1994, s. 11] är team inte någon nyhet, utan: 

 

”Teams have existed for hundreds of years, are the subject of countless books, 

and have been celebrated throughout many countries and cultures. Most people 

believe they know how teams work as well as the benefits teams offer. Many 

have had first-hand team experiences themselves, some of which were 

rewarding and others a waste of time.” 

 

De team som vi är intresserade av i denna uppsats är projektteam. Ordet 

projektteam är sammansatt av två ord: projekt och team. Om vi nu fortsätter med 

första halvan av ordet, kan vi avslöja att det finns många projekt som har satt 

sina spår i historien och som alla har varit viktiga för vår egen civilisations 

utveckling; exempelvis den kinesiska muren, Neil Armstrongs månlandning och 

de egyptiska pyramiderna. Att bygga pyramiderna var inte bara en maktsymbol 

utan också ett utryck för den tidens samlade kunskap om mystik, matematik, 

byggnadskonst och astronomi. Att bygga pyramiderna omfattade ett projekts alla 

delar: det krävdes vision om slutresultatet, tillgång till allehanda kompetenser 

och förmåga att samordna arbetsinsatserna utan vare sig datorer eller modern 
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team-building-träning. Resultatet står där i den egyptiska sanden och både 

projektledare och projektmedarbetare är nu glömda. 

 

Dagens tillplattade hierarkier har inneburit en drastisk minskning av chefer och 

arbetsledare på så kallad mellannivå. Ansvar och befogenheter inom ett bredare 

område delegeras i stället direkt ut till projektteamen; direkt kontroll och 

övervakning överges till förmån för målstyrning, värdegemenskap och 

förtroende. I den nya organisationen öppnas möjligheten att använda den 

formella arbetsgruppen på ett medvetet och aktivt sätt. Den arbetsorganisation 

som bygger sin struktur kring projektteam och indirekt kontroll är dock 

beroende av att projektteamen är framgångsrika. Vad som avses med ett 

framgångsrikt projektteam är dock inte helt entydigt och klart. Det verkar ändå 

finnas en stark tilltro och en vision om det goda projektteamet som för 

organisationen framåt i en allt tuffare värld. [Lind & Skärvad, 2000] Men vägen 

dit är inte enkel och rak – det är mycket som kan påverka ett projektteams 

framgång …  

  

En av de tidigaste teoretiska modellerna om arbetsgrupper i organisationer 

utvecklades av Trist och Bamforths [1951; i Goodman et al, 1986]. Denna 

sociotekniska systemmodell räknas som banbrytande inom området och bygger 

på den numera klassiska kolgruvestudien. Det som skilde kolgruvan med högst 

produktivitet från övriga i samma distrikt, var att arbetarna själva hade skapat 

sin egen arbetsorganisation. Den byggde på bredare yrkesroller och innehöll 

arbetsrotation både inom och mellan skiftlagen. Det sociala systemet stod i 

samklang med det tekniska och den så kallade självstyrande gruppen var född 

[Sandkull & Johansson, 2000]. 

 

Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess och arbetslivet ser annorlunda 

ut i dag. Förändringar ställer gamla sanningar om mänskligt beteende, 

 3



 IInnlleeddnniinngg  

arbetsgrupper och organisationer på prov, varvid ny empirisk och teoretisk 

kunskap produceras. Under de senaste decennierna har ett flertal böcker och 

artiklar skrivits om team (och projektteam) och utifrån dessa erfarenheter finns 

kunskap att hämta som kan kasta nytt ljus över vad som avses med ett 

framgångsrikt projektteam samt hur man skapar förutsättningar för projektteam 

att verka. 

 

 

11..22  PPRROOBBLLEEMMDDIISSKKUUSSSSIIOONN  
 

”I can walk onto any project site anywhere in the world and within a short time 

tell you if that project is going to be a winner. It’s easy; I just look at the people, 

what they are doing and how they are doing it. If the project people look 

determined, confident, enthusiastic, and busy, it’s a good bet that you’ve got a 

winning team. If the people respect each other, help each other and things seem 

to be getting done with a minimum amount of confusion, then you can be fairly 

certain that they have their act together and they will pull it off without much 

strain.” 

 

– J. Tuman, Jr. [i Cleland, 1994, s. 462] 

 

 

Efter att ha läst detta uttalande av Tuman ligger det nära till hands att dra 

slutsatsen att det inte föreligger några svårigheter med att veta hur ett 

framgångsrikt projektteam ska definieras. Vi är dock av den åsikten att detta 

yttrande understöds av Tumans långa erfarenhet inom ämnet, det vill säga ett 

know-how som endast kan utvecklas genom att under många år arbeta med 
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projektteam. Det som vi finner intressant i sammanhanget är hur denna känsla 

kan förmedlas till andra som inte har samma erfarenhet som Tuman. 

 

Enligt Pinto och Kharbanda [1995] ägnar sig dagens projektledare, både på ett 

intuitivt- och på ett ad hoc-baserat sätt, åt de faktorer som tycks vara avgörande 

för ett projekts framgång. Detta i och med att de ständigt försöker kompromissa 

genom att styra samt fördela projektets resurser och tid till de faktorer som för 

ögonblicket synes vara mest relevanta. Ett projektteam har endast begränsade 

resurser och tid för att klara den uppgift som det har blivit tilldelat och det är 

därför av yttersta vikt att projektledaren kan göra en avvägning mellan de 

faktorer som bör prioriteras och de som kan stå i skymundan ett tag; för att 

projektteamet skall bli framgångsrikt. [Pinto & Kharbanda, 1995] 

 

Något som avsevärt skulle hjälpa till vid avvägningen av vilka aspekter som bör 

prioriteras är en specifik modell över de kritiska framgångsfaktorerna och deras 

relationer till varandra. En ökad kunskap om dessa faktorer skulle hjälpa 

projektledarna att kunna agera i förebyggande syfte, i stället för att reagera på de 

problem som redan har uppstått. [Ibid.] 

 

I den litteratur som behandlar projektteam finns det en uppsjö av olika 

komponenter som tros påverka hur ett projektteam kommer att prestera, det vill 

säga om det kommer att bli framgångsrikt eller ej. De olika författarna räknar 

oftast upp likartade faktorer såsom arbetsfördelning, projektteamets motivation, 

engagerande och meningsfulla (professionellt relevanta) uppgifter, tydlig 

målsättning för projektteammedlemmarna, projektteamets sammansättning, 

medlemmarnas erfarenheter, atmosfären i gruppen, riklig kommunikation, 

samarbetsförmågan mellan medlemmarna et cetera. Beträffande de ovan 

uppräknade faktorerna, råder det i dag delade meningar mellan olika forskare. 

Det finns dels en grupp av författare som hävdar att det är projektteamets 
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utformning som är mer essentiellt än det stöd som projektteamet erhåller, dels de 

författare som anser att det är just stödet samt hänsynen till de mänskliga 

faktorerna som är avgörande för hur pass väl projektteamet kommer att prestera. 

[Wageman, 1997] 

 

Ett ytterligare faktum som påvisar att det råder oenighet huruvida det är 

designen eller coachingen som spelar en avgörande roll för ett projektteams 

framgång, är den studie som Wageman [1997] utfört där bland annat fyrtiotre 

teamledare hos IBM deltog. Teamledarna tillfrågades om vad de trodde var den 

mest betydelsefulla faktorn för att ett team ska kunna prestera väl och 

majoriteten av de tillfrågade svarade ”coaching”. I Wagemans [Ibid.] statistiska 

undersökning visade det sig dock att teamets design var viktigare för hur väl 

teamet kunde styra sina egna prestationer än det faktum att teamledaren 

fungerade som en coach. Wageman [Ibid.] påpekar vidare att en ledare endast 

kan påverka det självstyrande teamet positivt om teamet redan från början har en 

bra design. 

 

De skilda åsikterna understödjer det faktum att det studerade området är 

komplext och eftersom vi anser att de faktorer som är design- och 

coachingrelaterade täcker in många olika aspekter som inverkar på ett 

projektteams prestationer, har vi valt att fokusera på dessa två i vår uppsats. 
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11..33  SSYYFFTTEE  
 

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion är syftet med denna uppsats 

att vi ska erhålla kunskap om hur de två faktorerna design och coaching 

medverkar till att ett projektteam når framgång.  

 

För att besvara detta syfte avser vi mer specifikt att utifrån våra litteraturstudier 

och vår empiri belysa följande forskningsfrågor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��Vilken betydelse har de två faktorerna design och coaching för att ett 

projektteam skall bli framgångsrikt? 

��Hur beror designen samt coachingen av ett projektteam på varandra? 

��Hur varierar projektledarens roll med projektets (= projektteamets) 

livscykel? 

��Hur blir en projektteammedlem en god lagspelare? 

 

 

11..44  CCEENNTTRRAALLAA  BBEEGGRREEPPPP  
 

Ett begrepp består av ett idéinnehåll och ett omfång, där idéinnehållet består av 

kännetecken för bestämning av företeelsen. Omfånget är således de företeelser 

som omfattas av bestämningen, vilket gör att olika författares definitioner 

belyser begreppet ur olika synvinklar [Patel & Davidsson, 1994]. Denna studie 

har vissa begrepp som är återkommande eftersom vi finner dem vara av central 
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betydelse uppsatsen. Här kommer vi först att redovisa våra centrala begrepp där 

vi endast ger vår egen definition av dem. För att få en djupare förståelse för hur 

våra centrala begrepp vuxit fram, hänvisar vi läsaren till respektive kapitel där 

Ni kan följa olika författares synvinklar på dessa begrepp och sedan skapa Er en 

förståelse för hur vi har kommit fram till våra definitioner. 

 

Team: Består av ett antal individer – vanligtvis inte så många – med 

kompletterande kompetenser som arbetar tillsammans i syfte att nå ett 

gemensamt mål. Dessa individer skapar tillsammans en synergieffekt.  

(Kapitel 3) 

 

Projekt: En organisationsform som väljs då det handlar om ett tillfälligt 

uppdrag som skall lösas inom i förväg bestämda kostnads-, tids- och 

resursramar. Projektet ses utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv.  

(Kapitel 3) 

 

Projektteam: Består av medlemmar som själva får ta ansvar för sina 

arbetsprestationer, utvärdera sitt eget resultat och arbete samt använda de 

arbetsmetoder som de anser är mest lämpade för arbetet. Projektteamet upplöses 

när projektet är slutfört. (Kapitel 3) 

 

Framgångsrikt projektteam: Lever kontinuerligt upp till kundens 

förväntningar, arbetar med ökad effektivitet över tiden samt består av 

projektteammedlemmar som är engagerade och nöjda med projektarbetet. 

(Kapitel 3) 

 

Design: Består av projektteamets organisationskontext, uppgiftens och 

arbetssättets utformning, samt materiella resurser. (Kapitel 4) 
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Coaching: Handlar om att projektledaren skall få alla sina medarbetare att dela 

samma laganda och vision. Begreppet coaching innefattar vidare det faktum att 

den som coachar skall agera som en kompass för sina medarbetare så att dessa 

kan uppnå sina och projektets mål. (Kapitel 5) 

 

 

11..55  AAVVGGRRÄÄNNSSNNIINNGGAARR  
 

Vi har valt att företrädesvis presentera vårt material utifrån ett 

organisationsteoretiskt perspektiv och har således inte anammat ett 

huvudsakligt psykologiskt angreppssätt som även det kan vara passande på en 

uppsats av detta slag.  

 

Vidare, har vi även valt att inte behandla de kulturella aspekter som rör 

internationella projektteam.  

 

 

11..66  LLÄÄSSGGUUIIDDEE  
 

Alla har vi vårt egna sätt att skriva samt presentera våra åsikter på. Vi, 

författarna av denna uppsats, enades redan på ett tidigt stadium av vårt 

uppsatsförfattande om att vi skulle använda oss av metaforer för att därmed 

göra vårt material mer levande för våra läsare. Dessutom, ville vi skriva en 

rapport som kräver att dess läsare använder båda sidorna av hjärnan, det vill 

säga även den kreativa (vänstra) hjärnhalvan. Men vad är då en metafor? 
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När man stöter på något nytt är reaktionen ofta att man försöker placera detta 

nya i ett redan välkänt sammanhang, det vill säga man försöker hitta 

beröringspunkter med sådant som man redan är bekant med. Med andra ord, 

försöker vi passa in det nya i den existerande mentala modellen. Ett sätt att göra 

jämförelser är att använda sig av metaforer. Metaforer är ord och uttryck som 

definierar något genom att jämföra det med något annat. Vi använder oss alltså 

av metaforer när vi vill förstå en viss erfarenhet eller situation i förhållande till 

något annat som vi sedan tidigare vet och kan. Vanligt är att försöka göra 

abstrakta begrepp begripliga genom att jämföra dem med konkreta begrepp. 

[Kelley, 1992]  

 

Ett välkänt exempel på användande av metaforer är Jesu liknelser, där svåra 

metafysiska begrepp förklaras genom metaforer tagna från lärjungarnas vardag 

som fiskare och bönder. Vi har dock i denna uppsats valt att dra paralleller 

mellan projektteam och det svenska landslaget i herrfotboll. Valet av metafor 

var inte helt uppenbart utan vi var både inne på att ”spela på orkestermetaforer” 

samt ”måla en tavelmetafor”. Anledningen till att valet till slut föll på 

fotbollsmetaforer är att coaching som begrepp är hämtat från idrottsvärlden samt 

att vi även har lyckats komma över en del intressanta funderingar kring detta 

begrepp från fyra olika idrottsledare. Dessutom, kan vi inte neka till att vi blev 

influerade av att det vid samma tidpunkt, närmare bestämt den 1:e december, 

blev klart vilka lag som blir Sveriges motståndare i gruppspelet i VM i 

Korea/Japan 2002. För de läsare som vill fördjupa sina kunskaper inom den 

svenska fotbollsvärlden, rekommenderar vi starkt boken ”Topp & Bredd – att 

ledas genom att bli sedd” som är skriven av Tommy Söderberg1, samt Svenska 

Fotbollsförbundets hemsida2. 

 

                                                           
1 Sveriges nuvarande förbundskapten i fotboll. 
2 http://www.svenskfotboll.se/ 
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Med handen på hjärtat, har vi även nyttjat en annan typ av metafor i arbetet som 

inte kommer att märkas i text men dock i dispositionen av uppsatsen. Det är 

nämligen så att vi under hela arbetets gång har haft Lekvall och Wahlbins 

[2001] U i åtanke. Översatt i mer begripliga termer innebär detta U att man som 

forskare låter sin uppsats följa de logiska nivåer som finns i en rapport. Med 

hjälp av fem fotbollar, väljer vi att illustrera vårt U på följande sätt där ett svarar 

mot fem, två svarar mot fyra, och tre står allena: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

  5 

  4   2 

  1 1. Vårt syfte och våra forskningsfrågor 

2. Vår referensram 

3. Vårt empirimaterial 

4. Vår analys 

5. Våra slutsatser (har vårt syfte 

uppnåtts? har vi besvarat våra 

forskningsfrågor?) 

Figur 1: Vårt fotbollsU. 
Källa: Lekvall och Wahlbin, 1987, s. 254. Egen bearbetning. 
 

 

Som läsaren kan se finns inte metodkapitlet representerat med någon fotboll i 

figur 1. Detta beror av det faktum att vi i vårt metodkapitel har frångått Lekvall 

och Wahlbins U [1997] i och med att vi har valt att presentera vårt vetenskapliga 

synsätt, vårt tillvägagångssätt samt vår metodkritik i ett kapitel. I Lekvall och 

Wahlbins U [Ibid.] återfinns det vetenskapliga synsättet och tillvägagångssättet i 

ett kapitel som ligger efter syfte och forskningsfrågor. Metodkritiken väljer 

författarna att placera efter genomgången av analysen. 
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Nu när vi har redogjort för våra två val av metaforer, går vi raskt vidare till hur 

vår uppsats fortsättningsvis mer konkret kommer att vara upplagd. När det 

svenska fotbollslandslaget ska spela en match, brukar denna föregås av några 

dagars föreberedelser då hela laget samlas på den aktuella platsen. Dessa dagar 

innehåller aktiviteter som är kopplade till den stora drabbningen, det vill säga 

den stundande matchen. Laget brukar även tillbringa en dag tillsammans efter 

matchen för att gå igenom och utvärdera lagets prestation. Vi har disponerat vår 

uppsats på ett liknande sätt och den kan därför ses som vår egen lilla 

landslagssamling innehållandes åtta kapitel – åtta dagar: 

 

Inledning – Avspark; I detta kapitel har vi haft och är vi 

precis i detta nu i färd med att ha en allmän upptakt med 

information om vad som väntar i de kommande kapitlen 

(under de kommande dagarna). Läsarna (spelarna) får då en 

mapp med information om uppsatsens ämne (landet som de 

kommit till samt laget som de ska spela emot). 

 

Metod – Spelfilosofi och spelsystem; Nu börjar vårt första träningspass under 

vilket vi yppar vårt metodval och metodsynsätt. Det handlar om hur vi ska spela 

på plan. Vad kan motståndarnationen ge oss för problem och hur löser vi dom 

situationerna? Hur ser vår starttia ut? 

 

Referensram del I – Gräva guld i USA; Vi genomför vårt andra träningspass. 

Det handlar mycket om att mjukstarta och börja ”spela på”. Tanken är att våra 

läsare (spelarna) ska få ”spola” hjärnan och släppa fram den nödvändiga 

teamkänslan (fotbollskänslan) innan vi går in på mer specifika teorier 

(träningspass) i de två nästkommande kapitlen (senare i veckan). Mer konkret, 

tänker vi i detta kapitel utreda ett för vår uppsats centralt begrepp, nämligen 
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team. Denna begreppsutredning anser vi vara essentiell för den fortsatta 

läsningen. 

 

Referensram del II – Blågult; Tredje träningspasset. I detta kapitel har vi 

lagdelsteori och vi binder ihop de olika lagdelarna i ett taktiksnack. 

 

Referensram del III – Pep talk; Fjärde träningspasset. Förbundskaptenen 

coachar spelarna och försöker få dem att bli engagerade inför den kommande 

matchen. Hur gör man för att en spelare ska vara villig att ge allt? 

 

Empiri – Laguppställning; I kapitlet (dagen) före match är det matchgenomgång 

och vår starttia (startelvan) blir synad i sömmarna av läsarna (åskådarna). Vår 

starttia består av projektmedlemmar från företagen Intentia och Saab Bofors 

Dynamics samt ett projektstöd från Saab Aerospace. 

 

Analys – Matchdag; Matchuppvärmning. Sedan tillbaka 

in i omklädningsrummet för en sista check att allt och 

alla är OK. Ut genom spelargången. Nationalsångerna. 

Avspark. Match! 

 

Slutsatser – Eftersnack; Dagen efter match. Vi sätter oss ned och talar om 

föregående kapitels (dags) matchspel. Det som hände och hur vi kände inför det 

som hände. Om vi kan förbättra något och om vissa signaler kan förstärkas inför 

nästkommande match. 

 

 

Trevlig läsning!TTrreevvlliigg  lläässnniinngg!!
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22  MMEETTOODD  ––  SSPPEELLFFIILLOOSSOOFFII  OOCCHH  
SSPPEELLSSYYSSTTEEMM  

 
 

 

I detta kapitel avser vi redogöra för vår syn på vetenskap, vårt 

forskningsperspektiv samt hur vi rent praktiskt har gått tillväga för att skapa 

denna uppsats. Det finns en lång rad av spelsystem inom fotboll, det vill säga 

olika sätt att organisera laget på så att det bäst kan lösa sin uppgift. Vilket 

system som ett fotbollslag väljer beror naturligtvis av motståndarlagets sätt att 

spela men också på det egna lagets styrkor och svagheter. Det händer ibland att 

man under en match ändrar spelsystemet när man ser att ursprungssystemet inte 

fungerar så bra eller när man exempelvis vill bevaka en ledning. Precis på 

samma sätt som spelsystemet inom fotboll anpassas efter omständigheterna, har 

vissa delar av vårt tillvägagångssätt i denna uppsats varit under ständig 

förändring. Ibland har vi varit kvalitativa, ibland kvantitativa, ibland induktiva, 

ibland deduktiva…  

 

Det går mode i dessa spelsystem. Vissa epoker tycks alla lag spela med samma 

spelsystem. Ofta är det här förknippat med att något lag lyckades bra under en 

VM-turnering och sedan härmar helt enkelt andra lag det sättet att spela fotboll 

på. Grundorganisationen – spelsystemet – avgörs av vilken typ av fotboll som 

laget tänker spela under matchen, det vill säga vilken spelfilosofi som präglar 

laget. Spelar man defensiv, försvarsinriktad fotboll och innehar denna typ av 

spelfilosofi, använder man ett visst spelsystem. Vill man spela anfallsfotboll gör 

man bruk av ett annat. Vi kommer att efter genomgången av vår vetenskapssyn 

och forskningsansats – vår spelfilosofi – presentera vårt metodval samt hur 

undersökningsinstrumentet är utformat – vårt spelsystem. Då vi i detta kapitels 
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initialskede väljer att dra upp riktlinjerna för vårt fortsatta spelande (vår 

spelfilosofi), kommer vi att nyttja det spelsystem som går stick i stäv med den 

valda spelstilen (spelfilosofin).  

 

Vi kommer även att redogöra för hur urvalsförfarandet gällande den 

undersökningsgrupp som skulle ingå i studien gick till samt hur datainsamlingen 

förlöpte. I slutet av detta kapitel har vi en metoddiskussion, i vilken det bland 

annat förs en diskussion kring begreppen validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet. 
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22..11  VVÅÅRR  SSPPEELLFFIILLOOSSOOFFII  DDEELL  II  
 

En kall novemberdag satte sig författarna av denna uppsats ner med varsin kopp 

kaffe för att reflektera kring vad de egentligen menar med begreppet vetenskap 

… och voilà, här kommer resultatet av denna filosofiska diskussion: 

 

Den västerländska kulturens kanske mäktigaste skapelse – vetenskapen – har i 

dag ett enormt inflytande över våra liv. Inte bara för att den under loppet av 

några sekler på ett radikalt och högst påtagligt vis har förändrat våra transport- 

och kommunikationsmöjligheter, bostäder, livsmedelsproduktion, livslängd och 

komfort, utan också för att den har förändrat vårt sätt att tänka och vara i 

grunden.  

 

Naturvetenskapen erbjuder en världsbild med beskrivningar och förklaringar av 

allt ifrån hur världsalltet och så småningom jorden, livet och människan 

skapades, till hur intrikat detta världsallt upprätthålls av bestämda naturlagar. 

Ekonomivetenskapen vägleder världsekonomin genom ekonomiska teorier och 

modeller. Sociologiska modeller och mängder av samhällsvetenskaplig 

information om människors vanor, pedagogiska modeller formar vår 

undervisning i klassrummet och hela utbildningsväsendets utformning. Den 

medicinska vetenskapen erbjuder inte bara lindring och kur för mängder av 

sjukdomar och åkommor som tidigare varit obotliga, utan påverkar dessutom 

många människors livsföring genom att påvisa samband mellan rökning och 

cancer, motion och välmående, kostvanor och hjärtattacker.  

 

Enligt vår mening syftar vetenskapen till att nå ny kunskap och nya idéer. Enligt 

traditionell uppfattning bör kunskapen kunna rättfärdigas inför någon annan än 
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”kunskaparen” själv. Vi hävdar således att ny kunskap antingen kan vara en helt 

ny upptäckt eller en falsifiering av en gammal uppfattning. För att något skall nå 

den höjd att det kan kallas för vetenskap, måste det sålunda offentliggöras 

[Molander, 1988], vilket vi har som mål att göra med denna studie. Vi delar 

även Molanders [1998] mening då han fortsätter med att hävda att 

vetenskaplighet i sig utgör en premiss för att det innehåll och resultat som 

forskaren erhåller ska besitta ett visst värde och därmed kunna diskuteras.  

 

 

22..22  VVÅÅRR  SSPPEELLFFIILLOOSSOOFFII  DDEELL  IIII  
 

Val av forskningsansats influerar studiens resultat då ansatsen kan ses som 

bryggan mellan forskarens grundläggande uppfattningar om verkligheten 

(värderingar) och valet av undersökningsmetod. Vidare, påverkas den 

forskningsansats som väljs för en studie av vilken verklighetsuppfattning som 

forskaren har. [Molander, 1998] Verklighetsuppfattningen genomsyrar 

forskningsprocessen som helhet, från inledningen till det slutgiltiga resultatet. 

Det finns två huvudsakliga skolbildningar som styr det vetenskapliga idealet: 

positivismen och hermeneutiken [Patel & Davidson, 1994]. Vi är av den åsikten 

att vi som forskare vare sig kan agera renodlat positivistiskt eller hermeneutiskt. 

Däremot, är vi betydligt mer hermeneutiker än positivister, vilket nu kommer att 

illustreras… 

 

Syftet med detta arbete är att erhålla kunskap om hur de båda faktorerna design 

och coaching medverkar till ett projektteams framgång. För att kunna uppfylla 

vårt syfte har vi förlitat oss på hur projektteammedlemmar upplever dessa 

faktorer. Vi har sålunda inte för avsikt att utifrån ett positivistiskt 

förhållningssätt objektivt förklara hur designen och coachingen faktiskt är på 
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respektive företag. Vi ansluter oss inte heller till positivismens motpol, 

konstruktivism, vilket innebär en syn på verkligheten som enbart socialt 

konstruerad och avståndstagande från all logik. 

 

Vår syn på verkligheten, människan och kunskap hör närmast hemma inom den 

hermeneutiska traditionen. Detta eftersom vi inte tror att det finns en objektiv 

verklighet av faktamässig karaktär samt att likartade svar skulle ha kunnat 

erhållas oavsett vem som hade genomfört undersökningen. Kravet på att olika 

forskare skall uppnå samma resultat blir närmast omöjligt att uppfylla med ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt. Bedömning och kontrollerande av andras 

forskningsresultat liksom generaliserbarhet blir också problematiskt. 

[Johansson-Lindfors, 1993] 

 

Hermeneutikern menar att det går att förstå andra människor och deras 

livssituation genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i språket och 

handlingarna. Man anser vidare att människor har intentioner och avsikter som 

yttrar sig i språk och handling, vilka därmed går att tolka och förstå innebörden 

av. [Patel & Davidson, 1994] Enligt den grekiska mytologin var Hermes en 

budbärare som framförde gudarnas budskap till folket. Dessa behövde dock 

översättas för att det skulle vara möjligt för människorna att förstå dem. Därför 

blev Hermes gudarnas tolk. [Molander, 1998] Det grekiska ordet ”hermeneuein” 

översätts ofta just med ”att tolka”, vilket innebär att situationer och metoder ofta 

måste tolkas samt sättas in i ett sammanhang.  

 

Vårt förhållningssätt i denna uppsats som behandlar sociala förhållanden, 

kännetecknas av inlevelse, värdering och subjektivitet. Den hermeneutiske 

forskaren är en del av samma verklighet som studeras – i form av tankar, intryck 

och den kunskap som forskaren har – och förförståelsen är en tillgång för att 

tolka och förstå det studerade fenomenet. [Patel & Davidsson, 1994]  
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Enligt Lundahl & Skärvad [1992] har alla människor en föreställningsram som 

utgörs av den personliga verklighetsuppfattningen. Detta leder i sin tur till att en 

objektiv återgivning av verkligheten inte blir möjlig utan att vår studie med 

största sannolikhet kommer att påverkas av vår personliga föreställningsram 

såsom uppfostran, tidigare erfarenheter, vår internationella ekonomutbildning, 

förväntningar, förutfattade meningar et cetera. Annorlunda uttryckt, har vi 

närmat oss vårt forskningsobjekt på ett subjektivt sätt utifrån vår egen 

förförståelse. 

 

Applicerat på en uppsats av denna art, innebär det positiviska idealet många 

problem då forskningen enligt detta ideals principer skall vara värderingsfri och 

därmed inte innehålla eller påverkas av personliga värderingar och uppfattningar 

[Lundahl & Skärvad, 1992]. Vi tror vidare att det är svårt att verifiera samband i 

sociala system då dessa sannolikt påverkas av och förändras när de blir utsatta 

för forskning. Om forskaren med positivism menar att vetenskapligt arbete bör 

vara att beskriva, förklara och förutse vissa fenomen för att sedan föreslå 

åtgärder för att nå i förväg uppställda mål, anser vi att vi är lite av positivister. 

Detta eftersom vi i uppsatsen dels på ett beskrivande sätt behandlar faktorerna 

design och coaching, dels tar upp de beståndsdelar som påverkar respektive 

faktor i positiv riktning. Vidare, analyseras det empiriska materialet för att 

företagen på så sätt ska få kunskap i hur de ska agera för att bli framgångsrika. 

 

 

22..33  VVÅÅRRTT  SSPPEELLSSYYSSTTEEMM  DDEELL  II  
 

I denna del av vårt metodkapitel kommer vi in på det praktiska 

tillvägagångssättet. Här går vi igenom på vilket sätt som vi har genomfört vår 

studie, exempelvis vilken typ av studie vi har valt att genomföra, hur vi har 
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samlat in data et cetera. Sammantaget kan vi säga att vårt metodval har stor 

betydelse för studiens resultat då det är här vi diskuterar studiens utformning, 

det vill säga vilken typ av empiri som studien bygger på samt hur vi har valt att 

närma oss problemet. 

 

Patel och Tebelius [1987] anser att när det gäller val av teknik att nyttja vid 

informationssamling, finns det ett antal val att tillgå. Det slutliga valet av metod 

beror av det forskningsproblem som ska belysas. Vi kommer att under denna 

rubrik föra två olika diskussioner som rör vårt val av metodansats. Det första 

resonemanget kretsar kring begreppen induktion och deduktion medan det andra 

förklarar varför vi i huvudsak har valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie. 

 

 

2.3.1 TVÅ MODELLER FÖR MÄNNISKANS OLIKA 

KUNSKAPSKÄLLOR 
 

Vilken metod som forskaren använder sig av för att närma sig den empiriska 

verkligheten beror dels av forskarens kunskapssyn, dels på forskningsproblemet. 

Våra så kallade objektiva kunskaper om verkligheten utgår antingen från 

induktion eller från deduktion. Vilken av dessa som är mest lämplig går inte att 

svara på utan valet kommer att falla på det angreppssätt som är mest förenligt 

med den gällande kunskapssynen. [Johansson-Lindfors, 1993] 

 

Om man arbetar induktivt följer man ”upptäckandets väg” medan man följer 

”bevisandets väg” vid deduktion. Att arbeta induktivt gör att forskaren kan 

anpassa studien till det material som framkommer medan forskaren i den 

deduktiva forskningsansatsen mer drar hypoteser ur arbetsmaterialet som sedan 

skall bevisas empiriskt. [Patel och Davidsson, 1994]  
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I denna uppsats har ingen tyngdpunkt lagts vid vare sig det induktiva eller det 

deduktiva arbetssättet. Vi har inte för avsikt att producera kunskap i form av en 

ny teori på det studerade området som vid induktion. Vi arbetar inte heller rent 

deduktivt eftersom vi inte enbart utgår ifrån teorier där testning av tänkbara 

hypoteser sker. [Johansson-Lindfors, 1993] Eftersom vi har använt teori som 

utgångspunkt för att veta vad vi ungefär ville skulle ingå i uppsatsen, kan vi säga 

att den här uppsatsen vid starten var deduktiv [Patel & Davidsson, 1994]. Tankar 

om vad vi ämnade studera fanns sålunda redan innan frågeställningarna 

definitivt bestämdes men vi har i stort låtit det material som framkommit under 

intervjuerna leda oss till formuleringen av våra övergripande frågeställningar, 

det vill säga vi har gått ifrån deduktion till induktion. Bearbetning av resultatet 

samt sökandet av kunskap i form av teorier på områdena design och coaching 

har skett parallellt. 

 

Vi är av den åsikten att vi har arbetat på ett induktivt sätt då vi har utgått ifrån ett 

antal intervjuer ur vilka vi sedan har försökt dra generella slutsatser, det vill säga 

vi har gått från det specifika till det generella. Vidare, har vi som tidigare nämnts 

en subjektiv kunskapssyn, vilket har medfört att vårt arbete till stor del bygger 

på tolkningar – allt i enlighet med den induktiva undersökningsmetoden. [Ibid.]  

 

Dock har vi i och med våra enkätfrågor uppträtt på ett deduktivt sätt, varvid vi 

har utgått ifrån de faktorer som Wageman [1997] valde att mäta i sin statistiska 

undersökning i syfte att låta vår konfrontation med verkligheten bekräfta 

(verifiera eller falsifiera) betydelsen av dessa. Vi har genom enkätfrågorna gått 

från det generella till det specifika i och med att vi har antagit att de resultat som 

Wageman [Ibid.] uppnådde i sin undersökning, skulle gälla för varje 

intervjuperson som vi lät fylla i enkätfrågorna. Den främsta anledningen till att 

induktion – intervjuerna – enligt vår åsikt är mer aktuellt för oss än deduktion – 
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enkätfrågorna – är att vi har en subjektiv verklighetsuppfattning (i enlighet med 

induktion) och inte en objektiv (i enlighet med deduktion). 

 

Svagheten hos induktionsmetoden är dock att dess slutsatser aldrig är logiskt 

bindande och att man egentligen aldrig med denna metod kan bevisa att en teori 

är absolut sann. Det spelar ingen roll hur många lyckade experiment man hittills 

gjort eftersom när som helst kan en ny observation visa att teorin är felaktig. 

Egentligen kan vi således aldrig bevisa att en sann teori är sann. Det enda vi 

möjligen kan bevisa är att en falsk teori är falsk. [Molander, 1988] 

 

För att ytterligare förtydliga vårt tillvägagångssätt kan den hermeneutiska 

spiralen – i vilken förförståelsen för fenomenet som skall studeras är 

utgångspunkt – användas. Utifrån vår förförståelse har vi formulerat problem, 

frågor och hypoteser, vilka sedan har ställts mot undersökningsmaterialet. De 

svar som vi har fått, ligger därefter till grund för nya tolkningar som leder till 

ökad förståelse och därefter till nya frågor. Genom denna kontinuerliga dialog 

har vi undvikit problemet med att bli bundna av tidigare auktoriteter och styrda 

av redan etablerade teorier, vilket kan medföra att man inte ser nya möjligheter. 

[Alvesson & Sköldberg, 1994] Målsättningen med vår studie är att genom 

växelverkan mellan teori och empiri öka förståelsen för vårt problemområde och 

för att möjliggöra detta, jämför vi befintlig teori med verkligheten, ifrågasätter 

de i dag existerande teorierna samt genererar ny kunskap.  

 

God forskning enligt Larsson [1986] karakteriseras av att den metod som 

forskaren väljer i sin undersökning skall utgöra ett smidigt verktyg för att han på 

så sätt skall nå så rik vetskap och kunskap om sitt problemområde som möjligt. 

Detta har lett oss fram till vårt huvudsakliga användande av en … 
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2.3.2 … KVALITATIV FALLSTUDIE 
 

Vi har tidigare presenterat för läsaren att vi till största delen har valt att använda 

ett hermeneutiskt forskningsideal i och med att vårt kunskapssökande har inslag 

av beteendevetenskaplig art. Då vårt problemområde innebar att vi – utifrån 

intervjupersonernas egna lärdomar och upplevelser – skulle teckna en bild av 

designens och coachingens medverkan till ett projektteams framgång, var en 

kvalitativ ansats mest lämplig för oss att nyttja. Detta eftersom denna typ av 

studie möjliggjorde för oss, författarna av denna uppsats, att ”inventera, uttyda 

och förstå fenomen” [Patel & Tebelius, 1987, s. 43].  

 

Vi valde vidare att genomföra en kvalitativ studie på grund av att vi saknade 

djupare kunskap inom området när vi startade studien. Enligt Eisenhardt [1989] 

är denna bakgrund speciellt lämpad för kvalitativa studier då den erbjuder de 

hermeneutiska forskarna en möjlighet att byta fokus/referensram under studiens 

gång, vilket kan vara nödvändigt vid undersökningar inom nya ämnesområden. 

Detta har vi till viss del fått erfara eftersom vi under arbetets gång sett det som 

nödvändigt att bearbeta vår referensram. 

 

Kvalitativa metoder handlar om att forskaren vill karakterisera och beskriva 

egenskaperna hos något [Larsson, 1986]. För att nå förståelse för ett fenomen, 

sker bearbetningen av materialet enligt Patel och Tebelius [1987] genom analys 

av texter. De texter det rör sig om i vårt fall är en analys av det material som 

framkom från intervjuerna.  

 

Vi valde även att komplettera vår intervjumall med en enkät som vi lät de 

intervjuade personerna fylla i mot slutet av intervjun. Detta gjorde vi då vi ville 

få fram nyansskillnader beträffande den intervjuades uppfattning om vilken av 
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faktorerna design och coaching som är viktigast för huruvida projektteamet blir 

framgångsrikt eller ej. Med andra ord ansåg vi det viktigt att vi empiriskt fick 

indikationer på om Wagemans [1997] kritiska faktorer för ett framgångsrikt 

självstyrande team är relevanta eller ej för ett projektteam. För att kunna få den 

informationen, ställde vi i enkäten frågor som understöddes av vår uppfattning 

om Wagemans statistiska undersökning. I och med att vi i syfte att göra 

enkätfrågorna mer lätthanterliga i vår analys, räknade ut medelvärden på dessa, 

anser vi att vår uppsats ävenledes har inslag av kvantitativ metodik. [Larsson, 

1986] 

 

Detta innebär alltså, att vi trots vår kvalitativt inriktade fallstudieansats, använde 

oss av kvantitativ information – vilket enligt Patel och Tebelius [1987] är en 

vanligt förekommande procedur inom praktisk forskning. Författarna fortsätter 

med att påpeka att det inte går att tala om kvalitativ kontra kvantitativ forskning 

som om det vore frågan om två väsensskilda vetenskapliga realiteter. 

 

En lärdom som vi har dragit genom användandet av den kvalitativa metoden är 

att vi inte från början visste exakt vilka resultat som var tänkbara. Däremot, 

misstänkte vi redan då vi skrev enkätfrågorna att de intervjuade personerna 

skulle svara på ett sådant sätt att de därmed bekräftade Wagemans [1997] åsikt. 

Enligt Larsson [1996] har forskaren i en kvantitativ studie redan på förhand 

bestämt sig för vilka tänkbara slutsatser som studien kan leda till medan han i en 

kvalitativ studie inte har samma möjlighet att utläsa vilka de troliga resultaten 

kommer att bli i förväg.  

 

Den kvalitativa metoden gjorde det möjligt för oss att utgå från en bred ansats 

och explorativt söka efter den relevanta informationen. Detta innebar bland 

annat att vi har låtit de svar vi fått från respondenterna påverka riktningen på den 

fortsatta undersökningen. Fördelen med en kvalitativ undersökning är att den tar 
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hänsyn till helheten på ett sätt som inte är möjligt i en kvantitativ undersökning. 

För att forskare som använder sig av den kvalitativa metoden skall kunna 

beskriva helheten av det sammanhang som undersökningsenheten finns i, måste 

information samlas in kontinuerligt från undersökningsobjektet [Larsson, 1996]. 

Detta innebär således att forskaren får en mer aktiv roll än i den kvantitativa 

metoden, vilket vi anser var bra i vårt fall då detta minskar riskerna för 

misstolkningar; både från vår och respondenternas sida.  

 

Nu när vi har redogjort för den första delen av överskriften, det vill säga 

kvalitativ, går vi raskt vidare till förklaringen av den andra delen, nämligen 

fallstudieansatsen. För att få tillgång till kvalitativ data, använde vi oss av en 

fallstudieansats. Med detta menas studier som inriktas på detaljerade och ofta 

djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. Författaren Yin [1994] 

skiljer fallstudier från annan forskning genom att definiera fallstudien som en 

forskningsdesign som i första hand är lämplig att använda när det inte går att 

skilja på variablerna som rör företeelsen; från kontexten eller den omgivande 

situationen. Med andra ord, är fallstudier lämpliga då forskningsfrågorna är av 

”hur”-karaktär som i vårt fall. 

 

En grundläggande egenskap hos kvalitativt inriktade fallstudier är att deras 

avsikt är att beskriva eller förklara en viss situation, händelse, företeelse eller 

person [Merriam, 1994]. Vi enades på ett tidigt stadium i vårt uppsatsförfattande 

om att syftet med uppsatsen var beskrivande då vi ämnade erhålla kunskap om 

hur de två faktorerna design och coaching medverkar till att ett projektteam når 

framgång, utan att försöka förklara varför [Lekvall & Wahlbin, 2001].  

 

Förklarande syfte innebär enligt Lekvall och Wahlbin [2001] att forskaren går 

längre och försöker att klara ut orsakssamband inom ett område, det vill säga hur 

olika faktorer är kopplade till varandra och påverkar varandra. Skillnaden 
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mellan beskrivande och förklarande syfte är således ofta hårfin. Nästan alla 

beskrivande undersökningar har åtminstone något inslag av förklaringsambition, 

vilket även är fallet i vår studie. Denna ambition märks som tydligast i vår tes i 

kapitel 8. Dock är vår undersöknings huvudinriktning av beskrivande art. 

 

 

22..44  VVÅÅRRTT  SSPPEELLSSYYSSTTEEMM  DDEELL  IIII  
 

Enligt Lekvall & Wahlbin [2001] bör undersökaren beakta alla möjligheter till 

att utnyttja sekundärdata innan en större fältundersökning genomförs. 

Sekundärdatan utgörs av material som insamlats tidigare i något annat 

sammanhang och som redan finns tillgänglig i aggregerad form. Churchill 

[1999] menar att denna typ av data innehar en fördel eftersom den inte kräver 

lika mycket tid som insamlandet av primärdata. Det finns dock en nackdel med 

sekundärdatan och det är att den (oftast) har samlats in för något annat ändamål 

än det som undersökaren har. Följaktligen, gav sekundärdatan inte någon 

komplett bild av vår studerade problematik, varför vi var tvungna att även samla 

in eget material [Churchill, 1999].  

 

Undersökarens egenhändigt insamlade data – primärdata – utgörs i vår 

undersökning av intervjuer med anställda i projektteam hos våra två fallföretag 

(inklusive ett projektstöd på ett tredje företag). Dessutom, valde vi att konsultera 

en universitetslektor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap vid 

Linköpings universitet som bistod oss med expertis beträffande definitioner av 

grupper och team.  

 

Vi kommer nu först att beskriva hur vi gick tillväga för att få en bra teoretisk bas 

med sekundärdata. Därefter, kommer fokus att läggas på våra intervjuer. 
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2.4.1 LITTERATURSÖKNING … 
 

Men hur fick vi tag på det sekundärdata som vi ville ha? Inledningsvis 

analyserades frågeställningarna för att finna sammanfattande söktermer 

relevanta för samtliga forskningsfrågor. Synonymer och besläktade termer till 

dessa sökord söktes därefter och eftersom flera av databaserna är internationella 

var det även viktigt att finna de motsvarande engelska begreppen. Exempel på 

de sökord som användes är: ”självstyrande grupper”, ”self-managing teams”, 

”autonomous work groups”, ”grupper”, ”projekt”, ”team”, ”framgångsrik”, 

”grupprelationer”, ”coaching”, ”projektdesign” och ”projektorganisation”. 

Sökorden korsades i en mängd olika kombinationer för att ge relevanta 

sökträffar. En bred litteratursökning gjordes, både med avseende på tidsperiod 

och på publikationstyp, vilket ledde till en mängd träffar. I urvalsprocessen 

fokuserades i första hand på nyare litteratur och forskning då uppsatsens ämne 

kräver att man ”håller sig à jour”. 

 

Svenska forskningsbibliotekens gemensamma bibliotekskatalog LIBRIS 

innehållande böcker, rapporter och vissa tidskrifter har använts. Den litteratur 

som inte har funnits i universitetets lokala bibliotekskatalog Horizon har 

beställts från andra forskningsbibliotek. En stor del av den forskning som 

bedrivs publiceras i olika internationella tidskrifter, vilka man kan finna genom 

att söka i olika databaser, exempelvis EBSCO. Parallellt med sökning i 

databaser har vi arbetat efter den så kallade snöbollsmetoden, vilket innebär 

vidare sökning på referenser i den litteratur som vi tidigare har funnit. 

Resultaten av sökningarna har löpande utvärderats, dels för att få en bild av hur 

bra träffarna täcker uppsatsens forskningsfrågor, dels för att bedöma den 

vetenskapliga kvaliteten. 
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2.4.2 VÅR START … TIA 
 

Empirimaterialet i denna uppsats är till största delen uppbyggt av två olika 

företag, nämligen Intentia och Saab Bofors Dynamics. Dock finns det i 

presentationen av Saab Bofors Dynamics3 även empiriskt inslag från en person 

som arbetar med projektstöd på Saab Aerospace. Under denna rubrik kommer 

vi att redogöra för vilka personer som vi har intervjuat samt historien bakom 

detta val av spelare, det vill säga hur fotbollens startelva blev vår starttia. Så låt 

nu vår lite krokiga färd ta sin början … 

 

… och vips, förflyttar vi oss tillbaka i tiden till början av november månad. Det 

var i denna initialfas av vår uppsats som vi började ringa runt och maila till olika 

företag. Vi hade inga personliga preferenser vad det gäller fallföretag utan vi tog 

lite på måfå kontakt med ett flertal olika företag som vi redan i förväg visste 

hade någon form av projektstyrning. Vi hade dock ett kriterium för att ett 

företags projektteam skulle få delta i studien och det var att det levde upp till vår 

definition av ett framgångsrikt projektteam. Med andra ord, att projektteamet 

kontinuerligt lever upp till kundens förväntningar, arbetar med ökad effektivitet 

över tiden samt består av projektteammedlemmar som är engagerade och nöjda 

med projektarbetet.  

 

Med utgångspunkt i detta kriterium samt hänsyn till företagens geografiska läge, 

hamnade vårt val till slut hos Intentia och Saab Aerospace som båda är situerade 

i Linköping. I och med att vi ställde upp vissa kriterier vid valet av projektteam, 

kan vi i enlighet med Lekvall och Wahlbin [2001] anse att vi gjorde ett 

bedömningsurval. Efter resonemang med vår handledare och studiekamrater 

                                                           
3 I fortsättningen kommer vi att till största delen använda oss av förkortningen SBD och hänsyftar  
 då på Saab Bofors Dynamics. 
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fann vi att vi borde intervjua minst åtta personer som hörde hemma i två olika 

projektteam då det annars skulle bli alltför lite material att arbeta med i studien. 

I och med att vi var intresserade av att få höra båda sidornas (projektledare och 

projektteammedlem) åsikter kring ämnet i denna uppsats, hade vi som krav att vi 

skulle få intervjua både projektledare och projektteammedlemmar hos våra 

fallföretag.  

 

Vid urvalet av intervjupersoner hos Intentia, användes ett självurval då det var 

en av de två projektledarna som tillfrågade de individer som han ansåg var mest 

lämpliga för att medverka i våra intervjuer om dessa ville delta eller ej i vår 

studie [Lekvall & Wahlbin, 2001]. På Intentia fick vi möjlighet att intervjua två 

projektledare – varav den ena även fungerade som en mentor för företagets 

projekt – samt två projektteammedlemmar som när de representerar företaget ut 

mot kund benämns delprojektledare. De båda projektledarna intervjuades den 

26:e november och de två projektteammedlemmarna/delprojektledarna den 10:e 

samt den 11:e december. 

 

Nu kommer vi till det lite knepiga avsnittet i vår återberättelse av 

händelseförloppet vad det gäller våra intervjuer. Som vi tidigare har nämnt har 

vi två dominerande fallföretag i vår uppsats – Intentia och SBD – samt inslag av 

ett tredje företag – Saab Aerospace. Vi har dock ovan skrivit att vårt val till slut 

hamnade hos Intentia och Saab Aerospace, vilket kan medföra en del 

funderingar hos våra läsare. Vi ska därför nu försöka förklara hur det hela 

egentligen ligger till.  

 

Vi bestämde oss i mitten av november för att använda Saab Aerospace som ett 

av våra två fallföretag och på detta företag fick vi kontakt med en person som 

arbetar med projektstöd. Denna person tog i sin tur kontakt med en intervjuvillig 

projektledare på samma företag. Den 28:e november intervjuade vi dessa två 
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personer men på grund av ett pressat tidschema inom projektet fick vi vid detta 

tillfälle veta att vi inte kunde komma tillbaka och intervjua 

projektteammedlemmarna förrän i mitten av januari 2001. Så ledsna i hågen stod 

vi bara där och hade en projektledare och ett projektstöd men inga 

projektteammedlemmar … 

 

För att rädda vår rapports ”anseende” tog vi nu hjälp av en familjemedlem4 som 

förmedlade kontakten till ett projekt på SBD. Även här gjordes ett självurval då 

de personer som vi intervjuade hade blivit tillfrågade av ”familjemedlemmen” 

om de ville delta i vår studie eller ej [Ibid.]. Den 12:e december fick vi 

möjligheten att intervjua tre av projektets teammedlemmar och på luciadagen 

styrde vi än en gång kosan till detta företag för att intervjua den före detta 

projektledaren samt de tre projektteammedlemmarnas teamledare. Anledningen 

till att vi också intervjuade en projektteamledare på SBD är att en del av 

projekten på detta företag är stora, ibland upp till hundra personer. Det åligger 

således projektteamledaren att axla en del av det ansvar i egenskap av coach 

som projektledaren i ett mindre projekt brukar inneha (exempelvis Intentia). 

Med andra ord, delas rollen som coach för projektteammedlemmarna mellan 

projekt- och teamledare i SBD. Det är i sin tur projektledaren som coachar de 

olika projektteamledarna. 

 

Eftersom vi är av den åsikten att den information som vi erhöll från 

projektstödet på Saab Aerospace är av hög kvalitet (denna person har arbetat i 

drygt trettio år med projekt), ville vi inte gärna utelämna detta bidrag för läsaren. 

Vi har valt att presentera projektstödets åsikter tillsammans med empirin från 

SBD. Vi anser att detta inte sticker i ögonen eftersom Saab Aerospace och SBD 

använder samma metod för projektstyrning, varvid vi menar att de båda 

                                                           
4  Denna person har sedan 1986 arbetat inom projektledning på Saab Bofors Dynamics. 
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företagen samt deras anställda i stort sett delar samma grundläggande tankar 

kring projektarbete.  

 

På följande sida redovisas den slutgiltiga urvalsgruppen – vår starttia – och i 

empirin använder vi oss av de beteckningar som syns i denna tabell. 

Anledningen till att vi endast har skrivit ut befattning, det vill säga inte nummer, 

på de respektive respondenterna är att vi inte är intresserade av att ställa en 

projektledares åsikt i förhållande till en annan projektledares mening; detsamma 

gäller för projektteammedlemmarna. Vår intention är således att, endast i de 

avseenden som vi anser att det är av betydelse, belysa de skillnader i åsikter som 

kan finnas mellan en projektledare och en projektteammedlem. 
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Projektledare �� Arbetar sedan 1998 inom projekt på Intentia. 
�� Har arbetat med projektledning sedan början på 1990-talet. Har sammanlagt 

varit med i ett tjugotal implementeringar, i huvudsak som projektledare. Före 
Intentiaanställningen bedrevs arbetet i egen regi som inhyrd projektledare mot 
olika industriföretag. 

�� Fungerar i dag även som mentor och säljstöd inom Intentia. 
 

Projektledare �� Arbetar sedan 1983 inom projekt på Intentia. 
 

Projektledare �� Arbetar sedan 1991 inom projekt på Saab Bofors Dynamics. 
�� Har arbetat med ”Projekt X”5 i sammanlagt fyra år: två år som 

projektteamledare och två år som projektledare. (Arbetar nu som projektledare 
för ett annat projekt på Saab Bofors Dynamics.) 

 
Projektstöd �� Arbetar sedan 1964 med projekt på Saab Aerospace. 

�� Deltar inte i något projekt utan arbetar med projektarbetssättet, projektstöd. 
 

Projektteamledare �� Arbetar sedan 1996 inom projekt på Saab Bofors Dynamics. 
�� Har arbetat med ”Projekt X” i sammanlagt fem år: fyra och ett halvt år som 

projektteammedlem och ett halvt år som projektteamledare. (Arbetar 
fortfarande med detta projekt.) 

 
Projektteammedlem �� Arbetar sedan 1998 inom projekt på Intentia. 

 
Projektteammedlem �� Arbetar sedan 1998 inom projekt på Intentia. 

�� Har arbetat inom projekt i sammanlagt 16 år. 
 

Projektteammedlem �� Arbetar sedan 1994 inom projekt på Saab Bofors Dynamics. 
�� Har arbetat med ”Projekt X” i 4 år. (Arbetar fortfarande med detta projekt.) 
 

Projektteammedlem �� Arbetar sedan 1997 inom projekt på Saab Bofors Dynamics. 
�� Har arbetat med ”Projekt X” i 4 år. (Arbetar fortfarande med detta projekt.) 

 
Projektteammedlem �� Arbetar sedan 1986 inom projekt på Saab Bofors Dynamics. 

�� Har arbetat med ”Projekt X” i 2 år. (Arbetar fortfarande med detta projekt.) 
 

 

Tabell 1: Vårt spelarurval – starttia. 

 

 

2.4.3 INTERVJUMATERIALET … 
 

Den empiriska datainsamlingen har skett genom intervjuer samt genom viss 

dokumentation från företagen såsom årsredovisning och 

                                                           
5  På grund av att detta projekt handhar känsliga uppgifter, kommer vi fortsättningsvis att kalla projektet 
 för ”Projekt X”. 
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verksamhetsbeskrivning. Dokumentationen från företagen har främst använts i 

ett inledningsskede för att ge oss en inblick i fallföretagens verksamhet samt ge 

en grund till den företagspresentation som kommer att ges i kapitel 6. 

 

De flesta fallstudier handlar om händelser och företeelser som rör människor, 

vilket enligt Yin [1994] gör intervjun till den lämpligaste informationskällan. 

Även Merriam [1994] menar att det är vanligt att man i kvalitativa fallstudier 

väljer intervju som datainsamlingsmetod och att man då ofta använder sig av 

öppna och mindre strukturerade intervjuer. Detta eftersom det huvudsakliga 

syftet med intervjun är att få reda på den intervjuade personens åsikter, tankar 

och så vidare i den aktuella frågan [Ibid.]. Styrkan hos ett intervjusamtal är att 

det kan fånga en mängd olika individers uppfattningar om ett ämne och därmed 

ge en bild av en mångsidig och kontroversiell värld [Kvale, 1997]. 

 

Vid kvalitativa intervjuer är det av yttersta vikt att tänka på att inte använda 

standardiserade frågeformulär eftersom alltför standardiserade frågor lätt leder 

till styrning från den som intervjuar. Det är viktigt att ha en intervjuguide för 

vilka punkter som ska tas upp under intervjun men det är inte nödvändigt att 

följa denna guide till punkt och pricka vad det gäller innehåll eller ordningsföljd. 

[Holme & Solvang, 1997] Vid helt standardiserade intervjuer ställs samma 

frågor i exakt samma ordning och vid helt ostandardiserade intervjuer 

formuleras frågorna under intervjun [Patel & Davidsson, 1994]. Eftersom vi har 

använt två olika frågeformulär i denna studie – ett för projektledarna och 

projektteamledarna samt ett för projektteammedlemmarna – har 

standardiseringen vid intervjuerna varit låg. Ett ytterligare argument för att vi 

har haft en låg grad av standardisering är att det inte fanns några svarsalternativ 

på frågorna, varvid individerna fick göra egna tolkningar vid besvarandet av 

dem [Ibid.]. 

 

 34



 MMeettoodd  
  

Vi utformade sålunda en intervjumall som vi gjorde anpassningsbar alltefter 

situation för att tillåta flexibilitet, något som ställde högre krav på oss som 

intervjuare än vad helt strukturerade intervjuer gör. Vi lät våra intervjuer vara 

semistrukturerade med både breda frågeställningar och mer specifika 

följdfrågor. Den semistrukturerade intervjumallen innehåller enligt Kvale [1997] 

en översikt över de ämnen som kommer att behandlas under intervjun och 

förslag på de frågeställningar som kommer att tas upp. Detta innebär alltså att 

varken ett helt öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär ligger för 

handen utan att koncentration har lagts vid vissa frågeställningar [Kvale, 1997]. 

Samtliga intervjuer dokumenterades med bandspelare och varje intervju tog 

mellan fyrtiofem minuter och en och en halv timme.  

 

Enligt Kvale [1997] är skillnaden mellan forskningsintervjun och en normal 

konversation att den förra har ett specifikt syfte och struktur. Detta leder till att 

det lades ett visst ansvar på oss – i egenskap av intervjuare – i och med att vi var 

tvungna att se till så att intervjuerna inte gled in på för studiens ämne alltför 

irrelevanta områden. Under intervjuerna följdes även en del svar upp genom att 

vi ställde följdfrågor då det ansågs vara av intresse för undersökningen. 

Intervjupersonerna fick även möjlighet att själva få tolka de olika frågorna två 

dagar innan intervjuerna skulle äga rum då vi per mail skickade 

intervjufrågorna. Enligt Lekvall och Wahlbin [2001] stämmer detta överens med 

den kvalitativa ansatsen eftersom den kännetecknas av hög flexibilitet men även 

kräver ett visst djup.  

 

Vi valde även att komplettera vår intervjumall med en enkät – vilken 

intervjupersonerna inte hade fått i förväg – som vi lät de intervjuade fylla i mot 

slutet av intervjun. För att se om det var möjligt att använda intervjuguiden 

samtalade vi med vår handledare samt genomförde en pilotintervju där vi 

intervjuade ”familjemedlemmen”. Pilotintervjun används i de fall där man vill 
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pröva en teknik för att samla in information eller för att pröva intervjuguidens 

upplägg [Patel & Davidsson, 1994]. Efter samtalet med handledare samt den 

genomförda pilotintervjun, reviderade vi vissa frågor. 

 

 

2.4.4 BEARBETNING – OCH ÄNNU MER BEARBETNING – AV 

INTERVJUDATA 
 

Då intervjuerna genomförts, skrevs dessa ut ordagrant i ett 

ordbehandlingsprogram. Detta eftersom det skulle vara omöjligt att få en 

överblick över intervjuresultatet och kunna jämföra de olika intervjuerna med 

varandra om vi enbart hade resultatet på band. Dessutom ville vi i redovisningen 

av resultatet ha möjlighet att belysa olika aspekter med hjälp av citat. Vidare, 

valde vi att skriva ut intervjuerna ordagrant för att undvika att göra 

förstahandstolkningar i utskrivningsfasen. 

 

Då intervjuerna var utskrivna lästes och tolkades dessa inledningsvis individuellt 

av oss båda. Syftet med detta var att vi skulle bilda oss en egen uppfattning om 

resultatet innan vi diskuterade det tillsammans; detta för att kunna få en mer 

heltäckande bild och sålunda fånga in så många aspekter som möjligt. Efter de 

första individuella analyserna arbetade vi gemensamt fram ett antal kategorier 

som dels utgick från frågeformuläret och analysen av det empiriska materialet, 

dels var en produkt av vår egen förförståelse som är påverkad av uppsatsens 

teoretiska referensram. Då kategorierna utkristalliserats fortsatte vi att om och 

om igen gå igenom resultatet för att fylla på med olika aspekter under varje 

kategori och så småningom tog resultatet form. Eftersom vi använde oss av låg 

grad av standardisering när vi intervjuade, ställdes således inte frågorna i exakt 

samma ordning till varje intervjuperson. Detta ledde till att intervjumaterialet 
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blev aningen osystematiskt, det vill säga svar och utsagor som täckte de olika 

områden design och coaching fanns på olika ställen i intervjutexterna.  
 

22..55  UUTTVVÄÄRRDDEERRIINNGG  AAVV  VVÅÅRRTT  SSPPEELLSSYYSSTTEEMM  
 

Ovan har en diskussion förts om studiens tillvägagångssätt och olika 

ställningstaganden som gjorts under studiens gång; ställningstaganden som på 

olika vis kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. I kommande del görs en kritisk 

reflektion över hur studiens tillförlitlighet kan ha påverkats genom att vi bland 

annat diskuterar begreppen validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt tolkning. 

 

Vid forskning strävas det efter att det resultat som fås ska vara hållbart och 

giltigt samt genomförts på ett etiskt acceptabelt sätt. Vid kvantitativa metoder 

vill forskaren veta om denne verkligen har mätt det som avses att mätas och om 

den information som samlats in är pålitlig. Vid kvalitativa metoder däremot, vill 

forskare få en förståelse för problemområdet och därför får validitet och 

reliabilitet inte samma centrala plats i en kvalitativ metod som i en kvantitativ 

metod. [Holme & Solvang, 1997] 

 

Validitet handlar om att forskaren är medveten om att det som undersöks även 

är det som han avser att undersöka. Validitet är under hela forskningsprocessen 

intimt sammankopplad med den så kallade reliabiliteten. Begreppet reliabilitet 

innebär att bedöma studiens tillförlitlighet, det vill säga hur väl mätinstrumenten 

motstår olika slumpinflytande. [Merriam, 1994] I en kvalitativ fallstudie har 

forskaren en större närhet till den eller det som ska studeras, vilket gör att det 

inte är lika svårt att få valid information i en kvalitativ fallstudie som i en 

kvantitativ [Holme & Solvang, 1997]. Men givetvis finns det problem även i en 

kvalitativ fallstudie.  
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För att se hur reliabel en undersökning är, bör den utföras ytterligare en gång på 

samma sätt som tidigare och om samma resultat då uppnås, har undersökningen 

god reliabilitet [Yin, 1994]. Om samma undersökning skulle utföras en gång till 

i en kvalitativ fallstudie kan inte samma resultat fås eftersom kvalitativ fallstudie 

utvecklas och förändras under undersökningens gång. Det nya resultatet visar 

givetvis inte att den första undersökningens resultat skulle vara fel utan att det i 

en kvalitativ studie finns flera tolkningar av samma information. [Merriam, 

1994] Vi frågar oss därför om det i kvalitativa fallstudier är av intresse att kunna 

genomföra studien igen. Detta då den kvalitativa forskningen inte strävar efter 

att skapa lagar för mänskligt beteende utan är intresserad av att beskriva och 

förstå världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den. I den 

bemärkelsen, menar Merriam [1994], att det som tycks vara sant eller som 

upplevs som sant, till och med kan vara mer intressant än det som faktiskt är 

sant. 

 

Vi har eftersträvat att ha så hög grad av validitet och reliabilitet som möjligt i 

denna undersökning, vilket har varit en kontinuerlig process i vår empiriska 

studie. Vår handledare har granskat intervjuguiden för att se om frågorna varit 

relevant för problemområdet. Vi har även använt pilotintervjun för att 

kontrollera om frågorna varit relevanta och om vi kommit åt den innebörd som 

eftersträvats. Denna intervju har även varit en förberedelse för oss själva att 

befinna oss i intervjuarens roll; för att få en förståelse för de faktorer som kan 

påverka under intervjuns gång. För att sätta oss in i intervjuarens roll tog vi först 

del av litteratur i ämnet. Vi har försökt att undvika eventuella intervjueffekter 

och ledande frågor. Under intervjuns gång har vi även vid behov bett 

intervjupersonen att förklara ytterligare och utveckla vissa svar för att undvika 

missförstånd i resultatet. Ytterligare en aspekt för att kontrollera reliabiliteten är 

att vi har spelat in intervjuerna på kassettband och fört stödanteckningar under 

intervjuns gång. 
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Triangulering är en metod för forskaren att säkerställa validiteten där flera olika 

källor används för att bekräfta det resultat som fås [Starrin & Svensson, 1994]. 

Vi har använt oss av denna metod genom att vi båda två har deltagit under hela 

forskningsprocessen samt att vi var för sig har läst och tolkat materialet, och 

därefter jämfört och sammanfört våra tolkningar. Vi har valt detta arbetssätt för 

att inte missa någon information, för att få olika infallsvinklar på materialet och 

för att det som är samstämmigt i våra analyser blir tecken på validitet. Vi har 

även haft kontinuerliga samtal med vår handledare för att få en utomstående 

forskares syn på problemområdet. Vi har vidare haft olika data genom att vi har 

använt oss både av intervjuer och av enkätfrågor. Vid tolkningen av data har vi 

brukat olika teorier.  

 

Ett annat sätt att säkerställa validitet är genom deltagarkontroll då de personer 

som intervjuas får se de beskrivningar och tolkningar som gjorts för att se om 

resultatet är trovärdigt [Merriam, 1994]. Vi har applicerat detta förfaringssätt 

eftersom vi har erbjudit de personer som vi har intervjuat möjligheten att 

granska intervjuutskrifterna. Denna möjlighet till kontroll av utsagor togs endast 

av projektledarna, projektstödet samt projektteamledaren. Vi har dessutom låtit 

en av projektledarna från Intentia samt projektledaren från SBD läsa igenom 

respektive företagspresentation för att verifiera det som vi har skrivit. Vidare, 

har ”familjemedlemmen” tittat igenom allt material som författats och 

analyserats om SBD. 

 

Ett ytterligare försök från vår sida att säkerställa reliabiliteten är att vi har 

beskrivit för läsarna hur informationen har samlats in och analyserats, hur 

undersökningsgruppen har valts ut samt från vilket sammanhang 

urvalspersonerna kommer. Dessutom, innebär en säkring av validiteten även en 

säkring av reliabiliteten eftersom reliabiliteten saknar betydelse om vi inte 

undersöker det som vi avser att studera [Merriam, 1994]. 
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Fallstudiens generaliserbarhet har diskuterats forskare emellan då det är 

problematiskt att direkt tillämpa resultatet från en viss studie i andra situationer. 

Anledningen till att man väljer fallstudiemetoden är dock att man än intresserad 

av just ett specifikt fall, inte av att ta reda på något som gäller generellt. [Ibid.] I 

vårt fall var vi intresserade av att utifrån teorin studera hur de två faktorerna 

design och coaching medverkar till att ett projekt blir framgångsrikt på två valda 

fallföretag. Vår studies resultat och slutsatser är således specifika för våra 

fallföretag men vi anser att studien kan bidra med kunskap som kan vara till 

nytta även för andra organisationer. Vad det gäller den teoretiska referensramen, 

kan denna, enligt Yin [1994], utgöra grunden i andra fallstudier. Detta är något 

som vi har försökt att ha i åtanke då vi genomfört vår begreppsutredning om 

team i avsnitt 3.3.  

 

Vår huvudsakliga insamlingsmetod har, vilket nämnts ovan, varit intervju och vi 

har under studiens genomförande upplevt intervjumetodens för- och nackdelar. 

En stor fördel med intervju är att man, till skillnad mot om man använder 

enkäter, har en direkt dialog med intervjupersonen och på så vis kan ställa 

följdfrågor i de fall intervjupersonen inte svarar på frågan. En nackdel kan 

däremot vara att vi som intervjuare till viss del påverkar intervjupersonen. Även 

det faktum att vi har använt bandspelare kan påverka intervjupersonen då 

bandspelare kan göra att intervjupersonen känner sig obekväm. Ingen av våra 

intervjupersoner nekade dock till användandet av bandspelaren och vi upplevde 

inte heller att bandspelaren hade någon hämmande effekt på intervjupersonerna. 

Eftersom vi är relativt ovana intervjuare var det en fördel för oss att kunna 

genomföra alla intervjuerna gemensamt.  

 

En kritik som riktas mot fallstudiemetoden är att forskarna till stor del påverkar 

resultatet genom sina subjektiva referensramar [Yin, 1994]. Eftersom vi, enligt 

Holm och Solvang [1997], inte kan frigöra oss från våra subjektiva 
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referensramar, vårt bagage med tidigare kunskaper och erfarenheter, är det 

viktigt att ta hänsyn till dess påverkan. Ett sätt att poängtera att man tar hänsyn 

till den subjektiva referensramens påverkan är, enligt Merriam [1994] att i 

studiens inledningsskede klargöra sina utgångspunkter, underliggande 

antagande, världsbild och teoretiska perspektiv. Vi har under studiens gång ett 

flertal gånger reflekterat över att vår förförståelse påverkat oss men tror att vi till 

viss del har kunnat bredda vårt synfält eftersom vi hela tiden varit medvetna om 

vår subjektiva referensram. I vissa fall kan den dock ha bidragit till att vi kan ha 

missat några aspekter. 

 

Slutligen, kan studiens relativt begränsade tidsperiod ha påverkat studiens 

resultat och att det är möjligt att studien sett annorlunda ut om en mer 

omfattande studie genomförts. Med de förutsättningar som har getts och de 

ställningstaganden som vi har gjort, tror vi ändå att studiens tillförlitlighet är 

relativt god då vi genom två olika perspektiv – fallföretagens perspektiv – har 

fått en bild av hur faktorerna design och coaching medverkar till att ett 

projektteam når framgång. 
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22..66  SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  AAVV  VVÅÅRRTT  SSPPEELLSSYYSSTTEEMM  
 

Följande bild sammanfattar vårt tillvägagångssätt i denna uppsats.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Kapitel i uppsatsen 

Bearbetad referensram 

Svag påverkan 

Stark påverkan 

Slutsatser 
Svar på syftet och 
forskningsfrågorna 

Analys 
��Design 
��Coaching 
��Design vs. coaching 

 
Frågeformulär 
��Design? 
��Coaching? 

 
Empiri 

Projektteam på: 
��Intentia 
��Saab Bofors 

Dynamics 

 
Referensram 

  Del I – Gräva guld  
  i USA  
  Del II – Blågult  
  Del III – Peptalk 

 
Syftet 

 med denna uppsats är att vi ska erhålla kunskap om hur de två faktorerna design och coaching medverkar till
att ett projektteam når framgång 

 
Forskningsfrågor 

��Vilken betydelse har de två faktorerna design och coaching för att ett projektteam skall 
bli framgångsrikt? 

��Hur beror designen samt coachingen av ett projektteam på varandra? 
��Hur varierar projektledarens roll med projektets (=projektteamets) livscykel? 
��Hur blir en projektteammedlem en god lagspelare? 

 
Bakgrund, Inledning och Problemdiskussion 

 

Figur 2: Vårt spelsystem.
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33  RREEFFEERREENNSSRRAAMM  DDEELL  II  ––  GGRRÄÄVVAA  GGUULLDD  
II  UUSSAA  

                                                          

 
 

 

Målet för Sveriges fotbollslandslag under VM 1994 i Atlanta var som 

överskriften antyder – och som Glenmark, Eriksson och Strömstedt sjunger – att 

gräva guld i USA. Att vinna guld i USA kan ses som ett slutmål i det projekt som 

skapades redan i den stund då det svenska landslaget började förbereda sig för 

den första kvalmatchen som skulle ta det svenska laget till VM. En milstolpe som 

sattes upp i initialskedet av detta projekt var sålunda att laget skulle vinna så 

pass många matcher att man var kvalificerade att få åka till VM6. För att kunna 

uppnå denna milstolpe samt målet med projektet i sin helhet, satte den 

dåvarande förbundskaptenen Tommy Svensson ihop en trupp som han ansåg var 

den mest lämpade för det tilldelade projektet. Med andra ord, komponerade han 

ihop ett team som skulle föra upp Sverige på prispallen. Det svenska landslag 

som spelade till sig ett VM-brons i Atlanta kan således anses utgöra ett 

framgångsrikt projektteam. 

 

Om vi, författarna av denna uppsats, blev ombedda att för den oinvigde förklara 

hur en fotbollsmatch normalt spelas, skulle vi inte börja med att tala om off-side 

och frisparksregler. Vi skulle i stället inleda med att klargöra de mest 

fundamentala begreppen såsom hur många spelare som återfinns i varje lag, 

hur länge en fotbollsmatch pågår et cetera. Därefter, skulle vi förtälja mer om 

spelets gång och de regler som hör därtill, det vill säga det som är av vikt i en 
 

6  När det svenska fotbollslandslaget väl var kvalificerade till VM, innebar nästa milstolpe att man skulle gå  
 vidare från gruppen och därmed spela kvartsfinal. När laget sedan vann sin kvartsfinal, blev nästa milstolpe  
 att ta sig till semifinal. När det svenska fotbollslandslaget förlorade semifinalen mot Brasilien, innebar nästa  
 milstolpe att laget skulle vinna matchen om tredjepriset, vilket man också gjorde! 
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fotbollsmatch. För att denna metafor ska kunna appliceras på vår uppsats, har 

vi valt att i detta kapitel presentera en rad viktiga begrepp som vi anser är 

oumbärliga för den fortsatta läsningen av uppsatsen. Efter denna exposé, är det 

meningen att våra läsare ska dricka ur kunskapens brunn och därmed insupa 

lärdomar om de två begreppen design och coaching i de två följande kapitlen. 
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33..11  KKAAPPIITTLLEETTSS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  
 

Eftersom detta kapitel kan uppfattas vara av komplex art, har vi valt att under 

denna rubrik presentera en disposition för läsaren (se figur 3). I varje segment 

står det ett centralt begrepp samt i vilket avsnitt respektive begrepp kommer att 

behandlas. Precis som när man skalar en lök, börjar vi med ytskiktet för att 

sedan, i takt med ju fler lager som vi skalar av, närma oss kärnan. I vårt fall 

utgör det avsnitt som går under benämningen ”Framgångsrika projektteam” 

kärnan i kapitlet. På vägen mot detta slutmål tänker vi under rubrik 3.3 göra en 

spännande och jämväl nödvändig teoretisk begreppsutredning av ordet team. 

 
 

TEAM – 3.3 

 
Framgångsrika 

projektteam – 3.5 

Projektteam – 3.4 

 

Projekt – 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Vår disposition av kapitel 3. 
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Innan vi skalar av det första skiktet på vår lök, ber vi våra läsare att ta på sig sina 

”nyans-glasögon” och inte ”allt-är-svart-på-vitt-glasögonen”. Detta då vi i det 

följande kommer att behandla en del begrepp som inte har glasklara gränser … 

kom ihåg att vi hela tiden talar om människor! Vidare, vill vi göra våra läsare 

uppmärksamma på det faktum att mycket av den information som återfinns i 

detta kapitel inte senare kommer att analyseras. Vi ser i stället redogörelserna 

för dessa begrepp som ett verktyg för att kunna uppnå syftet med uppsatsen.  

 

 

33..22  HHUURR  VVEETT  VVII  AATTTT  VVMM  VVAARR  EETTTT  PPRROOJJEEKKTT??  
 

För att kunna svara på denna fråga, kommer vi att under detta avsnitt referera till 

olika definitioner av projekt som vi har funnit i teorin. I samband med att vi 

tillkännager vår definition av begreppet projekt för läsaren, avser vi svara på 

ovanstående ställda fråga.  

 

Själva ordet projekt härstammar från det latinska uttrycket projec-tum som är en 

sammansättning av orden ”pro” (fram) och ”jacere” (kasta) och som översätts 

med ”det framkastande”. Detta uttryck är ett substantiv men i vardaglig 

bemärkelse används ordet som ett verb; som en handling; att bedriva och 

genomföra ett projekt, vilket också är det latinska uttryckets ursprungliga form. 

Denna handling ses oftast som en process, fortskridande eller utveckling. Projekt 

dyker ofta upp i sammanhang med förändringar och förbättringar i och med att 

förslag kastas fram. Projektuppgiften kan även innebära att granska, genomföra, 

pröva, utveckla, förbättra eller utvärdera något. [Lindström-Myrgård, 1996] 

 

Begreppet projekt har olika betydelser i olika sammanhang där projekt kan ses 

som ett samlingsbegrepp för olika typer av uppgifter med ett definierat slut. 
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Denna generalisering kan vara svår att dra på grund av att den ofta tappar en del 

av projektbegreppets betydelse. Projektbegreppet anses ha en mångfasetterande 

betydelse då projektformen används på olika sätt i olika organisationer som 

exempelvis forsknings-, affärs- eller produktutvecklingsprojekt. [Göjeryd & 

Söderlund, 1995] Projektformen väljs ofta då det handlar om uppdrag som är 

möjliga att avgränsa beträffande resurser och tid samt där en samordning krävs 

mellan olika avdelningar eller enheter [Lindström-Myrgård, 1996]. 

 

Enligt Lind & Skärvad [2000] brukar ett projekt definieras som ett tillfälligt 

uppdrag som skall lösas inom i förväg bestämda kostnads-, tids- och 

kvalitetsramar. Projektuppgiften kan enligt författarna exempelvis vara att 

installera ett nytt ekonomisystem, att genomföra ett investeringsprojekt, att 

utveckla en ny produkt eller att planera och genomföra en 

marknadsföringskampanj. 

 

Enligt Berggren & Lindkvist [2001] kan begreppet projekt refereras dels till en 

uppgift eller ett uppdrag som skall genomföras, dels till objektet med vilket 

menas det som skall åstadkommas. Traditionell projektledningslära har en 

tendens att lägga tyngdpunkten på att ett projekt är ett uppdrag. Ett exempel på 

detta är följande citat som är hämtat ur handboken ”Projekt Management Body 

of Knowledge”: ”Ett projekt kan definieras utifrån dess utmärkande egenskaper 

– ett projekt är ett tillfälligt åtagande som utförs för att skapa en unik produkt 

eller service.” [Berggren & Lindkvist, 2001, s. 17].  
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För att illustrera denna definition brukar den så kallade projekttriaden användas, 

vilken påvisar att ett projekt (a) utgörs av ett uppdrag som har en tydligt 

avgränsad budget (b) skall vara färdigt inom en bestämd tidsrymd och (c) har ett 

specifikt innehåll.  
 

Tid  

Kostnad Funktionalitet 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Projekttriaden. 
Källa: Berggren & Lindkvist, 2001, s. 17. 
 

 

Packendorff [1993] har kommit fram till att det i projektlitteraturen finns ett 

antal gängse definitioner som framhäver att projekt karaktäriseras av följande 

egenskaper: ett projekt är en engångsuppgift med förutbestämt slutdatum, det 

finns ett antal ömsesidigt beroende och komplexa aktiviteter inom ett projekt 

samt ett eller flera prestationsmål.  

 

 

3.2.1 PROJEKT UR EN ORGANISATIONSTEORETISK SYNVINKEL 
 

Lundin [1998; i Czarniawska, 1998] är av åsikten att projekt antingen kan ses 

som repetitiva eller unika. Med en repetitiv syn på projekt sätts planering och 

effektivisering i fokus medan de unika projekten synas utifrån en 

organisationsteoretisk synvinkel. Mellan dessa två sätt att se på projekt finns en 

klar gränslinje. De repetitiva projekten betraktas ofta som en beprövad och 

inövad arbetsform med fokus på planering, budget och tidsramar. Nuförtiden 
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betraktas ofta projekt som unika och då ur ett organisationsperspektiv. Med detta 

menas att större hänsyn tas till gruppbeteende och gruppbehov, ledarskap samt 

problemlösning. [Lundin, 1998; i Czarniawska, 1998]  

 

 

3.2.2 VÅR DEFINITION AV VAD ETT PROJEKT ÄR 
 

 

 

Ett projekt är en organisationsform som väljs då det 

handlar om ett tillfälligt uppdrag som skall lösas inom i

förväg bestämda kostnads-, tids- och resursramar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår av vår definition har vi utgått från de tankar av Lind & Skärvad 

[2000] som presenterades i avsnitt 3.2. Vidare, är vi av den åsikten att projekt 

bör, i enlighet med Lundin [1998; i Czarniawska, 1998], ses ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv där hänsyn tas till gruppbeteende och 

gruppbehov, ledarskap samt problemlösning. I och med detta ställningstagande 

tar vi ett steg bort från den traditionella projektledningsläran (som ser projektet 

främst som ett uppdrag) och ger större betydelse för utveckling och lärande hos 

projektmedlemmarna. 

 

Avslutningsvis, tänkte vi göra våra läsare uppmärksamma på den fråga som 

ställdes i rubriken 3.2, det vill säga, hur vet vi att VM var ett projekt? VM i 

Atlanta 1994 var enligt vår åsikt ett projekt eftersom de matcher som spelades 

för att kvalificera sig till detta VM samt de som spelades i Atlanta under själva 

världsmästerskapet utgjorde komponenter i ett tillfälligt uppdrag där alla de som 
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var inblandade arbetade med redan i förväg bestämda kostnads-, tids- och 

resursramar. 

 

 

33..33  TTEEAAMM  ==  TTOOGGEETTHHEERR  EEVVEERRYYOONNEE  AACCCCOOMMPPLLIISSHHEESS  

MMOORREE  
 

Innan vi påbörjar vår resa genom detta avsnitt, vill vi göra våra läsare 

uppmärksamma på det faktum att ordet grupp är ett mycket komplext begrepp. 

De läsare som vill införskaffa sig kunskaper om existerande gruppdefinitioner 

hänvisar vi till bilaga 3 i vilken vi presenterar det bästa från 

”gruppsmörgåsbordet”. 

 

Vi kommer i början av detta avsnitt att ägna oss åt fenomenet arbetsgrupper 

(3.3.1) för att därefter gå in djupare på en speciell typ av arbetsgrupper, 

nämligen de självstyrande arbetsgrupperna (3.3.2). Efter detta avser vi fokusera 

vår uppmärksamhet på begreppet team (3.3.3), varvid vi även lägger fram vår 

egen definition av begreppet (3.3.4). Sist, men inte minst, behandlar vi de 

självstyrande teamen (3.3.5). 

 

 

3.3.1 GRUNDTANKAR OM ARBETSGRUPPER 
 

Exempel: En grupp som 
monterar ihop mobiltelefoner på 
Ericsson. Gruppen skall 
tillsammans sätta ihop en 
produkt men kan ha helt olika 
mål/motivation för detta och 
behöver inte ta ansvar för 
produktens utveckling, design et 
cetera. 

Den första fundering som infinner sig 

under denna rubrik handlar om vad det 

är för mening med att använda sig av en 

grupp för att utföra uppgifter när det 
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finns enskilda individer. Detta tarvar en 

förklaring … 

Steiner [1972] menar att grupper oftast presterar bättre än enskilda individer när 

det handlar om komplicerade uppgifter. I de fall gruppen misslyckas med att 

använda sig av sin samlade potential, beror det enligt Steiner [Ibid.] på 

motivationsbrist och/eller svårigheter att koordinera sina ansträngningar. 

 

När det gäller arbetsgrupper finns det en enorm variation av sociala och 

organisationsmässiga former som skapar förvirring kring begreppet. Vi kommer 

nu att med hjälp av Hackman [1990] ringa in arbetsgruppsbegreppet med hjälp 

av ett antal kriterier. Denna typ av definition är enligt vår mening tillräckligt vid 

för att innefatta den mångfald av arbetsgrupper som kan förekomma i en 

organisation. 

 

Hackman [Ibid.] har i ett flertal studier intresserat sig för organisatoriska 

förutsättningar för arbetsgruppers prestation och effektivitet. Han sätter upp 

följande tre kriterier vad det gäller en arbetsgrupp: 

 

1. Arbetsgruppen är en verklig grupp. Med detta avses att den har en klart 

definierad gräns utåt. Medlemmarna är ömsesidigt beroende av varandra för 

ett gemensamt syfte och de utvecklar roller inom gruppen. Vi 

uppmärksammar nu våra läsare på att ömsesidigt beroende i detta 

sammanhang inte likställs med kompletterande kompetenser. Med ömsesidigt 

beroende menar vi i stället att arbetsgruppens medlemmar är beroende av 

varandras likartade insatser när det gäller att få en arbetsuppgift utförd i tid. 

Om vi tar vårt exempel med montering av mobiltelefoner innebär detta att 

gruppens medlemmar (som alla har likartade kompetenser) är beroende av 

varandra på så sätt att alla måste dra sitt strå till stacken för att man ska uppnå 

det för dagen uppställda målet. Vidare, innebär ömsesidigt beroende att de 
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olika medlemmarna inom arbetsgruppen är beroende av varandras olikartade 

roller i gruppen – det finns en idéspruta, en informell ledare, en medlare och 

så vidare. 

2. Arbetsgruppen har en eller flera arbetsuppgifter att utföra som de är 

kollektivt ansvariga för. Resultatet kan identifieras som gruppens och det är 

teoretiskt möjligt att mäta och utveckla. 

3. Arbetsgruppen agerar i en organisatorisk kontext. Det innebär att gruppen 

som kollektiv har att hantera mellanmänskliga relationer och transaktioner – 

både mot andra individer och mot grupper som man i egenskap av 

arbetsgrupp kommer i kontakt med. 

 

 

3.3.2 SJÄLVSTYRANDE ARBETSGRUPPER 
 

I litteratur och forskning kring 

självstyrande grupper används en rad 

olika begrepp, till exempel 

självstyrande arbetsgrupper, 

tvärfunktionella arbetsgrupper, team, 

self-managing work teams, autonomous 

work teams et cetera. Vi anser dock att 

dessa begrepp i praktiken används litet 

”hipp som happ”. 

3.3.1 Arbetsgrupper  

+ självstyre =  

3.3.2 Självstyrande arbetsgrupper 

 

Exempel: Ett vårdlag som 
arbetar på ett ålderdomshem och 
som själv lägger upp scheman, 
planerar ekonomi et cetera. Vi 
ber läsaren observera att det 
även finns vårdlag där en 
”samordnare” i praktiken 
fungerar som en chef som håller 
i och organiserar arbetet, varvid 
vårdlaget ej blir självstyrande. 

 

Innebörden i de olika begreppen är inte, i vår mening, riktigt densamma, vilket 

vi i detta och de tre följande avsnitten – 3.3.3, 3.3.4 och 3.3.5 – ämnar förklara. 

Vi ber nu våra läsare att hålla tungan rätt i munnen. 
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Cohen [1994, s. 68] definierar en självstyrande arbetsgrupp som följer: 

 

”Self-managing work teams are groups of interdependent individuals that can 

self-regulate their behavior on relatively whole tasks.”  

 

Cohen [1994] poängterar att den självstyrande arbetsgruppen skall ha ansvar 

över en hel uppgift och att det i detta ansvar ingår att den självstyrande gruppen 

svarar för produktionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst. Den 

självstyrande gruppen måste ta ansvar för gruppens prestationer och bör ha 

befogenheter att besluta över vilka arbetsmetoder som skall användas samt att 

schemalägga sina aktiviteter. 

 

Cohens [Ibid.] definition betonar den självstyrande gruppens ansvar för en del 

av verksamheten och det verkar som att det är just detta ansvar som skiljer den 

självstyrande gruppen från en mer traditionell arbetsgrupp där ansvaret och 

befogenheterna låg högre upp i hierarkin. Hackman [1986] frågar sig dock hur 

organisationen kan veta om en arbetsgrupp beter sig självstyrande eller inte. Han 

besvarar frågan genom att ställa upp fem kännetecken för beteendet i en 

självstyrande grupp, från de mest grundläggande beteendena till dem som endast 

hittas i relativt mogna självstyrande arbetsgrupper. Dessa kännetecken är: 

 

1. Att gruppmedlemmarna tar ett personligt ansvar för sitt och gruppens arbete 

och visar detta i sitt beteende. När det finns personligt ansvar i arbetsgruppen 

kan man se detta genom att gruppen uttrycker stolthet och firar öppet om det 

går bra, men är självkritiska och förfärade när det går dåligt. Det går 

antagligen inte att upprätthålla självstyre om det inte finns ett personligt 

ansvar för resultatet. 
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2. Att gruppmedlemmarna själva kontinuerligt kontrollerar sina prestationer, 

det vill säga att de aktivt söker information och feedback för att de på så sätt 

ska kunna se hur väl arbetsprestationen faller ut. 

3. Att gruppmedlemmarna leder sina egna arbetsprocesser och att de därmed 

har befogenheter att välja de arbetsmetoder som är bäst lämpade för arbetet. 

Vidare, tar de initiativ till korrigeringar av sitt arbete för att hela tiden 

förbättra sina prestationer. 

4. Att gruppmedlemmarna aktivt söker råd, hjälp eller resurser från 

organisationen om det visar sig att de inte har det som behövs för att kunna 

genomföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Detta gör de uttryckligt och 

konstruktivt. 

5. Att gruppmedlemmarna på eget initiativ tar ansvar för att hjälpa andra 

individer inom andra delar av organisationen. Detta gör de i syfte att förbättra 

sina prestationer samt stärka policyn och utförandet hos den totala 

verksamheten. Gruppmedlemmarna fullbordar dock sitt eget ansvar innan de 

hjälper andra. 

 

Det är främst de första tre kriterierna av Hackmans [Ibid.] definition som ligger i 

linje med Cohen [1994]. De återstående två kriterierna gäller, som Hackman 

[1986] poängterar, enbart i väldigt långtgående och mogna självstyrande 

grupper. 
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3.3.3 VAD ÄR ETT TEAM? 
 

3.3.1 Arbetsgrupper  

+ målinriktat engagemang 

+ kompletterande kompetenser 

+ skapar mervärde = 

3.3.3 Team 

 
Exempel: Ett fotbollslag som 
medvetet sätts samman för att 
det innehåller olika 
kompetenser.  

Inte en arbetsgrupp! Efter att ha läst 

mycket litteratur som behandlar team, 

kan vi urskilja en tendens i att 

författarna använder begreppen team 

och arbetsgrupp synonymt. Vi anser 

dock att detta är lite missvisande i och 

med att det finns en distinktion mellan 

de två begreppen.  

 

Vi håller således inte med till exempel Lind och Skärvad [2000] som menar att 

det i många praktiska situationer inte finns någon anledning att göra någon 

större skillnad mellan team och arbetsgrupp. 

 

Svedberg [2000] använder i sin bok ”Gruppsykologi: om grupper, 

organisationer och ledarskap” alternerande begreppen arbetsgrupp och team för 

att understryka de respektive begreppens strävan och rörelse mot ett gemensamt 

mål. Vi instämmer med Svedberg i detta uttalande men vi är dock av den åsikten 

att ett team är mycket mer än vad en arbetsgrupp är. Men vad kännetecknar då 

ett team? Katzenbach & Smith [1994] framhäver att ett team är ett mindre antal 

personer med komplementära färdigheter som är helhjärtat engagerade för 

samma syfte, prestationsmål och arbetssätt och som utvecklar ett ömsesidigt 

ansvarstagande för detta. Vi ställer oss bakom detta uttalande på så sätt att vi 

menar att de aspekter som författarna tar upp har korrekt innehåll.  
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Dock har vi, utifrån samtal med Elinor Edvardsson-Stiwne7 och våra 

intervjupersoner samt influenser ifrån Lind och Skärvad [2000], kommit till 

insikt om att ett team har ytterligare karaktäristika. Vi presenterade redan i 

ingressen till detta kapitel att det fotbollslandslag som deltog i VM i Atlanta 

1994 var ett team. Låt oss därför ta detta landslag till hjälp då vi diktar våra åtta 

kännetecken på ett team: 
 

Trettio minuter återstod av första halvlek  
1. Ett team är uppbyggt av människor. 
2. Ett team förutsätter att de inblandande  
 personerna är beroende av varandra, och  
 därför arbetar tillsammans. 

då Roland8 passade till Stefan9 

som nickade vidare bollen till Kennet10 

som sköt mål 

 

Ett steg i rätt riktning togs i denna sekund 
3. Ett team består av en grupp människor som 
 har ett eller flera gemensamma mål. 
4. Ett team består av en grupp människor som 
 utför integrerade uppgifter. 

mot målet som var att vinna matchen 

och nu var det upp till Thomas11 att med  

hjälp av de fyra backarna sköta sin uppgift 

 

Alla de elva spelarna  
5. Ett teams medlemmar uppvisar ett  
 målinriktat engagemang. 
6. Ett teams medlemmar tar ett gemensamt  
 ansvar för gruppens prestationer och  
 resultat – i ett team vinner man  
 tillsammans och förlorar tillsammans. 

fortsatte att spela en högklassig fotboll 

och när Kennet Andersson i den  

sjuttionde minuten sköt in det andra målet 

tog de alla åt sig av äran 

 

Matchen vann Sverige med 2-0  
7. Teammedlemmarna har kompletterande  
 kompetenser. 
8. Ett team som fungerar som bäst skapar ett 
 mervärde, det vill säga teamets resultat är 
 mer än summan av de individuella  
 personernas resultat.  

ett resultat som speglade lagets rikedom  

på kompletterande färdigheter 

för tillsammans var laget så starkt 

och så mycket större än de enskilda spelarna 

                                                           
7  Universitetslektor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap. 
8 Nilsson. 
9 Schwartz. 
10 Andersson. 
11  Ravelli. 
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Den viktigaste skillnaden mellan ett team och en arbetsgrupp är att den första 

organisationsformen består av en grupp människor som har satts samman tack 

vare sina kompletterande kompetenser. Uppgiften kan med andra ord inte delas 

upp inom ett team utan den är beroende av en laginsats. Inom ett team har man 

således mycket starkare beroendeförhållande än inom en arbetsgrupp där 

medlemmarna endast är beroende av varandras fokusering på samt vilja att 

uppnå det uppställda målet. I ett team är beroendeförhållandet mellan 

teammedlemmarna även avhängigt de respektive personernas kompetenser. 

Detta innebär att det rent kompetensmässigt är svårt att slutföra en uppgift om 

en teammedlem faller bort, vilket inte gäller i samma utsträckning i en 

arbetsgrupp. Om en person försvinner från en arbetsgrupp kommer gruppen 

ändå att klara av uppgiften – den tar bara längre tid att utföra.  

 

Vi har efter konsultation med Elinor Edvardsson-Stiwne kommit fram till 

slutsatsen att ett team förutsätter att deltagarna har olika/kompletterande 

kompetenser och att medarbetarna därmed bidrar till den gemensamma 

uppgiften utifrån detta. Även en arbetsgrupp kan ha integrerade uppgifter, till 

exempel sätta ihop en mobiltelefon – men de gör det utifrån andra premisser än 

vid en teamuppgift. Om en arbetsgrupp har integrerade uppgifter beror detta 

oftast av att någon har varit tvungen att läras upp för att kunna utföra uppgifter 

där kompetensen tidigare har varit bristande. Summan av kardemumman är att i 

en arbetsgrupp är besättningen given och kompetensen får tillföras om så 

behövs, medan i ett idealteam är kompetensbehovet givet men besättningen får 

tillföras. 

 

Den andra viktiga skillnaden mellan ett team och en arbetsgrupp är att 

medlemmarna i den förstnämnda arbetsformen innehar en högre grad av 

målinriktat engagemang än i den sistnämnda. Den tredje och sista skillnaden är 

att i ett väl fungerande team är resultatet mer än summan av de individuella 
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personernas resultat. Denna synergieffekt brukar sammanfattas med hjälp av en 

liten bokstavslek som bygger på ordet TEAM – ”Together Everyone 

Accomplishes More” [Lind och Skärvad, 2000]. Detta mervärde som alstras 

inom ett team brukar inte i samma utsträckning skapas inom en arbetsgrupp i 

och med att dess medlemmar nästintill har samma kompetenser. Om vi nu skulle 

ta och sammanfatta den diskussion som ovan har förts om begreppet team med:  

 

 

3.3.4 VÅR DEFINITION AV VAD ETT TEAM ÄR 
 

 

Ett team består av ett antal individer – vanligtvis inte så många 

– med kompletterande kompetenser som arbetar tillsammans i

syfte att nå ett gemensamt mål. Dessa individer skapar

tillsammans en synergieffekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 SJÄLVSTYRANDE TEAM 
3.3.3 Team 

+ självstyre = 

3.3.5 Självstyrande team 

 
Exempel: Konstnärliga 
grupperingar och forskar-
grupper som har ett gemensamt 
ansvar för resurser och resultat 
samt befogenheter att lägga upp 
sitt arbete utifrån egna idéer. 
 

 

Ett självstyrande team är ett team som 

innehar de karaktäristika som nämndes 

under avsnitt 3.3.3 samt att det är 

självstyrande.  
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Wageman [1997] menar i sin definition av självstyrande team att den centrala 

principen bakom den självstyrande gruppen är att medlemmarna i teamet själva, 

snarare än dess ledare: 
 

��tar ansvar för sina arbetsprestationer 

��utvärderar resultatet och arbetet 

��har befogenheter att använda de arbetsmetoder som de anser är mest lämpade 

för arbetet 

 

Dessutom, anpassar sig det självstyrande teamet till förändrade omständigheter 

[Wageman, 1997]. Då vi tidigare har konstaterat att ett team är lika med en 

arbetsgrupp med tillägget att teamet även innehar målinriktat engagemang, 

kompletterande kompetenser samt skapar mervärde, innebär detta att ett 

självstyrande team (i stort sett) har samma egenskaper som en självstyrande 

arbetsgrupp plus målinriktat engagemang, kompletterande kompetenser samt 

det faktum att det skapar mervärde.  

 

Wenell [2001] i sin tur menar att självstyrande team kännetecknas av att de har 

en väl avgränsad uppgift. 

 

Ett intressant inlägg i detta sammanhang kommer från Elinor Edvardsson-

Stiwne … 
 

… som påpekar att om en arbetsgrupp eller ett
team i praktiken är självstyrande eller inte, är
avhängigt ledarskapet. Alla grupper har någon typ
av ledare men det som är avgörande är hur denna
ledare agerar, det vill säga hur pass mycket som
han strukturerar arbetsgruppens respektive teamets
arbete. 
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33..44  PPRROOJJEEKKTT  ++  TTEEAAMM  ==  PPRROOJJEEKKTTTTEEAAMM  

 

Vi har tidigare kungjort vår definition 

av ett projekt såsom en 

organisationsform som väljs då det 

handlar om ett tillfälligt uppdrag som 

skall lösas inom i förväg bestämda 

kostnads-, tids- och resursramar.  

3.3.3 Team  

+ projekt (inklusive självstyre) = 

3.4 Projektteam 

 
Exempel: De två projektteam ur
vilka vi har intervjuat medarbetare
samt det svenska fotbollslandslaget.

 

 

För att möjliggöra detta, får projektteamets medlemmar själva ta ansvar för sina 

arbetsprestationer, utvärdera sitt eget resultat och arbete samt använda de 

arbetsmetoder som de anser är mest lämpade för arbetet. Vidare, måste 

projektteamet klara av att anpassa sig efter förändrade omständigheter, både 

innanför och utanför företagets murar. Dessutom, bör ett projektteam ha en väl 

avgränsad uppgift. Med andra ord, finns det en undermening inbyggt i ordet 

projekt som talar om för oss att det vid denna arbetsform rör sig om självstyre. 

Faktum är att de karaktäristika som vi precis har räknat upp överensstämmer 

med de punkter som användes i avsnitt 3.3.5 för att ringa in begreppet 

självstyrande team. Projektteam är således per definition självstyrande team. 

 

I och med detta faktum, kommer vi inte att tala om självstyrande projektteam 

eftersom det enligt vår åsikt blir ”kaka på kaka”. Fortsättningsvis, låter vi i 

stället våra fallföretags team gå under benämningen projektteam. Nu undrar 

kanske den uppmärksamme läsaren varför vi inte kommer att tala om 

självstyrande team i och med att vi ovan har likställt det självstyrande teamet 

med ett projektteam. Vårt svar är som följer…  
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När författare skriver om projektteam betonas ofta gruppens obeständighet, att 

den per definition upplöses när arbetsuppgiften är slutförd – när projektet är 

avslutat. Projektteam bildas, upplöses och bildas igen. Team däremot beskrivs 

som grupper som byggs upp för att finnas kvar under en lång tid [Larsson, 

1997]. Detta konstaterande är anledningen till att vi väljer att benämna de team 

som vi har studerat som projektteam och inte självstyrande team. Wageman 

[1997] i sin tur använde i sin studie begreppet självstyrande team. Vi anser dock 

att begreppet självstyrande team i vårt sammanhang ger ”fel signaler”.  

 

Innan vi fortsätter skulle vi dessutom vilja göra ett förtydligande angående ordet 

projektteammedlem. På de ställen i texten där det inte framgår utav 

sammanhanget att vi ställer en projektteammedlems åsikt mot en projektledares, 

avser vi med ordet projektteammedlem alla de personer som ingår i ett 

projekt(team) inklusive projektledaren. 

 

 

3.4.1 NÄR OCH HUR? 
 
Enligt Lind & Skärvad [2000] sätts ett projektteam samman för att lösa 

projektuppgiften. Andra benämningar på denna typ av team är projektgrupp eller 

projektlag. Ett uttryck som ofta används är ”task force”. Detta uttryck lyfter 

fram att projektteam ofta används för att genomföra en specifik uppgift (task) i 

syfte att lösa uppgiften med kraft (force). Trots att en allt större del av arbete i 

moderna organisationer utförs i projekt framgår detta sällan av 

organisationsplanerna. Därför blir ofta projektteamen delvis osynliga åtminstone 

på organisationsplanen. [Lind & Skärvad, 2000] 

 

Projektteam sätts (ofta) samman av medarbetare som hör till olika funktioner i 

företaget såsom produktionsfunktionen, ekonomifunktionen et cetera. 
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Projektteammedlemmarna har, som tidigare nämnts, olika färdigheter och 

kompetenser och befinner sig dessutom ofta på olika orter och i olika länder. 

Om ett projektteam är bra sammansatt bör detta innefatta de färdigheter, den 

kompetens och de erfarenheter som är nödvändiga för att utföra projektet på ett 

adekvat sätt. [Ibid.] Genom att samla kompetenser från olika delar av 

organisationen uppnås synergieffekter [Wisén & Lindblom, 1997]. 

 

Vi skrev i inledningen till detta kapitel att vi anser att det svenska landslag som 

åkte till Atlanta är ett projektteam. I detta skede i kapitlet ställer vi oss dock 

frågande till om laget verkligen var ett projektteam eftersom det hade en 

ledare/coach (Tommy Svensson). I det svenska fotbollslandslaget brukar 

coachen i samförstånd med spelarna lägga upp träningar samt bestämma vem 

som ska spela på vilken plats då det är match, varvid vi fortfarande framhåller 

att vi har att göra med ett projektteam. Om vi i stället skulle ha valt att använda 

oss av ett landslag där lagledaren ensam bestämmer allt, skulle detta landslag 

inte betraktas som ett projektteam utan endast som ett team. 

 

 

33..55  FFRRAAMMGGÅÅNNGGSSRRIIKKAA  PPRROOJJEEKKTTTTEEAAMM  
 

– Var det svenska landslaget ett framgångsrikt projektteam? 

– Ja, det anser vi även om det inte lyckades med att uppnå det från början 

fastställda målet. Visst är det viktigt att vinna i fotboll – spelarnas starka och 

uttalade vilja att vinna matcherna utgör en mäktig drivkraft. Men den får inte 

vara den enda drivkraften. Resultatet i matchen är bara ett kvitto på att 

förberedelser och spelfilosofin varit den rätta. Ett fotbollslag måste också 

sträva efter att lyckas med sina känslomål och det var just det som det svenska 

landslag som spelade till sig en bronsmedalj i Atlanta hade framgång med. 
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Detta landslag visade att trots att Sverige är en liten idrottsnation – och en 

liten fotbollsnation – kan vi tack vare en härlig inställning bland spelare och 

ledare prestera bra i ett stort mästerskap. 

 

Detta avsnitt – som kan ses som en mjukstart till de två nästkommande kapitlen 

(4 och 5) – kommer att belysa det som ovanstående metafor precis har gjort, det 

vill säga att framgång handlar lika mycket om att ett projektteam ska vara 

effektivt som om att det ska ha nöjda medarbetare. Detta är anledningen till att 

vi i avsnitten i 3.5.4.3 och 3.5.5 kommer att välja att ändra den benämning som 

författare ofta använder, nämligen effektiva projektteam, till framgångsrika 

projektteam.  

 

 

3.5.1 EFFEKTIVITET 
 

Uttryckt i företagsekonomiska termer är effektivitet lika med värdet av 

produkterna dividerat med värdet av produktionsresurserna [Gröjer, 1994]. De 

faktorer som utgör täljare och nämnare bestämmer kvotens utseende. Effektivitet 

liksom systerbegreppet produktivitet är relativa begrepp. Ett sätt att skilja mellan 

effektivitet och produktivitet är att relatera det förstnämnda till verksamhetens 

långsiktiga mål, det vill säga ”att göra rätt saker”. Produktivitetsbegreppet 

brukar ges en snävare betydelse som riktar uppmärksamheten mot rationellt 

resursutnyttjande, det vill säga ”att göra saker rätt”. Det är därför fullt möjligt att 

en organisation är högproduktiv men att den gör fel saker i förhållande till 

verksamhetens mål, varför effektiviteten blir låg [Liukkonen, 1992]. 
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3.5.2 VAD KÄNNETECKNAR ETT EFFEKTIVT PROJEKTTEAM? 
 

Vilka krav är då rimliga att ställa på ett projektteam utifrån föregående avsnitt? 

En viktig aspekt tycks handla om att projektteamet bör sträva mot att utveckla 

och förbättra både den egna gruppens och hela organisationens förmåga att 

bedriva effektiv verksamhet. Parallellt med detta skall projektteamet svara för en 

högkvalitativ produktion av varor och/eller tjänster i nära samarbete med 

kunden. Vad blir då ett effektivt användande av projektteamet utifrån denna 

bakgrund? Kan det vara effektivt om man förbrukar resursen och försämrar dess 

förmåga att prestera efter ett fåtal produktionstillfällen (den mottagande kunden 

upplevde trots allt att produkten eller tjänsten var av god kvalitet). Eller bör man 

även satsa på att förfina och utveckla projektteamet så att det blir bättre och 

effektivare på sikt? 

 

Vi är medvetna om att det kan verka cyniskt att se på projektteamet som ett 

medel och verktyg men ibland underhålls kanske materiella produktionsmedel 

mer systematiskt än de mänskliga. Fortsättningsvis, kommer vi att titta närmare 

på några effektivitetskriterier som förekommer i modeller och teorier om 

projektteamets effektivitet för att sedan avsluta med vår definition av ett 

framgångsrikt projektteam.  

 

Vi ber dock våra läsare vara uppmärksamma på det faktum att vi i följande 

resonemang kommer att likställa kriterierna för effektiva arbetsgrupper och 

effektiva projektteam eftersom ett projektteam är lika med definitionen av en 

arbetsgrupp + målinriktat engagemang + kompletterande kompetenser + skapar 

mervärde + självstyre (se avsnitt 3.3.3 och 3.4). Annorlunda sagt, när vi i det 

följande skriver projektteam, har författarna använt begreppet arbetsgrupp. De 
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författare som inte berörs av detta uttalande är de följande: Lindström-Myrgård, 

Senge, Svedberg, Wageman och Wenell. 

 

 

3.5.3 EFFEKTIVITETSKRITERIER FÖR ETT PROJEKTTEAM 
 

Många modeller över arbetsgruppens effektivitet utvecklar inte i vilken mån 

effektivitetsbegreppet avser tillvägagångssättet/processen och/eller 

resultatet/produkten [Goodman, 1986]. Ett av undantagen utgörs av Mohrman et 

al [1995] samt Hackman och Oldham [1980]. Båda beskriver i sina modeller 

avgörande steg och ställningstaganden i skapandet av effektiva arbetsgrupper. I 

Hackmans och Oldhams [Ibid.] modell hänförs kriterier för arbetsgruppens 

effektivitet till tre områden: 

 

1. Det första området handlar om hur väl arbetsgruppens resultat svarar mot 

mottagarens och/eller användarens uppfattning och upplevelse. Ett effektivt 

projektteam kännetecknas av att det presterar varor och tjänster av rätt 

kvalitet och mängd samt levererar dessa i rätt tid. 

2. Det andra området kopplar effektiviteten till hur väl arbetsgruppen lyckas 

med att under processens gång utveckla sin förmåga att arbeta effektivt 

tillsammans, både nu och i framtiden. Ett effektivt projektteam kännetecknas 

av att det utvecklas mot en högre grad av mognad över tiden. 

3. Det tredje området appellerar till arbetsgruppens förmåga att vara ett forum 

för personlig utveckling och arbetstillfredsställelse för sina medlemmar. Ett 

effektivt projektteam kännetecknas av att den fyller en eller flera viktiga 

funktioner för sina medlemmar. 

 

Enligt Hackman [1990] är det nödvändigt att beakta effektivitetskriterierna på 

samtliga tre områden. Men han tillägger att beroende av omständigheterna 
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tillskrivs de varierande grad av betydelse. Hackman [Ibid.] tycker exempelvis att 

det inte är logiskt att tillmäta det andra och det tredje området överdrivet stor 

betydelse vad det gäller ett projektteam som skall utföra ett avgränsat uppdrag 

och sedan aldrig arbeta tillsammans mer. Däremot är det nödvändigt att 

processen i gruppen fungerar hyfsat för att man överhuvudtaget skall kunna 

prestera ett acceptabelt resultat. 

 

Mohrman et al. [1995] skriver om effektivitetskriterier som uttrycker, förutom 

de som Hackman [1990] tar upp, att ett effektivt projektteam bör åstadkomma 

lärande och förbättringar som inte stannar inom arbetsgruppens gränser utan 

kommer hela organisationen tillgodo. Slutligen, betonar de nödvändigheten av 

att inte bara se kortsiktigt på effektivitet. Vad som är att betrakta som effektivitet 

måste ses i ljuset av det övergripande syftet med projektteamet. Det som först 

kan uppfattas som försämring av produktivitet och prestation kan på längre sikt 

genom lärande, förbättringar och arbetstillfredsställelse öka effektiviteten många 

gånger om. [Mohrman et al, 1995] 

 

Vår tolkning av Hackman [1990] och Mohrman et al. [1995] är att de betonar 

vikten av att värdeskapande och effektivitet formas i arbetsgruppens processer. 

De kopplar båda två projektteamets beteende, handlingar och reaktioner till 

prestation och den slutgiltiga effektiviteten. Det blir därför viktigt att påverka 

arbetsgruppens processer men vad vet vi om effektiva arbetsgrupprocesser? 

 

 

3.5.4 EFFEKTIVA ARBETSGRUPPSPROCESSER 
 

Med utgångspunkt i det faktum att effektivitet och mervärde skapas i 

projektteamets processer infinner sig följande fråga: vad kännetecknar effektiva 

respektive ineffektiva processer i en arbetsgrupp? Aronsson et al. [1995] 
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sammanfattar effektiva arbetsgruppsprocesser utifrån samlingsbegreppet 

gruppkompetens. Detta begrepp är en sammansättning av fenomen som 

teamkänsla, uppgiftsorientering, balans mellan individen och kollektivet, 

gemensam problemlösning, samarbete, kommunikation och öppen stämning. 

Annorlunda sagt, är begreppet effektiva arbetsgruppsprocesser en 

sammansättning av design- och coachingfaktorer och utgör således en bro 

mellan dessa två faktorer. Detta är vidare anledningen till att vi presenterar 

tankarna om effektiva arbetsgruppsprocesser här innan kapitel 4 (design) och 

kapitel 5 (coaching) eftersom dessa funderingar rör både design och coaching – 

vi rör oss i gränslandet … 

 

Effektiva arbetsgruppsprocesser kan ses som nära sammankopplade med 

arbetsgruppens mognad och med faktorer som tydlig och gemensam 

målsättning, nödvändig kunskap och kompetens i projektteamet, vilket även 

lyfts fram av Sherp [1989] och Lennéer-Axelsson och Thylerfors [1991]. Det 

idealtillstånd som beskrivs i form av kännetecken på effektiva, innovativa och 

mogna arbetsgruppsprocesser bör uppfattas som mål att sträva mot. 

Projektteamet i en organisation befinner sig sällan i ett statiskt och friktionsfritt 

tillstånd utan påverkas ständigt av en föränderlig omgivning. Arbetsgruppens 

mognad är däremot, enligt Lennéer-Axelsson och Thylerfors [Ibid.] avgörande 

för hur den möter, utnyttjar och arbetar sig igenom förändringar. Här är 

individuella medlemmars självkänsla och självförtroende av betydelse. De anser 

även att självkänsla och självförtroende i arbetslivet framförallt formas av en 

positiv yrkesidentitet, arbetsstolthet och omgivningens attityder. För att öka 

sannolikheten av effektiva arbetsgruppsprocesser, blir det därför viktigt att både 

arbetsgruppen och dess medlemmar är tillfreds med sina roller, nöjda med sina 

prestationer samt den organisation som de tillhör. 
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Egenskaper som vidare är näst intill oumbärliga hos projektteammedlemmar för 

att dessa ska bli goda lagspelare, är att de enligt Lindström-Myrgård [2000]: 
 

 

 

 

 

 

 

 

– respekterar varandra – bryr sig om varandra  

– har ärliga intentioner – är tydliga i kommunikationen gentemot varandra 

– har god samarbetsförmåga  – är villiga inför att känna nya människor  

– är flexibla – är öppna för förändringar och nya förslag

  

Figur 5: Hur agerar goda lagspelare? 
Källa: Lindström-Myrgård, 2000. 
 
 

Wenell [2001, s. 155] spinner vidare på detta tema och poängterar att ”det måste 

finnas glädje, skratt och lust i arbetet, det är då topprestationerna kommer.” 

 

Ett återkommande tema vad det gäller kännetecken på effektiva 

arbetsgruppsprocesser, är huruvida arbetsgruppen lyckas hantera och balansera 

mellan de processer som har att göra med själva arbetsuppgiften och de som 

handlar om mellanmänskliga relationer. Gruppmedlemmarnas personliga utbyte 

och projektteamets prestation tycks i mångt och mycket vara beroende av detta 

samspel. Variationer på detta tema återfinns hos flera författare med skilda 

perspektiv. Svedberg [2000] kallar det för samspelet mellan arbetsdimensionen 

och relationsdimensionen. Han ger exempel på andra benämningar på liknande 

fenomen som arbetsgrupp och grundantagandegrupp, formella och informella 

grupprocesser, politiska och sociala processer samt uppgiftsinriktning och 

relationsinriktning. 

 

 68



 RReeffeerreennssrraamm  
  

 

3.5.4.1 Team-building 
 
I en framgångsrik projektgrupp poängteras förutom rent finansiella mål även 

krav på social kompetens. En metodik som projektteam, enligt Svedberg [2000], 

kan använda sig av för att bli framgångsrika är så kallad team-building. Denna 

strategi, som hämtar sin inspiration från idrottens värld, bygger på antagandet att 

samhörighet och gruppidentitet kan ”byggas upp” och tränas genom 

gemensamma aktiviteter. Tanken bakom dessa gruppövningar är således att 

projektteammedlemmen skall transformeras till en helhjärtad gruppmedlem – 

medlemmarna ska i samspel med varandra inse sin egen betydelse för helheten 

samt lära sig att ta ansvar fullt ut. En grundläggande tanke i team-building är att 

skapa trygghet genom utmaning. [Svedberg, 2000] 

 

Team-building – vilket innebär att projektgruppen får tillfälle att intensivt och 

koncentrerat arbeta med samspel och arbetsformer – är ett effektivt ”verktyg” 

för projektledning att nyttja i syfte att öka motivationen och effektiviteten i en 

projektgrupp. För att detta ska kunna möjliggöras krävs dock att projektgruppen 

får tillfälle att under en längre sammanhållen tid spendera tid tillsammans. 

[Ibid.] 

 

Svedberg [2000] är av den meningen att team-building sker då exempelvis en 

avdelning på ett företag drar sig tillbaka till en kursgård ett par dagar och han 

påpekar vidare att då dessa personer förflyttar sig från sin hemvana miljö, 

framträder gruppens dynamik och karaktär på ett mer påtagligt sätt. Eftersom 

gruppen inte kan lämna varandra, tvingas projektgruppen att konfronteras med 

de interna slitningar som vanligtvis uppstår efter en längre tids vistelse 

tillsammans. Förhoppningen med team-buildingen är att dessa slitningar ska 

övervinnas och därmed medverka till att gruppen svetsas samman. [Svedberg, 

2000] 
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Svedbergs [2000] diskussion kring fenomenet team-building fokuseras endast på 

att denna strategi sker då projektteamet skapas. Författaren nämner sålunda 

ingenting om att team-building även bör ske under själva projektets gång, vilket 

är en tendens som vi tycker oss generellt kunna skönja i den litteratur som rör 

team-building. 

 

 

3.5.4.2 Ledarskapets olika roller under projektets gång 
 

Vilken typ av ledarskap projektledaren ska utöva beror bland annat av gruppens 

mognad. Wageman [1997] och Senge [1996] menar att ledarskapet bör anpassas 

till hur moget projektteamet är samt att projektledaren bör finnas mer till hands 

och leda projektteamet i början, för att sedan, efter hand som projektteamet 

mognar, överlåta mer ansvar till det så att det lär sig bli självstyrt. 

 

När projektteamet skapas innehar ledaren en typ av designerroll, vilket innebär 

att denne sätter upp projektteamets målsättning, skapar ett belöningssystem, 

utformar en verklig projektteamuppgift (de olika medarbetarnas uppgifter är 

beroende av varandra för projektets fullbordande), ser till så att projektteamet 

har de resurser som krävs för arbetets utförande samt etablerar projektteamets 

ansvar för den uppgift som skall utföras. Denna support hjälper projektteamet att 

komma i gång och arbeta i rätt riktning för att på så sätt erhålla en hög kvalitet 

på arbetet. [Wageman, 1997] 

 

Nästa roll för projektledaren är, enligt Wageman [1997], en barnmorskeroll, 

vilken är viktig då projektteamet har kommit i gång med att arbeta. Rollen 

utövas bäst vid naturliga brytpunkter under projektteamets arbetsgång. 

Projektledaren arbetar här med projektteamet för att komma fram till passande 

prestationsmått. Måtten representerar mätbara mål som specificerar hur 
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projektteamet skall utföra delmoment så att de stämmer överens med helheten. 

Ledaren hjälper i denna fas projektteamet att etablera normer för hur arbetet 

skall utföras med tanke på den övergripande strategin för projektet samt hur de 

resurser som står till förfogande på bästa sätt bör användas. Samtidigt som dessa 

normer för arbetet skapas, hjälper ledaren projektteamet att utveckla 

arbetsstrategier som utnyttjar projektteamets beslutsförmåga beträffande dess 

arbetssätt. [Wageman, 1997] 

 

Den slutliga ledarrollen är coachrollen, vilken träder i kraft när projektteamets 

design är klar samt möjliggör att coachingen får full effekt. [Ibid.] 

 

 

3.5.4.3 Effektiva eller framgångsrika projektteam? 
 

Nu när vi har haft en lång diskussion rörande ett projektteams effektivitet borde 

den uppmärksamme läsaren ifrågasätta varför det i avsnittets rubrik står 

framgångsrika projektteam och inte effektiva projektteam. Bakom valet av 

överskrift återspeglas vår åsikt att begreppet effektivitet fokuserar alltför mycket 

på företagsekonomi. Vi menar därför att framgångsrik är ett mer lämpligt ord att 

nyttja då det ger positiva associationer både vad det gäller produktivitet, 

lönsamhet och personligt engagemang. Vi kommer i det följande att presentera 

vår definition av vad ett framgångsrikt projektteam är, vilken i sin tur 

överensstämmer med Wagemans [1997] definition av ett ”suberb team”. 
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3.5.5 VÅR DEFINITION AV VAD ETT FRAMGÅNGSRIKT 

PROJEKTTEAM ÄR 
 

 

 

Ett framgångsrikt projektteam lever kontinuerligt upp till kundens

förväntningar, arbetar med ökad effektivitet över tiden samt består av

projektteammedlemmar som är engagerade och nöjda med projektarbetet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6 EN MODELL ÖVER DET FRAMGÅNGSRIKA PROJEKTTEAMET 
 

I detta avsnitt – som ska sluta den cirkel som påbörjades i kapitlets initialskede – 

kommer vi att presentera en modell som sedan ligger till grund för kapitel 4 

(som fokuseras på designen av projektteam) och kapitel 5 (som behandlar 

coachingen av projektteam). Denna modell kan således ses som en introduktion 

till de två kommande kapitlen. 

 

Utifrån syftet att belysa vad som påverkar ett projektteams framgång, anser vi 

att den modell som har utvecklats av psykologiprofessorn och 

organisationsforskaren J. Rikard Hackman12 är mest användbar för oss att nyttja 

i detta sammanhang. Vi vill här göra läsaren uppmärksam på det faktum att på 

de ställen där det står effektivitet – i enlighet med Hackman [1990] – skulle vi, 

författarna av denna uppsats, använda ordet framgång.  
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När det gäller arbetsgrupper finns det en enorm variation av sociala och 

organisationsmässiga former som skapar förvirring. Därför poängterar Hackman 

[Ibid.] i sina kommentarer att det inte finns några enstaka faktorer som påverkar 

arbetsgruppens effektivitet utan att det alltid är frågan om ett samspel. Det 

verkar dock vara så att det finns ett antal organisatoriska förutsättningar som när 

de finns där, ökar sannolikheten för att en arbetsgrupps arbete kommer att 

karaktäriseras av tillräcklig ansträngning, gott om uppgiftsrelevanta kunskaper 

och färdigheter samt lämpliga strategier, det vill säga processkriterier för 

effektivitet. Dessa processkriterier kan enligt Hackman [Ibid.] inte påverkas 

genom instruktioner och förmaningar utan genom kontextuellt stöd, en passande 

gruppdesign och ett kontinuerligt processtöd. 
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MATERIELLA RESURSER 

 
Tillräckligt med materiella resurser 
för att kunna utföra uppgiften på ett 
bra sätt samt inom givna tidsramar. 

 
PROCESSKRITERIER 
FÖR EFFEKTIVITET 

 
��Grad av gemensam 

ansträngningsnivå som 
relaterar till 
gruppuppgiften 

��Mängd av kunskap och 
färdigheter som aktiveras 
i förhållande till arbetet 

��Användande av 
ändamålsenliga strategier

 
GRUPPSYNERGI 

 
Support till gruppen genom att:
��Reducera processförluster 
��Skapa synergistiska 

processvinster 

 
GRUPPDESIGN 

 
som understöder och 
främjar arbetet genom: 
��Uppgiftens struktur 
��Gruppens 

sammansättning 
��Gruppnormer  

gällande 
uppgiftsprestationer 

 
ORGANISATORISK 
KONTEXT 
 
som stöder och 
förstärker gruppens 
arbete med  
uppgiften genom: 
��Belöningssystem 
��Utbildningssystem 
��Informationssystem 
 

 
GRUPPEFFEKTIVITET

 
��Resultat som är 

acceptabelt för användare 
och mottagare 

��Gruppmedlemmarnas 
förmåga att samarbeta i 
framtiden förstärks 

��Gruppmedlemmarna är 
mer nöjda än frustrerade 
av grupperfarenheterna 

 

Figur 6: Normativ modell över de faktorer som påverkar arbetsgruppens effektivitet.  
Källa: Hackman, 1987; i Lorsch, 1987, s. 331. Egen översättning. 
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Wageman [1997] är dock av en annorlunda ståndpunkt än Hackman [1990]. Den 

förre är nämligen av den åsikten att designen av ett självstyrande team väger 

betydligt tyngre än coachingen. Med andra ord, menar Wageman [1997] att om 

man har ett väl designat projektteam, behövs egentligen inte coachingen för att 

teamet ska prestera väl. Ledaren kan till och med misslyckas med sin coaching 

utan att detta påverkar projektteamets resultat nämnvärt. Wageman [Ibid.] 

hävdar dessutom att coaching fungerar mer effektivt vid ett väl designat 

självstyrande team. Hårddraget kan vi alltså säga, efter att ha läst Wagemans 

artikel ”Critical Success Factors for Creating Superb Self-Managing Teams”, 

att hon frånskriver coachingen dess betydelse vid ett projektteams framgång. 

 

Enligt vår tolkning är de tre systemen som ingår i den organisatoriska kontexten 

en syntes av formella strukturer och informella processer vad det gäller 

belöning, utbildning och information. Modellen (se figur 6) kan framför allt 

användas som en referensram för att kasta ljus över organisatoriska 

förutsättningar för att nå framgång inom ett projektteam. Med denna 

utgångspunkt övergår vi till nästa kapitel för att där redogöra för olika författares 

åsikter kring hur designen medverkar till att ett projektteam når framgång. I 

kapitlet därefter kommer vi att låta författare resonera kring hur coachingen i sin 

tur medverkar till att ett projektteam når framgång.  
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44  RREEFFEERREENNSSRRAAMM  DDEELL  IIII  ––  BBLLÅÅGGUULLTT  
 
 

 

Oj, vad många aspekter det finns på ett fotbollslags – och ett projektteams – 

design! Detta kapitel har skrivits i syfte att lyfta fram de aspekter som bidrar till 

begreppet designs imponerande omfång. Dispositionen för detta kapitel, vars 

rubrik anspelar på det svenska landslagets design, ser ut som följer: 
 

4.1 – Läsarna (spelarna) värmer upp inför den kraftansträngning som  

   kommer att äga rum under den fortsatta läsningen. 

4.2 – Vår definition av ordet design avtäcks. 

4.3 – Läsaren får ta del av våra reflektioner kring projektorganisationen. 

4.4 – Ett fotbollslag måste ha en klar målsättning samt spelare som arbetar  

  mot ett gemensamt mål. Målet inför varje match är att ”vi ska vinna,  

  vi ska ta dom”. 

4.5 – Kvalificera sig till VM, ta sig vidare från gruppen, vinna  

  kvartsfinalen, vinna semifinalen… vinna VM! 

4.6 – Ett fotbollslag brukar ha elva spelare på plan samtidigt. 

4.7 – Ett fotbollslags uppgift måste vara utformad som en teamuppgift. 

4.8 – För att ett fotbollslag ska kunna åstadkomma ett bra resultat, bör det  

  inneha spelare med olika kvaliteter. 

4.9 – Innan det svenska landslaget ska spela en match, brukar laget träffas  

  för att bland annat se på videofilmer på de kommande motståndarna  

  samt ”snacka” taktik. 

4.10 – För att det svenska landslaget ska kunna prestera väl, måste det ha  

  tillgång till de resurser som det efterfrågar – både materiella och rent  

  utbildningsmässiga. 
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4.11 – På träning brukar fotbollslagen ta tillfället i akt att utarbeta olika  

  strategiska formationer som sedan, tillsammans med spelarnas  

  handlingsfrihet, används under matcherna. 

4.12 – När det svenska fotbollslandslaget har gjort bra ifrån sig under en  

  match får det beröm av både landslagsledning och media. Det lag som  

  vinner VM erhåller, förutom beröm, den åtråvärda VM-bucklan som  

  ett bevis på sin goda prestation. � 
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44..11  UUPPPPVVÄÄRRMMNNIINNGG  
 

Det finns många olika åsikter om vilka faktorer som skall räknas till ett 

projekteams designfaktorer. Wageman [1997] exempelvis definierar ett 

projektteams design som det sätt på vilket projektteamet sätts samman samt 

vilken support det får av organisationen.  

 

Något som vi noterat är dock att alla författare är av åsikten att dessa faktorer 

antingen hör till de insatsfaktorer som projektteamet tilldelas vid projektstarten 

och/eller erhåller under projektets livscykel. För att illustrera vägen ifrån 

insatsfaktorernas, det vill säga designens påverkan på projektteamets framgång, 

har vi valt att återge McGrawths modell från 1964 som behandlas hos Hackman 

[1987; i Lorsch, 1987]. Denna modell visar att insatsen av designfaktorer 

påverkar projektteamets framgång genom grupprocessen. Om till exempel ett 

projektteam lyckas med att prestera bättre än ett annat, är det möjligt att förklara 

varför så är fallet genom att jämföra de två projektteamens processer.  
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Insats av 

designfaktorer 
Process Framgång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra resultat såsom 
lärande och 

arbetstillfredsställelse 

 
Grupprocess 

 
Gruppens prestation 

Miljöfaktorer: 
gruppuppgift och 
belöningssystem 

Gruppfaktorer: 
gruppstorlek och 

organisation 

Individfaktorer: 
kunskaper och 

erfarenheter 

Tid 
 
 

Figur 7: En input- och outputmodell för att analysera ett projektteams framgång.  
Källa: McGrath, 1964; i Hackman, 1987; i Lorsch, 1987, s. 316. Egen bearbetning. 
 

 

44..22  VVÅÅRR  DDEEFFIINNIITTIIOONN  AAVV  VVAADD  DDEESSIIGGNN  ÄÄRR  
 

 

 

Ett projektteams design består av projektteamets

organisationskontext, uppgiftens och arbetssättets utformning, samt

materiella resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ställer oss bakom Wagemans [1997] generella definition av ett projektteams 

design då hon med denna åsyftar proceduren för hur teamet sätts samman samt 

vilken support det får av organisationen. Vi är dock av åsikten att det behövs en 
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mer specifik definiering av ett projektteams design för att undvika missförstånd. 

Vi väljer därför att använda oss av Hackman [1987; i Lorsch, 1987] och 

definierar ett projektteams design som bestående av projektteamets 

organisationskontext, teamets, uppgiftens och arbetssättets utformning, samt 

teamets materiella resurser.  

 

 

44..33  RREEFFLLEEKKTTIIOONNEERR  KKRRIINNGG  PPRROOJJEEKKTTOORRGGAANNIISSAATTIIOONNEENN  
 

Ingen organisation är den andra lik och det finns därför en mängd olika sätt att 

organisera projekt. Lock [1996] beskriver tre olika sätt som en organisation kan 

använda sig av för att organisera sina projekt. 

 

Teamorganisationen innebär att ett projektteam sätts samman för att utföra alla 

de aktiviteter som är nödvändiga för att fullfölja projektet. Projektteamet har 

satts samman med avsikt att lösa projektets syfte. Projektledaren, och inte 

linjeorganisationen, styr projektteamet direkt och projektteammedlemmarna 

rapporterar till honom. Allteftersom de olika delmomenten i projektuppgiften 

får sin lösning kommer projektteamet sakteligen att upplösas. Vid projektavslut 

kommer projektteamet att upplösas helt. [Lock, 1996] 

 

Om företaget väljer en matrisorganisation kommer det inte att finnas ett 

specifikt projektteam. I stället kommer projektteam att etableras mer eller 

mindre permanent beroende på deras kunskaper och erfarenheter. Varje projekt 

kommer att ha sin egen projektledare men de projektteammedlemmar som 

anställs i projekten kommer att rapportera till sina linjechefer. Projektledaren är 

ansvarig för att styra och samordna arbetet men har inget att säga till om vad det 

gäller projektteammedlemmarna och den linjefunktion som dessa tillhör. 
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Projektteammedlemmens kommunikationsmönster är relativt komplext då 

han/hon är ansvarig både inför linjechefen och projektledaren. [Ibid.] 

 

Ibland kan det hända att ett företag väljer att använda sig av en 

hybridorganisation för att organisera sina projekt. Matrisorganisationen är för 

denna typ av företag den allmänt använda organisationsformen men team sätts 

samman för vissa projekt om det visar sig att denna form passar bäst. [Ibid.] 

 

 

44..44  GGEEMMEENNSSAAMM  MMÅÅLLBBIILLDD    
 
Cleland [1994] anser att projektledare ofta har för bråttom med att börja 

producera, varvid de glömmer att etablera en passande organisationsstruktur för 

projektet. Även om fokus i början ligger på att anställa rätt 

projektteammedlemmar, är det inte möjligt att dra till sig och behålla 

medarbetare med rätt kvalifikationer om det inte först och främst finns en 

struktur att luta sig mot. [Cleland, 1994] 

 

Cohen [1994] är av åsikten att det är det organisatoriska sammanhanget som är 

den mest framträdande faktorn som påverkar huruvida ett projektteam utvecklas 

till ett framgångsrikt projektteam eller ej. Till det organisatoriska sammanhanget 

hör även engagerande och klara mål på organisationsnivå. För att 

medarbetarna skall sträva i samma riktning anser Senge [1995] att det är 

essentiellt med en gemensam organisatorisk vision. Senge [1995] påpekar vikten 

av att tidigt skapa gemensamma visioner då dessa är grunden till ett långsiktigt 

tänkande, vilket även kan medverka till att lösa upp gamla föreställningar om 

hur saker och ting skall vara.  

 

 82



 RReeffeerreennssrraamm  
  

Även Wageman [1997] är av den meningen att det måste finnas en klar och 

engagerande inriktning. Denna inriktning bör vara klar och enkel med ett fåtal 

målsättningar, vilka kan ”guida” projektteammedlemmarna om dessa behöver 

göra kompromisser beträffande vad som skall prioriteras.  

 

Koehler [1990] menar likaledes att ett projektteam behöver en klar målsättning. 

Det är nödvändigt att projektteammedlemmarna har en gemensam förståelse för 

vad som förväntas av dem. Vidare, krävs det att alla andra avdelningar inom 

företaget med vilka projektteamet kommer att stå i kontakt, har en förståelse för 

projektteamets arbete. Det är mycket viktigt att ledningen visar sitt stöd för 

projektet och dess team.  

 

 

4.4.1 UPPFÖLJNING AV ARBETET 
 
Enligt Koehler [1990] har framgångsrika projektteam en väl fungerande 

projektledning, datum för milestones och klart definierade deadlines. Projektets 

tidsramar är utmanande men realistiska [Wageman, 1997; Koehler, 1990]. 

Avvikelser ifrån planeringen identifieras och korrigeras. Projektdokumenten är 

enkla och konstruerade så att de stämmer överens med projektets behov 

[Koehler, 1990].  

 

Även Wageman [1997] är av åsikten att en grundläggande designfaktor för att 

ett projektteam skall bli framgångsrikt är att det finns specifika mätbara 

teammål och deadlines. Det är viktigt att dessa mål stämmer väl överens med 

organisationens övriga målsättningar. Med andra ord, för att ett mål skall 

medverka till en god prestation, bör det vara överensstämmande med 

projektteamets målsättning. [Wageman, 1997] 
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44..55  EELLVVAA  SSPPEELLAARREE  
 

Vid sammansättningen av ett projektteam är det viktigt att tänka på storleken. 

Hackman [1987; i Lorsch, 1987] menar att ett lagom stort projektteam är det 

som har den kompetens som arbetet kräver, varken mer eller mindre. Cohen 

[1994] däremot anser att projektteamet inte bör vara för litet då det finns risk för 

att det blir sårbart om exempelvis en medlem blir sjuk eller väljer att söka ett 

annat arbete.  

 

Vanligtvis består en projektgrupp av tre till sex personer. Det kan dock behövas 

upp till tio personer i större projekt. Det är att föredra att ha några få personer 

som kan arbeta helhjärtat med projektet än flera personer som är involverade 

och måste splittra sina engagemang på olika uppgifter. [Lindström-Myrgård, 

2000] 

 

En grupps ansträngning förstärks om gruppens uppgift kräver att olika 

färdigheter används, om gruppens prestation är av betydelse för utomstående 

intressenter, om gruppuppgiften är meningsfull och om det förväntade utfallet är 

tydligt, samt om gruppens arbete ges tillbörlig och trovärdig feedback 

beträffande dess prestation. [Hackman, 1987; i Lorsch, 1987] 

 

 

44..66  LLAAGGEETTSS  UUPPPPGGIIFFTT  
 

Då projektteamet har en god gruppsammansättning är det viktigt att det får ta sig 

an en riktig gruppuppgift. Projektledaren bör skapa en arbetsuppgift som dels 
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är meningsfull, dels kräver att projektteamet samarbetar för att lösa uppgiften. 

Ett vanligt misstag är att arbetet organiseras i grupper men att projektteamet inte 

får ta sig an en gruppuppgift, det vill säga gruppen finns rent fysiskt men 

gruppmedlemmarna arbetar med enskilda arbetsuppgifter. För att ett projektteam 

skall bli framgångsrikt krävs det att arbetsuppgiften är designad för att utföras av 

ett projektteam. Det är mycket viktigt att projektteamet tillbringar tid 

tillsammans och då särskilt i organisationer där medarbetarna inte är vana vid att 

arbeta i projektteam. [Wageman, 1997] 

 

Enligt Wageman [1997] utför ett självstyrande team med en äkta teamuppgift 

grundläggande moment i arbetet tillsammans: ”They design their work practices 

collectively and monitor members’ compliance with those practices; they meet 

every week or two; they are fully cross-trained and are thus able to help each 

other at any time; and they are given a group budget, with only group-level 

information about expenses-that is, they manage the parts budget as a group.” 

[Wageman, 1997, s. 55] 

 

Vid utformandet av arbetsuppgiften betonar Cohen [1994] och Wageman [1997] 

vikten av att uppgiften är en del i ett större sammanhang och att projektteamet 

får ta ansvar för en sammanhängande deluppgift. Wenell [2001] i sin tur menar 

att den sammanhängande deluppgiften bör vara väl avgränsad för att 

projektteamet skall kunna vara självstyrande. En grundläggande förutsättning 

för att projektteamet skall ha möjlighet att axla detta ansvar är att dess ledare är 

beredd på att delegera nödvändiga befogenheter till projektteamet [Wageman, 

1997].  

 

Ett projektuppdrag kan antingen utformas som ett direktiv eller mål enligt 

Lindström-Myrgård [2000]. Utredningsuppdrag utformas ofta som direktiv som 

projektledaren får till uppgift att tolka och precisera genom att formulera ett 
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syfte med uppdraget. Om ett uppdrag formuleras som ett mål är det 

grundläggande att precisera projektmål då projektet är genomfört och mål som 

skall uppnås på längre sikt så kallade effektmål. [Lindström-Myrgård, 2000] 

 

Goodman [1986] menar att gruppuppgifter skiljer sig ifrån andra uppgifter 

eftersom de kräver att de olika medlemmarna koordinerar sitt arbete. När 

uppgiftsberoendet är lågt kan de olika medlemmarna utföra sina uppgifter 

relativt oberoende av de andra. När uppgiftsberoendet är stort krävs det att 

medlemmarna samarbetar så att de kan samordna sina bidrag och dela de 

resurser som står till förfogande för att utföra uppgiften. För lite och för mycket 

samordning av de olika aktiviteterna resulterar i ineffektivitet.  

 

 

44..77  MMÅÅLLVVAAKKTT,,  BBAACCKKLLIINNJJEE,,  MMIITTTTFFÄÄLLTT  ……  

                                                          

 

När man vill skapa ett framgångsrikt projektteam utgörs ett av de stora 

problemen av att projektteamledaren själv sällan får välja vilka 

projektteammedlemmar som skall ingå i projektteamet. Oftast är det resursägare 

och linjechefer som beslutar vilka som skall ingå i projektteamet. Även om det 

på ledarskapskurser ofta lärs ut att hänsyn bör tas till de olika 

projektteammedlemmarnas personligheter, exempelvis efter Belbins [1993]13 

teorier, är detta ovanligt i verkligheten. Däremot kan det för projektledaren vara 

intressant att använda sig av dylika teorier vid projektstarten för att på så sätt 

lära känna projektteamets medlemmar. Projektledaren kan på så sätt ”få ett 

hum” om vilka lagroller som finns representerade och vad detta innebär för 

projektteamets möjligheter att prestera. Vidare, kan det vara ett sätt att analysera 

 
13  Denne författare har genom empiriska studier funnit att för att ett team skall bli framgångsrikt, är det av  
 betydelse att teammedlemmarna har olika personligheter – roller – som kompletterar varandra. Belbin har  
 upprättat en förteckning över nio olika roller och tre av dessa är pådrivaren, idésprutan samt ledaren.  
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situationer på projektteamet kört fast. Vid sådana tillfällen kan en rollanalys 

tjäna som utgångspunkt för diskussioner och konstruktiva analyser. [Wenell, 

2001] 

 

Enligt Lindström-Myrgård [2000] kännetecknas ett välfungerande projektteam 

ofta av att medlemmarna har olika personligheter och att detta respekteras av 

de olika projektteammedlemmarna. Någon är bra på att komma med idéer, 

någon är bra på att stimulera andra, någon är en bra ledare, någon är bra på att se 

helheter, någon är bra på kritiskt tänkande och någon är bra på att driva på 

arbetet så att saker och ting blir klara i tid. Det är därför av betydelse att innan 

det slutgiltiga beslutet tas om vem som skall ingå i projektteamet att pröva 

projektteamets sammansättning och samarbetsförmåga. [Lindström-Myrgård, 

2000] 

 

Hackman [1987; i Lorsch, 1987] anser att det är viktigt att projektteamet redan 

från början får en ändamålsenlig design och att det är projektledarens uppgift att 

skapa en gruppstruktur som främjar gruppens självständighet och förmåga att 

lösa arbetsuppgiften. En förutsättning för att projektteamet skall bli väl 

sammansatt är att det i gruppen finns rätt expertis; dels tekniska kunskaper och 

färdigheter för att kunna lösa arbetsuppgiften, dels sociala färdigheter, till 

exempel att medlemmarna i projektteamet kan samarbeta. [Hackman, 1987; i 

Lorsch, 1987] 

 

Då projektteamet sätts samman måste detta göras med tanke på projektets mål. 

De bästa projektteamen är ofta de som representerar ett tvärsnitt genom 

organisationen med representanter ifrån olika avdelningar. 

Projektteammedlemmarna är väldigt betydelsefulla för hur projektteamet 

kommer att prestera och de bör därför väljas med omsorg. Det är även viktigt att 

projektteammedlemmarna har interpersonella färdigheter, vilja att ge det där lilla 
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extra för att uppnå projektens mål samt en känsla för tidsprioritering av 

arbetsuppgifter. Det är jämväl av betydelse att några av 

projektteammedlemmarna är duktiga på att övertyga andra, särskilt om det vid 

implementeringen av projektet visar sig att vissa medlemmar inte är fullt 

övertygade om projektet. Det är också av vikt att välja rätt ledare för projektet 

och dess projektteam. [Koehler, 1990]  

 

Något som bör tas hänsyn till då projektteamet skapas är att inte skapa en alltför 

homo- eller heterogen grupp. En alltför homogen grupp kommer förmodligen att 

fungera bra som grupp men det föreligger en risk att projektteamets medlemmar 

har alltför likartade idéer och därför reproducerar sig själva. Om projektteamet 

däremot är väldigt heterogent innebär detta att det finns en flora av 

kompletterande kompetenser inom gruppen. Risken inom detta projektteam är 

dock att det inte får ett bra samarbete på grund av alltför olika grundvärderingar. 

Det gäller således för projektledaren att skapa en balans mellan heterogeniteten 

och homogeniteten inom projektteamet; så att gruppen blir ”lagom”. [Hackman, 

1987] 

 

Thomas [2000] anser att det finns fem aspekter som man måste ta hänsyn till vid 

sammansättningen av ett projektteam: 

 

1. Först och främst bör de önskvärda kvalifikationerna som 

projektteammedlemmarna bör ha fastställas. När väl det är gjort gäller det 

att se över om företaget har personer med dessa kvalifikationer eller om 

det blir nödvändigt att rekrytera. Då en lista sammanställts med 

potentiella projektteammedlemmarna, bör en utvärdering göras av deras 

tidigare prestationer, attityder och samarbetsförmåga för att fastställa om 

de passar för det specifika projektet.  
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2. Därefter bör de potentiella medlemmarnas övriga åtaganden ses över så 

att de inte kommer att få för mycket arbetsbörda genom att delta i 

projektet.  

3. Det är angeläget att försäkra sig om att de potentiella 

projektteammedlemmarna har intresse och engagemang för att delta i 

projektet. Bara för att de har de efterfrågade kvalifikationerna behöver 

inte det betyda att de är intresserade av att delta i projektet.  

4. Något som inte bör förbises är projektteammedlemmarnas personkemi. En 

grundläggande faktor för att samarbetet skall fungera är att 

projektteamedlemmarna kommer överens. 

5. Den femte och sista faktorn stämmer väl överens med Hackmans [1987] 

syn på homo- och heterogena grupper eftersom Thomas [2000] här 

påpekar att det är essentiellt med en grupp vars medlemmar inte har alltför 

lika åsikter men inte heller för motsägande eftersom detta kan skapa 

konflikt.  

 

Vid utformandet av projektteamet är det även viktigt att projektledaren tar 

hänsyn till att gruppen bör vara någorlunda stabil och därmed inte byter 

medlemmar alltför ofta. [Cohen, 1994] Projektledaren bör även hjälpa 

projektteamet med att utveckla gränser och ramar för gruppen; eftersom det är 

viktigt med ett tydligt medlemskap (grupptillhörighet) då tvetydighet kan leda 

till frustration som i sin tur påverkar projektteamets arbetsprestation i negativ 

riktning. [Hackman, 1987; i Lorsch, 1987]  

 

 89



 RReeffeerreennssrraamm  
  

 

44..88  TTAAKKTTIIKKMMÖÖTTEENN  
 

Enligt Koehler [1990] utgör projektteamets möten nyckelfaktorer för 

projektteamets framgång och ett väl utfört möte ger utrymme för 

problemidentifiering, lösningsförslag och kommunikation av hittills uppnådda 

resultat. För att projektteammötena skall ge maximal utdelning, bör de vara 

välplanerade. [Koehler, 1990] 

 

I de flesta situationer sker projektteamets ansträngningar mellan de olika 

mötestillfällena. Detta utgör kanske den största utmaningen eftersom de flesta 

projektteammedlemmarna även har andra ansvarsområden inom organisationen 

som kräver uppmärksamhet. En projektledare måste därför vara uppmärksam på 

detta och därmed stödja projektteammedlemmarna om dessa upplever att olika 

krav inom organisationen står i konflikt med varandra. Dessutom är 

kommunikation väldigt viktigt för att projektteamet skall bli framgångsrikt. 

Projektteamet måste därför finna ett sätt att kommunicera effektivt på inom 

teamet och med hela den övriga organisationen. Effektiv kommunikation gör att 

risken för oväntade överraskningar undviks. [Koehler, 1990]  

 

 

44..99  LLAAGGEETTSS  RREESSUURRSSEERR  
 

Då projektteamet har en funktionell design och en passande gruppuppgift att ta 

sig an, måste projektledaren se till så att det finns nödvändiga resurser för 

arbetet. Projektledaren bör föra en kontinuerlig diskussion med projektteamet 

för att ”hålla sig à jour” med vilka resurser som behövs i arbetet. [Hackman, 
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1987; i Lorsch, 1987] Ledaren skall förse projektteamen med de materiella 

resurser som efterfrågas i form av verktyg, arbetsmaterial och datorer. 

[Hackman & Walton, 1986] Enligt Wageman [1987] måste det dessutom finnas 

resurser i form av tid för utbildning samt plats för gruppmöten. De projektteam 

som har tillgång till dessa resurser lyckas med att prestera bättre än de som 

saknar dylika resurser [Wageman, 1987].  

 

Ibland kan en grupp behöva komplettera sina kunskaper för att lyckas lösa den 

uppgift de står inför. Företagets utbildningssystem kan då spela en betydande 

roll för att hjälpa gruppen med att få den kunskap som behövs. För att detta skall 

vara möjligt att genomföra krävs det att företaget har de resurser som fordras för 

att tillhandahålla denna support samt att det är möjligt för projektteamet att 

tillgodogöra sig dessa. Den assistans som projektteamet behöver kommer 

naturligtvis att bero på de omständigheter som råder, ibland kan det räcka med 

en enstaka konsulttjänst medan det andra gånger kan krävas mer grundlig 

support. [Hackman, 1987; i Lorsch, 1987] 

 

Företagets informationssystem är en kritisk faktor för om projektteamet skall 

kunna lyckas med att planera och använda sig av en strategi som är anpassad 

efter de förhållanden som råder eller ej. Om ett projektteam inte kan erhålla 

tydlig information om sin prestation eller har tillgång till information om utfall 

för alternativa handlingssätt, kan projektteamet komma att utveckla ett arbetssätt 

som det anser vara passande men som i själva verket kommer att visa sig mycket 

olämpligt. [Hackman, 1987; i Lorsch, 1987] 
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44..1100  HHAANNDDLLIINNGGSSFFRRIIHHEETT  OOCCHH  SSTTRRAATTEEGGIISSKKTT  TTÄÄNNKKAANNDDEE  
 

Enligt Wageman [1997] är en av framgångsfaktorerna för projektteam, 

projektteammedlemmarnas handlingsfrihet. Detta innebär att projektteamet, 

och inte dess ledning, tar grundläggande beslut beträffande vilken arbetsstrategi 

som bör användas. [Wageman, 1997] Även Hackman [1987; i Lorsch, 1987] 

hävdar att det är betydelsefullt att uppgiften tillåter medlemmarna 

handlingsfrihet beträffande hur de vill utföra arbetet. 

 

Framgångsrika projektteam uppmuntrar dess medlemmar att (1) experimentera i 

syfte att hitta nya sätt att effektivisera arbetet på (2) söka efter idealteam mot 

vilka de kan mäta sin egen prestation (3) ta initiativ till självständig 

problemlösning samt (4) diskutera skillnader i de olika 

projektteammedlemmarnas bidrag till det gemensamma arbetet. Därför utgör 

teamnormer som understödjer strategiskt tänkande en framgångsfaktor för 

dessa projektteam. [Wageman, 1997] 

 

Något som förstärker gruppens strategi för att utföra uppgiften är att gruppen 

utarbetat normer för hur arbetet skall utföras och att gruppen regelbundet söker 

av omgivningen för att undersöka om den bör anpassa sitt arbetssätt till 

förändrade omständigheter. Det är dessutom viktigt att gruppen tänker ut 

alternativa handlingssätt för hur arbetet skall utföras. [Hackman, 1987; i Lorsch, 

1987] 

 

Projektteamets inriktning bör ge specifika indikationer om vilket resultat som 

företaget förväntar sig men lämna handlingsvägen till dessa resultat relativt 

öppen. Forskning har visat att det bästa sättet för att motivera ett projektteams 
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medlemmar är genom att ledaren klart ger uttryck för mot vilket mål 

projektteamet förväntas arbeta, men låter projektteammedlemmarna själva välja 

vägen dit. [Wageman, 1997] 

 

 

44..1111  BBEELLÖÖNNIINNGG  FFÖÖRR  GGOODD  PPRREESSTTAATTIIOONN  
 

Enligt Wagemans [1997] studie är det av betydelse att teammedlemmarna får 

belöning för en god teamprestation. Detta visade sig inverka starkt på huruvida 

det självstyrande teamet lyckades med att styra sig självt eller ej. Undantag 

förelåg om ledaren gav mindre belöningar till enskilda teammedlemmar eller om 

gruppen själv fick fördela inom gruppen den belöning som den erhållit. Detta 

visade sig ha en negativ inverkan på gruppens prestation. Parker et al. [2000] 

anser däremot att en bonus som projektteamet själva får fördela mellan varandra 

beroende på de olika medlemmarnas bidrag till projektteamets prestation, har en 

positiv inverkan på projektteamets prestation. Utformningen av 

belöningssystemet utgör ofta en utmaning för projektledaren eftersom det 

innebär en bearbetning av företagets ledning. [Wageman, 1997] 

 

Det är naturligt att vilja ge en extra belöning till projektteammedlemmarna 

eftersom projekt många gånger ställer höga krav på dessa. Dessutom, har 

projektteamedlemmarna ofta andra arbetsuppgifter utöver projektet att utföra, 

varför en extra belöning kan vara motiverad [Parker et al, 2000]. Beträffande 

kontantbelöningar är Parker et al. [2000] av den åsikten att de måste vara 

tillräckligt stora i jämförelse med det arbete som utförts för att 

projektteammedlemmarna skall uppmuntras av dem. Belöningarna bör knytas 

till viktiga milestones men fokus skall trots allt ligga på projektets fullföljande. 
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Företaget kan även välja att ge belöningen i form av aktieinnehav om projektet 

exempelvis gäller utvecklandet av en ny produkt. [Parker et al, 2000] 

 

Kontanta belöningar fungerar endast när projektmedarbetarna arbetar med ett 

eller två projekt. Om medarbetarna arbetar med multiprojekt kan kontanta 

belöningar få negativa effekter i form av att medlemmarna föredrar att lägga 

störst ansträngning på de projekt som verkar ha den mest lönsamma prognosen. 

Ett alternativ till kontanta belöningar är att ge projektteammedlemmarna en viss 

summa att spendera på exempelvis hemelektronik, vilket får till positiv effekt att 

de kommer att komma ihåg belöningen under en längre tid. Det kan även vara 

en god idé att låta projektteammedlemmarna själva få bestämma hur de vill 

spendera bonusen genom att erbjuda dem några olika alternativ. [Ibid.] 

 

Trots att kontanta belöningar uppmuntrar projektteammedlemmarna är det 

viktigt att inte glömma bort att kombinera dessa med andra belöningar. Ett 

förtjänat tack för god prestation ifrån projektledaren kan vara nog så 

uppmuntrande [Ibid.] 

 

En organisation med ett stödjande belöningssystem kan bidra med att ytterligare 

förstärka de motiverande effekter som en väl strukturerad projektteamuppgift för 

med sig. Belöningssystem som har dessa effekter brukar ha utmanande och 

specifika prestationsmål, positiva konsekvenser för utmärkt prestation samt 

belöningar och mått som fokuserar på hela gruppens beteende och inte den 

enskilda individen. [Hackman, 1987; i Lorsch, 1987] 

 

Vi håller nu på att lämna detta kapitel för att gå vidare till det nästkommande… 

 

I rollen som formgivare har projektledaren således till uppgift att skapa en bra 

grund för projektteamet – i form av rätt resurser, ett väl sammansatt projektteam 
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och teamuppgift samt ett organisatoriskt sammanhang som främjar arbetet i 

grupp – så att detta skall kunna bli framgångsrikt. Det är viktigt att redan från 

början skapa bra förutsättningar men eftersom dessa hela tiden förändras, bör 

projektledaren ständigt skapa premisser som främjar projektteamets arbete. 

Vidare, kommer projektledaren att fylla en viktig uppgift som coach med 

huvuduppgift att stötta och utveckla projektteamet. I kommande kapitel följer en 

diskussion kring vad projektledaren bör göra, enligt vår referenslitteratur, i sin 

roll som coach för att ett projektteam skall bli framgångsrikt. 
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55  RREEFFEERREENNSSRRAAMM  DDEELL  IIIIII  ––  PPEEPP  TTAALLKK  
 
 

 

Tommy Söderbergs ledarstil har väckt uppmärksamhet långt utanför 

fotbollsplanen. Företag och stora organisationer står i kö för att boka 

Söderberg för en föreläsning på temat coaching. Men vilken är då hemligheten? 

Går det att kombinera stort ledarskap med goda resultat och att också se 

individen bakom prestationen? Utan att det blir löst i kanten? Utan att peka med 

öppen hand? 

 

Ja, självklart! Söderberg personifierar en ledarstil där han utgår från att kraften 

finns hos individen. Han anser att det är hans skyldighet att med pedagogisk 

finess – coaching – locka fram den kunskap som individen bär inom sig. Alla 

människor har förmågor och det gäller att föra en dialog med individen och 

gruppen snarare än att köra ett eget lopp. Att bygga vidare, att ge förtroenden, 

att få förtroenden och att våga bjuda på sig själv – med andra ord coaching – 

har blivit kännetecken för en ledarstil många borde ta efter. 

 

Söderberg har tydligt visat att man kan se människan bakom prestationen och 

även lyckas resultatmässigt. Och det i en miljö som är, minst sagt, 

konkurrensutsatt! Detta kapitel belyser det som Tommy Söderberg har lyckats 

väl med och som i idrotten kan utgöra skillnaden mellan vinst och förlust, 

nämligen coaching.  

 

Första avsnittet koncentreras kring vårt dribblande med ordet coaching och 

efter denna mjukstart kommer det avsnitt i vilket vi sätter coachen i fokus. Vi 

kommer bland annat att redogöra för den människosyn som en coach bör ha 
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samt mer konkret berätta hur en bra coach bör agera. Sist, men inte minst, 

ämnar vi presentera det avsnitt som enligt vår mening är det mest spännande i 

hela vår referensram. Detta ”guldtipsavsnitt” består av fyra olika gästspel som 

alla är hämtade ifrån idrottens värld… 
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55..11  VVÅÅRRTT  DDRRIIBBBBLLAANNDDEE  MMEEDD  OORRDDEETT  CCOOAACCHHIINNGG  
 

Begreppet coaching är först och främst hämtat från idrotten och i flertalet böcker 

som berör detta område görs jämförelser med idrottslag. Begreppet har blivit 

något av ett modeord i dagens samhälle. Detta har tyvärr inneburit att begreppet 

har kommit att användas i en mängd olika sammanhang, vilka inte alltid har 

bidragit till att återge en rättvisande bild. God coaching är inte något som snabbt 

kan läras in utan det är mer en färdighet, vilken kräver en djupare förståelse och 

omfattande övning för att ge resultat. [Whitmore, 2000]  

 

Låt oss nu blåsa i gång detta avsnitt i vilket vi dribblar med ordet coaching och 

därmed gör läsaren bekant med ordets betydelse. För att kunna möjliggöra detta 

låter vi olika personer – författare och idrottsledare – känna på bollen och passa 

den mellan varandra för att på så sätt ge sin syn på begreppet coaching. Vi 

avslutar avsnittet med att nicka in ett ledningsmål med vår definition av 

coaching. 

 

 

5.1.1 VAD INNEBÄR COACHING? 
 

I The Concise Oxford Dictionary definieras verbet “to coach” som ”handleda, 

utbilda, ge antydningar, förse med fakta”. Det här är inte till mycket hjälp för 

oss då alla de ovannämnda verben kan göras på många olika sätt, varav vissa 

inte har det minsta med coaching att göra.  

 

Enligt Gyllenhammar och Johansson [1990] kan coaching bäst beskrivas som en 

teknik/tillvägagångssätt/konst för chefer att med hjälp av träning förmå ett lag 
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att uppnå uppsatta mål inom ramen för en affärsidé. Whitmore [2000] i sin tur 

menar att coaching handlar om framtida möjligheter och således inte om 

begångna misstag. Samme författare har även myntat följande citat14: 

”Coaching bygger på en optimistisk människosyn som ser oss mer som ekollon, 

som inom sig bär möjligheter att bli en storslagen ek. Vi människor behöver 

också näring, uppmuntran och ljus för att växa. Om vi godtar denna bild så 

måste vårt sätt att lära oss, men framförallt vårt sätt att undervisa och leda, 

omvärderas.”  

 

Essensen i detta yttrande är enligt vår åsikt densamma som i följande uttalande 

av förbundskaptenen i det svenska herrlandslaget i handboll, Bengt Johansson 

[Edberg, 2001]: ”Chefer i dag är så sysselsatta med sina egna arbetsuppgifter 

att de inte hinner iaktta medarbetarna. Det är chefens uppgift att se till att 

medarbetarna växer.” 

 

En av Harvards utbildnings- och tennisexperter, Timothy Gallwey, har tagit vara 

på de tankar som Sokrates var inne på redan för 2000 år sedan, det vill säga 

coaching betyder att frigöra en persons möjligheter att maximera sina 

prestationer – det är inte ett sätt att undervisa utan en metod att hjälpa andra att 

lära sig själva [Whitmore, 2000]. 

 

Enligt Gåserud [2001] är coaching en integrerad del av ledargärningen – 

genomförandet av en ledarroll. En coach är en ledare som på allvar tar sig an 

uppgiften att bidra till sina medarbetares tillväxt och utveckling. Detta gör 

coachen genom att som en del av det dagliga arbetet stödja, inspirera, utmana, 

träna, undervisa, vägleda och konfrontera den enskilde med arbetaren. Gåserud 

                                                           
14 http://www.itop.nu/coaching.html 
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[Ibid.] översätter sålunda ordet coacha med att utveckla och coaching med 

utveckling. 
 

Nu har vi låtit de ovannämnda författarna och idrottsledarna känt klart på bollen 

och anser oss således tillräckligt ”laddade” för att nicka in bollen … i måååål 

med: 

 

 

5.1.2 VÅR DEFINITION AV VAD COACHING ÄR 
 

 

 
Coaching handlar om att projektledaren skall få alla sina medarbetare

att dela samma laganda och vision. Begreppet coaching innefattar

vidare det faktum att den som coachar skall agera som en kompass

för sina medarbetare så att dessa kan uppnå sina och projektets mål. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

För att ge vår bild av vad coaching egentligen handlar om, har vi valt att 

använda oss av två lite mer filosofiska reflexioner. Den första bygger på Jan 

Carlzons liknelse om de två medeltida stenhuggarna. När en förbipasserande 

frågade stenhuggarna: ”Vad sysslar ni med?” svarade den ene: ”Jag hugger de 

här stenblocken fyrkantiga” och den andre ”Jag är med och bygger en katedral”. 

Enligt vår mening handlar coaching om att få sina medarbetare att dela samma 

laganda och vision. Om vi drar en parallell till idrottsvärlden, talar vi alltså om 

att förbundskaptenen får alla individualister i ett lag att dra åt samma håll och 

därmed agerar som ett lag. 
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Vårt andra tillägg i diskussionen handlar om att vi identifierar coachen som 

någon som är medarbetarnas kompass och stigfinnare samt som hjälper dem att 

hitta vägen till deras mål, vare sig de står på toppen av berget, sitter i sjön eller 

befinner sig i en snårskog. Genom coaching identifierar och definierar 

medarbetarna sina mål och får hjälp att komma dit. Hjälpen på vägen består 

bland annat av motivation och inspiration. Detta sätt att se på coachingen 

överensstämmer väl med Whitmores [2000] metafor med ekollon som inom sig 

bär möjligheter att bli en storslagen ek. 

 

 

55..22  VVII  SSÄÄTTTTEERR  CCOOAACCHHEENN  II  FFOOKKUUSS  
 

Utvecklingen i samhället och företagen leder till att ledarrollen som innefattar 

att coachen ska stödja, inspirera, utmana, träna, undervisa, vägleda och 

konfrontera den enskilde medarbetaren blir allt viktigare – ja, rent av avgörande 

– för allt fler ledare i deras strävan att åstadkomma resultat. Enlig Gåserud 

[2001] hamnar coaching som fenomen därmed alltmer i fokus och många 

verksamheter försöker genom upplysning och träning utveckla allt fler ledare till 

att bli goda coacher. Förr skedde detta till stor del tack vare enskilda ledares 

intuition och personliga läggning – i dag handlar det dock om att medvetet 

kunna locka fram förmågan till coaching hos så många ledare som möjligt. 

Gåserud [Ibid.] är av den åsikten att trots att det är krävande att vara coach, kan 

de flesta ledare bli duktiga coacher …  

 

En coach inom idrotten är tränaren som har ansvaret för laget, vilket i allt högre 

grad även gäller inom näringslivet. I praktiken försiggår coachingen i ett företag 

mellan coachen och den enskilde medarbetaren, vilket också är fallet i 

lagidrotten. Bortsett från coachens pep talk, som är riktat till hela laget, vänder 
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sig coachen även till den enskilde spelaren för att förbättra dennes förmåga och 

stimulera honom eller henne till att finna sin plats i samspelet. Likadant är det i 

arbetslivet. Coaching består därför av en rad dialoger mellan coachen och den 

enskilde medarbetaren – men där coachen hela tiden har projektteamet eller 

avdelningen som helhet som rättesnöre. [Gåserud, 2001] 

 

Under detta avsnitt kommer vi att diskutera olika aspekter som kretsar kring hur 

en bra coach bör agera. Men för att kunna föra en diskussion av detta slag, krävs 

det att vi först redogör för de grundläggande värderingar som den person som 

ska coacha bör ha om sina medarbetare… 

 

 

5.2.1 ”OM MAN SÄGER ÅT MÄNNISKOR VAD DE SKA GÖRA 

MISSTROR MAN DERAS KUNSKAP”15 
 

En bra coach förutses, enligt Gåserud [2001], ha en positiv människosyn. Denna 

föreställning bygger författaren på McGregors teori X och teori Y. Dessa teorier 

uttrycker två från varandra avvikande sätt att se på medarbetarna. Låt oss börja 

med att bena ut vad som menas med en X-ledare. En ledare som i stort tänker 

enligt teori X utgår från tanken att människan uppfattar arbete som något ont i 

sig och därmed vill göra så lite som möjligt i syfte att undvika ansvar. Det 

faktum att människor ändå faktiskt arbetar, beror enligt teori X på att de behöver 

lönen och således inte vill bli bestraffade. 

 

X-ledarens motsats är Y-ledaren som är av åsikten att det är lika naturligt för 

vuxna att arbeta som det är för barn att leka. Med andra ord, är det naturligt för 

människor att söka ansvar, lösa uppgifter samt vara kreativa. Medan en X-ledare 

                                                           
15 Bengt Johansson, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i handboll [Edberg, 2001, s. 13]. 
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är mycket upptagen med att kontrollera och tillrättavisa de medarbetare som 

begår misstag, försöker Y-ledaren att motivera och stimulera sina medarbetare. 

Med det sistnämnda menas att ledaren tillåter de anställda att begå misstag 

medan de lär sig samt ger dem frihet att uppnå målen på olika sätt. [Gåserud, 

2001] 

 

Som läsaren kanske redan har förstått är dessa två teorier hårdragna – 

verkligheten är naturligtvis aldrig svartvit. Alla människor – och ledare – har en 

blandning av X- och Y-syn i sig. Enligt Gåserud [2001] bör dock en bra coach 

ha en god portion Y i sig. En ledare kan således inte coacha sina medarbetare 

genom att tala om för dem vad de ska göra eller genom att kontrollera och 

kritisera dem. Ledaren måste ha en tro på att människan av naturen besitter en 

vilja att ta ansvar samt utvecklas innan motsatsen har blivit bevisad. [Gåserud, 

2001] 

 

 

5.2.2 MOROT ELLER PISKA? 
 

Enligt Whitmore [2000] skall chefens erfarenheter vara ett stöd, och inte ett hot, 

vilket utgör en paradox eftersom chefen traditionellt är den som håller i nyckeln 

till befordran – lönechecken – men samtidigt i yxan som hugger av. Detta 

synsätt fungerar bra så länge som det är allmänt vedertaget att den enda 

möjligheten att motivera är genom ett habilt användande av moroten och piskan.  

 

Riktig coaching fungerar inte under dessa förhållanden eftersom den kräver att 

relationen mellan coach och den som coachas utgörs av ett partnerskap 

beträffande arbetsinsatsen vilket betyder att relationen måste präglas av 

trygghet, förtroende och ett minimum av påtryckningar. Därför ställer rollen 

som coach för en chef oerhört stora krav på denne vad det gäller integritet, 
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empati och neutralitet. Detta motsäger den vanligt förkommande inställningen 

om ledarskap som antingen auktoritär eller ”laissez-faire” stil. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Chefen har kontroll Den anställde är tvungen 
 att ta ansvar 
 
 
 
 
Befaller                              Övertalar                             Diskuterar                               Avgår  

Figur 8: Vem är det som tar ansvar, chefen eller den anställde? 
Källa: Whitmore, 1997, s. 24. 
 

 

Enligt Whitmore [2000] placerar sig de flesta chefer någonstans på skalan 

mellan dessa två ytterligheter. Coaching ligger dock på ett helt annat plan där 

chefen lyckas att förena fördelarna med de båda ytterligheterna och undvika de 

risker som detta innebär. Den fråga som dock uppkommer är vilken roll som 

chefen faktiskt får under dessa omständigheter. Många chefer upplever att det 

går snabbbare att ge order än att coacha men det paradoxala ligger i att genom 

att coacha sin personal kommer medarbetarna att utvecklas och tar allt eftersom 

på sig ansvaret för arbetet vilket medverkar till att chefen inte behöver ge order 

om vad som bör utföras. [Whitmore, 2000]  

 

Det finns många anledningar till varför projektledare bör använda sig av en mer 

samarbetande och hjälpsam ledarstil än den traditionella auktoritära ledarstilen. 

Anledningarna är bland annat för att bli en framgångsrik projektledare måste 

denna bli en del av projektteamet, stödja projektteamet, kommunicera med alla 

projektteammedlemmar, ta ansvar för allas agerande, ha samma målsättningar 

som projektteamet samt arbeta i samma riktning som projektteamet. Dessutom 

bör en projektledare vara medveten om att skapa ett framgångsrikt projektteam 
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betalar sig genom högre beslutskvalitet, färre misstag och större engagemang 

bland projektteammedlemmarna, vilket medför att projektledningen totalt får en 

högre kvalitet. [Stokes, 1990] 

 

För att få verkan kräver ledarens coachroll, som vi tidigare beskrivit i kapitel 3, 

en väl genomtänkt design enligt Wageman [1997]. Ledarens coachroll är något 

som pågår under projektteamets hela livscykel. Det faktum att projektteamet fått 

en väl genomtänkt design medverkar till att coachingen kan få full verkan på 

projektteamets prestation och ledarens ansträngningar kommer således inte att 

resultera i resursslöseri. Dessutom har ett väl designat projektteam den fördelen 

att det reagerar om ledaren skulle agera på ett för projektteamet olämpligt sätt. 

Detta medverkar till att ledaren får en möjlighet att lära om gamla, invanda 

mönster och i sin tur lära sig hur han som en effektiv coach bör agera. De 

coachingbeteenden som Wageman [Ibid.] valde att mäta i sin statistiska 

undersökning var: 
 

 
Agerande med potentiella 
negativa influenser: 
 
��Ledaren ger indikationer 

om att de enskilda 
individerna är ansvariga 
för den gemensamma 
prestationen 

��Ledaren ”lägger näsan i 
blöt” i teamets arbete 

��Ledaren identifierar 
teamets problem 

��Ledaren ställer sig över 
beslut som teamet tagit 

 

Agerande med potentiella positiva 
influenser: 
 
��Ledaren ger indikationer om att 

teamet är ansvarigt för den 
gemensamma prestationen 

��Ledarens förmåga att hjälpa teamet 
då problem uppstår 

��Ledaren bistår med kontinuerlig 
hjälp då samarbetssvårigheter 
uppstår inom teamet 

��Ledarens närvaro vid möten 
��Ledaren delger information som 

finns inom den övriga 
organisationen till teamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 9: Wagemans coachingbeteenden med potentiella positiva och negativa influenser. 
Källa: Wageman, 1997. Egen bearbetning. 
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5.2.3 ”VÅGA DELA UT ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR”16 
 

Det är svårt att exakt definiera vad projektledaren, enligt normativ litteratur, bör 

göra i sin roll som coach. Vi har dock lyckats med att urskilja vissa 

gemensamma drag i coachrollen. I den normativa litteraturen betonas starkt att 

projektledaren skall fungera som en coach med huvuduppgift att stötta och 

motivera projektteamet [Manz & Sims, 1987].  En stor skillnad mot den mer 

traditionella arbetsledarrollen är dock att projektledaren inte skall fungera som 

en fixare som löser problem som uppstår. Wageman [1997] menar till och med 

att projektledaren aldrig bör ingripa i projektteamets dagliga arbete. I stället bör 

projektledaren uppmuntra projektteamet att självt lösa de problem som uppstår 

under arbetets gång. 

 

Om projektteamet ber projektledaren om hjälp med att lösa problem, menar 

Manz och Sims [1987] att ett sätt för projektledaren att handleda projektteamet 

är att ställa en motfråga för att på så vis hjälpa projektteamet att tänka vidare och 

självt lösa problemet. I samband med detta är det dock viktigt att poängtera att 

många projektledare kan känna en oro för att medarbetarna inte på egen hand 

klarar av det ökade ansvaret och de vidgade arbetsuppgifterna. Det är dock 

viktigt att projektledaren litar på projektteamets förmåga och dessutom har i 

åtanke att det alltid finns mer än ett sätt att lösa problemen och således 

accepterar att den självstyrande gruppen löser problemen i arbetet på sitt sätt. 

[Lennerlöf, 1981] 

 

Coaching handlar enligt Gåserud [2001] lika mycket om hur som om vad som 

görs. De resultat som uppnås genom coaching beror i hög grad på den stödjande 

relationen mellan coachen och den coachade, på vilka kommunikationsmedel 

                                                           
16 Marika Domanski Lyfors, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll [Edberg, 2001, s. 14]. 
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samt vilken kommunikationsstil som används. Den coachade söker kunskaper, 

inte från coachen, utan i sig själv, med stöd och stimulans från coachen. 

Naturligtvis är målet att förbättra resultaten men det coaching handlar om är hur 

man bäst ska uppnå det. 

 

Steckler och Fondas [1995] ser också projektledarens roll som att huvudsakligen 

hjälpa projektteamet att utveckla innovativa lösningar till olika problem. Detta 

bör ske genom att denne engagerar sig och fungerar som ett stöd så att 

gruppmedlemmarna i projektteamet kan utveckla de färdigheter som de behöver 

för att tillsammans i projektteamet kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. 

 

En av förutsättningarna för att projektteamet skall kunna bli självstyrande är att 

den ges det ansvar och de befogenheter som arbetet kräver [Wageman, 1997]. 

En annan viktig förutsättning är att det råder ett öppet och tryggt arbetsklimat. 

Ett otryggt klimat hindrar projektteamets arbete eftersom medarbetarna kan vara 

rädda för att ställa frågor eller göra misstag och därför inte kan utnyttja sin fulla 

kompetens. För att skapa ett bra arbetsklimat är det även viktigt att det – dels 

mellan projektledare och projektteam, dels mellan medlemmarna i projektteamet 

och olika avdelningar inom företaget – råder ett öppet klimat med en rak 

kommunikation så att onödiga rykten eller missförstånd undviks. [Bergman & 

Klefsjö, 1995] En av de saker som projektledaren kan göra för att främja ett bra 

arbetsklimat är att fungera som förebild och själv vara rak och ärlig. 

Projektledaren bör också se till så att han/hon inte agerar kontrollerande.  

 

Dessutom, är det oerhört viktigt att projektledaren uppmuntrar projektteamen att 

vara delaktiga och få en helhetssyn över organisationen, en delaktighet som även 

ses som en av förutsättningarna för att skapa projektteam. [Cohen et al, 1996] 

Det är dock svårt att säga vad arbetsledaren bör göra för att främja gruppens 

delaktighet. Church [1995] hävdar att projektledaren genom sitt engagemang 
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och sin förmåga att inspirera kan skapa ett intresse och ett engagemang hos 

projektteamet. Projektledaren skall med hjälp av visionen peka framåt men bör 

även som coach uppmuntra projektteamet att sätta upp egna mål [Manz & Sims, 

1987].  

 

Gåserud [2001] menar att coaching egentligen handlar om att få medarbetarna 

att snabbt ändra beteende. Med beteende åsyftas i detta sammanhang det sätt på 

vilket medarbetarna utför arbetet samt hur de uppträder mot varandra. När 

lagledaren för fotbollslaget avbryter spelet i en viktig match och tar en ”time-

out”, har han bara några minuter på sig för att coacha laget. Inom näringslivet 

brukar det dock handla om dagar eller veckor. Coachingen fokuseras på att 

påverka medarbetarna så att de lär sig lösa – i samspel med andra medarbetare 

och system i företaget – inte bara nya uppgifter utan även välbekanta uppgifter 

på ett bättre sätt.  

 

 

5.2.4 PROJEKTLEDAREN SOM LÄRARE OCH EN LÄRANDE 

LAGSPELARE 
 

I rollen som coach ingår även ett ökat personalansvar och Hopkins [1997] 

menar att projektledaren bör ansvara för medarbetarnas välbefinnande både på 

det professionella och personliga planet. Hopkins [Ibid.] anser att det ligger på 

projektledarens ansvar att kunna hantera situationer där medarbetarnas 

personliga liv kommer i vägen för arbetet, till exempel vid hälsoproblem, stress 

och äktenskapsproblem – det vill säga problem som inte enbart påverkar det 

dagliga livet utan även medarbetarnas arbetsprestationer. 

 

Projektledaren har i teamorganisationen även fått ökat ansvar för att på så sätt 

tillgodose medarbetarnas utbildningsbehov [Enstam et al, 1990]. I och med det 
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ökade utbildningsansvaret bör projektledaren stimulera och motivera 

medarbetarna, både på individnivå och på teamnivå, att utvecklas och lära nytt 

[Ibid.]. Då arbetsuppgifterna vid införandet av en grupporganisation utvidgas 

både i horisontal- och vertikalled, kan medarbetarna vara i behov av en ny 

teknisk kompetens. Dessutom kräver det ökade ansvaret bland annat att 

medarbetarna behöver tränas i problemlösning [Wageman, 1997]. I och med 

projektteamets ökade ansvar blir projektledarens uppgift att se till så att 

projektteamet mognar, genom att ge råd och utveckla projektteamet så att det 

kan utveckla en självständighet [Jirby, 1990]. 

 

Eftersom projektledaren skall motivera medarbetarna att lära sig nya saker är det 

av stor vikt att arbetsledaren inte använder tomma ord utan genom handling 

visar att lärande är viktigt, till exempel genom att se till att det finns resurser för 

lärande. Dessutom, är det angeläget att ledaren själv utbildar och utvecklar sig i 

arbetet och på så vis sänder signaler, som betonar vikten av kontinuerlig 

utveckling, till projektteamet [Blanchard, 1996].  

 

I och med projektledarens förändrade arbetsuppgifter i teamorganisationen är 

även han i behov av nya kunskaper och färdigheter. Steckler och Fondas [1995] 

betonar bland annat kunskaper och färdigheter kring grupprocesser, 

problemlösning, organisationskulturer, kommunikation, målsättning et cetera. 

Hackman och Walton [1986] poängterar även vikten av att projektledaren lär sig 

mer om ledning och ledarskap och utvecklar en analytisk förmåga.  

 

Church [1995] påpekar vikten av att projektledaren tar ställning och menar 

vidare att ju mer cheferna inom organisationen visar en etisk omsorg och skiljer 

på rätt och fel, desto mer känner medarbetarna att deras arbete är viktigt och att 

det inom företaget råder ”fair play”, vilket över lag ökar arbetstillfredsställelsen. 
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Projektledaren bör fortlöpande ge projektteamet feedback och uppmuntra dem 

att kontinuerligt utvärdera sina arbetsprestationer [Manz & Sims, 1987; 

Wageman, 1997]. Ytterligare en viktig del i projektledarrollen som coach är att 

fungera som en nätverksagent mellan olika delar av organisationen [Enstam et 

al, 1987]. 

 

 

5.2.5 GULDTIPS FRÅN FYRA IDROTTSLEDARE  
 

Under denna rubrik tänker vi presentera fyra svenska idrottsledares guldtips på 

hur man blir en bra coach. Eftersom coaching är stark influerat av idrottsvärlden, 

anser vi att detta är ett högst relevant inlägg i diskussionen. De personer som vi 

nu kommer att presentera har alla lett framgångsrika landslag: 

handbollsherrarnas förbundskapten Bengt Johansson, fotbollsdamernas 

förbundskapten Marika Domanski Lyfors, Hans Chrunak, tidigare 

förbundskapten för simlandslaget samt fotbollsherrarnas förbundskapten Tommy 

Söderberg. Låt oss starta med … 

 
 
5.2.5.1 Bengt Johansson17 

�� Börja med dig själv. Det gäller att känna sig själv som ledare och 

visioner och sätta upp mål. 

�� Ge beröm. Människor har ett behov av att bli sedda och bekräftade, att få 

en identitet. 

�� Din uppgift är att få andra att växa. Lyssna mycket och prata mindre. 

�� Använd sunt förnuft och erkänn dina egna brister. 

�� Tänk på att du är ledare för medarbetarnas skull och inte för din egen. 

 

                                                           
17  Edberg, 2001, s. 13. 
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… för att därefter fortsätta med … 

 
 

5.2.5.2 Marika Domanski Lyfors18 
 

�� Utgå från att varje människa är unik. Gör individerna självständiga. 

�� Jobba med många mål, inte bara ett. Sätt upp kortsiktiga och långsiktiga 

mål. 

�� Var modig. Ibland måste man våga fatta beslut även om man riskerar att 

göra ett misstag. Den som aldrig har gjort ett misstag har inte gjort 

någonting. 

�� Var prestigelös. Våga dela ut arbetsuppgifter och ansvar. 

�� Lär känna dem du jobbar med. Det är lättare att fatta beslut om man 

känner spelarna och det är lättare att få dem att känna att de betyder något. 

 

… och sedan gå vidare med … 

 

 

5.2.5.3 Hans Chrunak19 
 

�� Utveckla retoriken. Ledarskap handlar enormt mycket om retorik. 

�� Var tydlig och rak. När du har satt ett mål så lyssna inte för mycket. Då 

kommer du till slut inte att känna igen din produkt och då mister du din 

drivkraft. 

�� Bjud på dig själv. Skrattet är oerhört viktigt. 

                                                           
18  Edberg, 2001, s. 14. 
19  Edberg, 2001, s. 16. 
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�� Se till att alla som ska prestera blir coachade av en person där 

personkemin stämmer till 100 procent. Det är kanske inte du som ska 

coacha alla. 

�� Skapa positiva bilder och mål. Längtan efter framgång ska vara större än 

rädslan för att misslyckas. 

 

… och därpå sluta den cirkel som påbörjades med … 

 

 

5.2.5.4 Tommy Söderberg20 
 

… i ingressen till detta kapitel … 

 

�� Ställ krav. 

�� Låt ansvar tränga djupt ner i organisationen. 

�� Betona flera olika personliga egenskaper som viktiga. 

�� Var entusiastisk och entusiasmerande. 

�� Ha en hög tanke om sina ”lägre” chefer. 

�� Föredra energiska och humoristiska medarbetare. 

                                                           
20  Söderberg, 1999, s. 75. 
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66  EEMMPPIIRRII  ––  LLAAGGUUPPPPSSTTÄÄLLLLNNIINNGG  

                                                          

 
 

 

Magnus Hedman, Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joakim Björklund, Pontus 

Kåmark, Stefan Schwarz, Andreas Andersson, Johan Mjällby, Fredrik 

Ljungberg, Henrik Larsson och Jörgen Pettersson – alla var de med i den 

startelva som ställde upp mot England i EM-kvalet21 den 5:e september 1998 på 

Råsunda stadium i Stockholm. Det var sålunda dessa ovannämnda elva namn 

samt avbytarna som utgjorde den laguppställning som rullades upp på 

bildskärmen när många, många svenskar satte på TV:n denna lördagskväll 

1998. 

 

Laguppställningen i denna uppsats består av vårt empiriska material. Detta 

material har vi dels ”snappat upp” under våra intervjuer med 

projektmedarbetare hos Intentia och Saab Bofors Dynamics (inklusive ett 

projektstöd på Saab Aerospace), dels samlat in ifrån de två företagens 

hemsidor, årsredovisningar, projektböcker samt broschyrer.  

 

Vi har valt att till största delen återge materialet – som är kopplat till design 

samt coaching – i citatform eftersom vi är av den åsikten att en del nyanser kan 

gå förlorade vid en alltför hårddragen sammanställning. Vår förhoppning är 

den, att läsaren, precis som vi, kommer att uppskatta denna form av 

framställning som förmedlar ett mer levande intryck av våra respondenter. 

 

På de ställen i design- respektive coachingtexten där vi inte har nyttjat citat, har 

vi huvudsakligen valt att tillämpa tempusformen presens i och med att detta 
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21  Denna match var EM-kvalets första match och starten på en lång vandring mot eventuellt deltagande i EM- 
 slutspelet i Holland/Belgien år 2000. Sverige vann matchen med 2-1. 



 

förfaringssätt, enligt vår mening, medverkar till att det hos våra läsare infinner 

sig en känsla av närvaro. Med andra ord, anser vi att användandet av citat samt 

tempusformen presens leder till att de intervjuer som vi har genomfört spelas 

upp igen … och igen … och igen … och igen … 

 

De läsare som vill insupa mer kunskap om Intentia och/eller Saab Bofors 

Dynamics, hänvisar vi till respektive företags hemsida22samt årsredovisning. 
 

                                                           
22 Intentia: www.intentia.com/Sweden 
 Saab Bofors Dynamics: www.saab.se/node1642.asp# 
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66..11  IINNTTEENNTTIIAA  
 
Intentia grundades i Linköping 1984 av fyra studenter som gått Industriell 

Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Intentias vision är, genom att förse 

företagets kunder med morgondagens lösningar redan i dag, att bli den ledande 

globala distributören av lösningar för e-collaboration. Företaget marknadsför 

och utvecklar inom en och samma organisation (one-stop-shop) lösningar för 

alla behov inom den ”samverkande ekonomin” som företaget kallar e-

collaboration. Genom ett globalt nätverk som spänner över cirka fyrtio länder 

erbjuder företaget sina tjänster till kunder som verkar inom distribution, 

tillverkning och underhåll. År 2000 hade Intentia 3,4 miljarder svenska kronor i 

nettoomsättning (2,9 miljarder i balansomslutning). 

 

Intentia erbjuder sina kunder ett affärssystem som heter Movex, vilket 

kombinerar både kunskap och mjukvara. Movex konfigureras till varje enskild 

kunds specifika behov och affärsprocesser.  

 

 

6.1.1 FÖRETAGETS ORGANISATION 
 

Intentias konsultverksamhet består av cirka 2 500 konsulter vilka har god 

kännedom om de branscher som företaget fokuserar sin verksamhet på. 

Dessutom är dessa konsulter specialiserade på implementeringen av Movex. 

Projektteamen stöttas av kompetenscentra för de fokuserade branscherna. 

Företagskulturen uppmuntrar till individuellt engagemang och ansvarstagande. 

Konsulterna genomgår fortlöpande vidareutbildning så att konsultorganisationen 

ständigt kan ”hålla sig à jour” med utvecklingen på marknaden. 
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I Sverige är Intentia organiserat i sex regionkontor, varav ett är beläget i 

Linköping. I Linköping finns det dels en konsultavdelning som arbetar direkt ut 

mot kunden, dels en utvecklingsavdelning. Företagets huvudkontor ligger i 

Stockholm men regionkontoren har alla eget resultatansvar och frihet vad det 

gäller organisationsstrukturen.  

 

I Linköping är man i dag cirka 200 anställda varav cirka trettio procent är 

kvinnor. Organisationsstrukturen hos Intentia i Linköping ser ut på följande sätt:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konsultchef
Grupp 5 

Konsultchef 
Grupp 4 

Konsultchef
Grupp 3 

Konsultchef
Grupp 2 

Konsultchef 
Grupp 1 

Konsultchef 
Säljgrupp 

Administration

Regionchef

 
Figur 10: Intentias organisationsschema i Linköping. 
Källa: En av de två projektledare som intervjuades hos Intentia.  
 

 

Organisationen består av, som figur 10 illustrerar, en regionchef, en 

administrativ stab, en säljfunktion samt fem konsultgrupper. Movex säljs in hos 

kund av säljfunktionen och därefter lämnas affären över till en konsultchef som 

tillsammans med projektledaren tillsätter ett projektteam.  
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6.1.2 PROJEKTENS ORGANISATION 
 

Projektteammedlemmarna på Intentia ”plockas” av projektledaren, i samförstånd 

med konsultchefen, från de respektive konsultgrupperna. Organisatoriskt sett har 

projektteammedlemmarna/konsulterna ingen funktionell position i ”linjen” utan 

de ingår endast i projekten och rapporterar till respektive projektledare.  

 

Intentia har alltifrån små projekt på tre till fyra personer upp till riktigt stora 

internationella projekt. Grundprojekten består dock oftast av sex till tio personer. 

Det brukar då finnas en projektledare och en affärskonsult per område 

exempelvis ekonomi, logistik, kundorder, materialplanering samt någon 

teknikkonsult. Normalt är att delta i två till fem projekt samtidigt, vilket även 

gäller för projektledaren. Projektarbetet följer företagets projektmodell Implex 

(se bilaga 4). Implex består av fem faser som alla har specificerade viktiga 

händelser, rapporter och möten samt checklistor och milstolpar. De fem faserna 

består av aktiviteter som är nödvändiga för positionering av projektet, design av 

affärsprocesser, konfigurering av affärssystemet, implementering av den 

slutgiltiga lösningen och driftsättning.  

 

För att säkerställa att man når de mål som satts upp, genomförs internrevisioner i 

anslutning till varje milstolpe. Projekt delas in i olika delprojekt som alla har en 

huvudprojektledare och flera delprojektledare. I Implex finns omfattande 

stödverktyg och anvisningar för att stödja projektteamet i sitt arbete.  

 

De olika projektteammedlemmarna ingår i konsultgrupper som står under en 

konsultchef. Projekten sätts sedan samman med medlemmar ifrån de olika 

konsultgrupperna till projektteam som leds av projektledaren. När Intentias 

projektteam kommer ut till kunden, har även denne satt upp ett projektteam för 
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implementeringen av Movex. Kundens projektorganisation utgör sålunda en 

spegelbild av Intentias projektteam (se bilaga 4).  

 

 

6.1.3 PROJEKTTEAMSPROCESSER 
 

Både projektteammedlemmarna och projektledarna är överens om att 

projektledarskapet varierar under projektets gång: 

 

”Normalt är det ju en större insats i början av projektet innan gruppen har 

börjat fungera självständigt. Däremot varierar inte teammedlemmarnas roller 

under projektets gång lika tydligt. Framförallt varierar rollerna för 

delprojektledarna som först är teammedlemmar och därefter har ansvar för sina 

delprojekt. Deras roller kommer då att likna projektledarens eftersom de 

behöver göra en större insats i början av projektet för att teamet skall komma 

att fungera.” 

[projektledare] 

 

”Jag tror att det är mer tyngdpunkt i början och slutet. Då arbetsuppgifterna 

och ansvar tilldelas. Sedan skall det mer vara en ledningscykel så att man följer 

upp och kontrollerar och korrigerar vid behov. Det kan tillkomma 

förutsättningar som måste hanteras.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

Skapandet av en teamkänsla upplevs som viktig: 

 

”Det första är att få hela projektgruppen att fungerar tillsammans och bli en 

grupp. Det kan ta mellan tre till fem dagar. Sedan är det ju som så att hela tiden 

lär man känna varandra mer och mer. Detta kan man göra genom olika former 

av utvecklingsaktiviteter. Därefter har man ju under hela projektets gång ett 
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väldigt intensivt arbete mellan kundens projektgrupp och vår grupp som i 

princip blir ett företag i företaget. Det kan bli så att man har svårt att skiljas i 

slutet av ett projekt för att man har blivit så pass bra kompisar.” [projektledare] 

 

Eftersom Intentia vid tillsättningen av ett projektteam arbetar med redan 

befintlig personal och projektteammedlemmarna oftast är med i flera projekt 

samtidigt, menar en projektledare att projektteammedlemmarna inte känner att 

de ingår i endast ett projektteam. Socialiseringsprocessen pågår därför under 

hela tiden ifrån det att medarbetarna anställs. Dessutom har medarbetarna många 

uppgifter tillsammans utanför projekten: 

 

”Det kan vara freeside case till exempel som innebär att vi anlitar säljare för att 

ha med säljstödsaktiviteter. Det kan vara olika tester som vi blir inblandade i av 

produkter som kommer eller det kan vara interna uppdrag av olika typer. Vi 

skapar så att säga en teamkänsla även mellan projekten. Dessutom är vi så pass 

beroende av varandra eftersom vi har olika kompetens i projekten och ingen är 

bättre än den andra. Därför är man nog ganska noggrann med att se till att det 

fungerar socialt och praktiskt överhuvudtaget. Jag kan inte se att det finns 

några motsättningar eller konfliktsituationer, jag har inte varit med om det. Jag 

tror att det beror mycket på att vi är så pass starkt beroende av varandra samt 

att kompetensen är unik för varje person i projektet.” [projektledare] 

 

”Vi är en så pass liten region så oftast känner man de flesta sedan tidigare 

projekt men jag tycker att socialiseringen pågår under hela projektet. Vi har ju 

kontinuerligt uppföljningar då vi mäter hur det går för projektet. Ju längre 

projektet går ju mer lär man känna varandra. Jag skulle nog vilja säga att 

socialiseringen ökar under projektets gång.”  

[projektteammedlem/delprojektledare] 
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”Vi brukar ha en kick-off och en kick-out med syfte att bygga upp teamkänslan. 

Vid stora projekt kan det vara svårt att ha en gemensam uppstart eftersom de 

kan finnas teammedlemmar i flera olika länder.”  

[projektteammedlem/delprojektledare] 

 

 

6.1.4 DESIGN 

 

6.1.4.1 Gemensam målbild och uppföljning av arbetet 
 

I Intentias projektmodell Implex finns det inlagt fem olika faser. I den första 

fasen utarbetas projektdefinitionen mot vilken projektteamets prestationer under 

projektets gång hela tiden mäts. Med hjälp av denna väljs även kvaliteten på de 

leverabler som skall ske i varje fas. Företaget följer vidare upp projektet för att 

se om detta lever upp till de budget-, tids- och kostnadsramar som ställts upp. 

Ytterligare en faktor som är viktig i sammanhanget och mot vilken 

projektteamets prestation mäts, är att projektet uppfyllt de förväntningar som 

kunden har: 

 

”Lyckas man leva upp till kundens förväntningar så har man uppnått syftet med 

projektet även om man kanske har gått över budgeten och tidsramarna.” 

[projektledare] 

 

 

6.1.4.2 Projektteamets storlek 
 

De tillfrågade anser att gruppstorleken har en betydelse för hur projektteamet 

presterar och att detta kan bero på en mängd andra faktorer såsom vilken fas 

projektet befinner sig i, storleken på projektet samt de olika 
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projektteammedlemmarnas kompetenser. Här följer några åsikter om betydelsen 

av gruppstorlek för projektteamets framgång: 

 

”Kan man köra på en mindre grupp så blir det oftast mer effektivt än om man 

måste köra på en större grupp. Men det är ju nödvändigt att täcka in full 

kompetens med alla kundens affärsområden. Några av våra konsulter kan ju 

spänna över flera områden vilket kan göra att vi kan klara oss med en tre, fyra 

konsulter och då blir det ju oftast mer effektivt än om man skall dela upp så att 

vi har flera ekonomer, då blir det oftast tyngre att hålla ihop teamet. Det blir 

framförallt svårt att definiera vem som gör vad i de områden där affärssystemen 

går i varandra så det kan vara svårt att se var gränserna går många gånger. De 

mest effektiva grupperna skulle jag tro ligger någonstans på mellan fyra och sex 

personer.” [projektledare] 

 

”Det beror på de olika faserna i projektet. I vissa faser är det ingen större 

skillnad. När man tar fram en lösning är det ungefär samma även om kraven 

kan vara lite mer avancerade vid ett större projekt. Den stora skillnaden är när 

det sedan skall installeras eftersom det vid ett större projekt är fler personer 

som är inblandade.” [projektledare] 

 

”Jag tror det beror mycket på hur stort projektet är och hur mycket tid som 

kunden vill ha. Det är inte bra om man är för få och det är för mycket jobb och 

det är inte bra om man är för många och för lite jobb heller. Vi brukar vara fyra 

till fem konsulter och det tycker jag är lagom för det brukar fungera bra. Det 

som är viktigt är att man vet vad man är ansvarig för …”  

[projektteammedlem/delprojektledare]  

 

”Jag tror att det finns ett optimalt antal deltagare per delprojekt. Var exakt 

gränsen går för hur många som bör vara med beror på komplexiteten och 
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tidsförhållanden. Jag tror i alla fall att man absolut inte skall vara mer än åtta.” 

[projektteammedlem/delprojektledare] 

 

På frågan om svaret till sakförhållandet att en mindre grupp upplevs som mer 

effektiv går att finna i det faktum att gruppen då blir mer sammansvetsad samt 

att projektledaren kan coacha gruppen på ett bättre sätt, eller om det endast har 

med kompetensen att göra, yttrar sig en projektledare på följande sätt: 

 

”… jag tror att du får en mindre ledtid i projektet och mindre ställtider samt att 

du kan komma fram fortare. Man får snabbare insikt och förståelse. Det blir 

enklare att organisera möten eftersom det är lättare att få tag på alla med kort 

varsel. När man däremot är tio personer så går det inte att göra på samma sätt. 

Det är lättare att ringa runt till tre fyra personer än tio stycken.” [projektledare] 

 

 

6.1.4.3 Projektuppgiften  
 

I arbetet med projektuppgiften är projektteammedlemmarnas uppgifter beroende 

av varandra eftersom dessa uppgifter (och projektteammedlemmarna) utgör en 

helhet; även om projektteammedlemmarna i början av projektet arbetar med 

olika processer såsom kundorder och inköp. I projektets initialskede arbetar 

projektteammedlemmarna mer med sin motpart ute hos kund och inte så mycket 

med de andra projektteammedlemmarna. Mot slutet av projektet måste dock alla 

i projektteamet fungera tillsammans, vilket gör att de till viss del är beroende av 

varandra – men inte helt och hållet: 

 

”Det blir mer att de olika personerna inom de olika delprojekten är mer 

beroende av varandra under arbetets gång än vad delprojekten är av varandra. 

Hela projektet träffas och har möten en gång var fjortonde dag men i övrigt 
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sitter man i kundens lokaler och man ser varandra men man sitter ändå 

gruppvis och jobbar.” [projektledare]  

 

”Det stora antalet personer börjar inte arbeta förrän i fas två av projektet. Den 

första fasen innebär endast att fastställa projektets omfattning. Det är då endast 

projektledaren och en affärskonsult som gör ett undersökande arbete hos 

kunden för att fastställa vilka krav och förväntningar som denne har.” 

[projektledare] 

 

 

6.1.4.4 Projektteamets sammansättning  
 

Det är projektledaren tillsammans med konsultchefen som sätter samman 

projektteamet. De diskuterar sig fram till vilka medarbetare som är mest 

lämpliga för att delta i projektet samt vilka som har möjlighet att delta: 

 

”Det är sällan det går att få ihop en önskebemanning.” [projektledare]  

 

Därefter tillfrågas de potentiella projektteammedlemmarna om dessa är 

intresserade av att delta i projektet. Det är sedan konsulten själv som tar beslutet 

om han/hon vill delta i projektet, vilket gör att det inte finns någon chefsroll i 

den bemärkelsen att det är någon som säger till konsulten att denne måste delta i 

ett specifikt projekt. Konsulten fattar sedan sitt beslut med sin personliga budget 

i åtanke då konsultens ansvar endast är att leverera in en viss mängd pengar 

varje år. I övrigt är dock konsultens arbete väldigt fritt.  

 

Vid sammansättningen av ett projektteam försöker projektledaren tillsammans 

med konsultchefen att hitta en konstellation av människor som man tror ska 
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passa tillsammans. Dock är det främst kompetenserna som blir avgörande för 

vem som väljs ut för att delta i projektet: 

 

”Vid sammansättningen av teamet ser vi mer till kompetenser än till 

medlemmarnas personligheter. I första hand ser vi till kompetensen men sedan 

även att ha en grupp som kan samarbeta men fokus ligger mer på kompetens. 

Om man får samman de bästa kompetenserna men att man egentligen inte 

samarbetar så bra, tror du att ett sådant projekt kan bli lyckat? Nej, då kan det 

nog vara bättre att plocka bort några av de bästa kompetenserna och plocka in 

några personer som kanske enskilt inte fungerar lika bra men som tillsammans 

med gruppen fungerar bättre.” [projektledare] 

 

Hänsyn tas även till vad det finns för personer på kundens sida. Vid revisionerna 

utvärderas sedan hur samarbetet fort löper och det händer ibland att personer 

byts ut både på Intentias och på kundens sida av en eller annan anledning:  

 

”Det kritiska blir egentligen hur man fungerar tillsammans med kunden men det 

är sånt vi inte kan påverka så mycket innan. Vi börjar dock bli bättre på att 

ställa krav och få träffa de personer som finns på kundens sida innan projektet 

drar i gång. För det blir ju som ett slags utvidgning av vårt projektteam när det 

möter kundens team för projektet. Intentia är egentligen en speglad organisation 

så det finns samma personer på bägge sidorna. Den absolut viktigaste personen 

hos kunden är dennes projektledare så vi vill ju gärna försöka att påverka vem 

detta blir. Det kan dock vara svårt för kunden kanske inte har så många att välja 

mellan. Det har blivit vanligare att vi tillfrågas och att vi ställer krav. Det utgör 

i alla fall en riskfaktor i projektet.” [projektledare] 

 

En svårighet vid sammansättningen av ett projektteam är att konsulterna ofta 

redan är upptagna med andra projekt: 
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”Vi får ju oftast spela med de kort vi har. För det mesta så har vi rätt hög 

beläggning.” [projektledare] 

 

Till största delen är projektledarna nöjda med hur projektteamen sätts samman 

men denna procedur skulle säkert kunna förbättras även om det upplevs som 

svårt att peka på något specifikt förbättringsområde: 

  

”För det mesta finns det förbättringar att göra på grund av att de mest lämpade 

personerna inte finns tillgängliga. Det är sällan som man kan plocka samman 

exakt de personer som man vill ha på vår sida.” [projektledare] 

 

Projektteammedlemmarna är överlag nöjda med projektteamens sammansättning 

även om en respondent ibland saknar teknikkonsulten som installerar 

programmet i början. Respondenten skulle vilja behålla teknikkonsulten lite 

längre under projektets gång som ett aktivt stöd. 

 

Alla respondenter är överens om att det för projektet är helt nödvändigt att veta 

vem som besitter vilken kunskap och det krävs stringens vid tilldelandet av 

arbetsuppgifterna. De tillfrågade anser sig i stort veta vem som besitter vilken 

kunskap inom projektteamet men det kan finnas detaljkunskaper som någon har 

som inte är lika lätta att få reda på.  

 

 

6.1.4.5 Projektteamets möten  
 

Projektteamets möten sker antingen i Intentias lokaler eller ute hos kunden i 

dennes lokaler. Det upplevs aldrig vara några problem med att få lokaler till 

möten. Det finns väldigt formella möten, så kallade projektmöten som 

förekommer kanske ett femtontal under ett projekt. Dessutom finns det 
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informella möten där endast projektgruppen hos Intentia närvarar och oftast sker 

dessa tillsammans med kunden. Hela projektgruppen utom styrgruppen träffas 

cirka var fjortonde dag och projektledaren är alltid närvarande vid dessa möten. 

Däremot är han inte alltid närvarande vid projektteamets arbetsmöten som sker 

ungefär en gång i veckan. Utöver dessa möten hålls även regelbundna 

styrmöten.  

 

 

6.1.4.6 Resurser  
 

Respondenterna är eniga om att en förutsättning för att ett projektteam ska 

kunna nå framgång, är att det kan tillgå de resurser som krävs för projektets 

genomförande. I första hand är det kundens ansvar att tillhandahålla de resurser 

som behövs om förutsättningarna skulle komma att förändras under projektets 

gång men Intentia kan givetvis också gå in och hjälpa till.  

 

En grundförutsättning är att det finns lokaler både för att kunna arbeta i och att 

ha möten i. I fas tre av Implexmodellen utbildas alla de som skall använda 

systemet och här krävs det en stor insats både vad det gäller utbildningslokaler 

och utrustning. En av de tillfrågade menar att detta kan vara ett kritiskt moment 

eftersom det inte alltid i början är möjligt att förutsäga hur många som kommer 

att delta i utbildningen men att detta brukar fungerar relativt bra. Samme 

respondent påpekar dock att det kan bli lite mer komplicerat om det är stora 

projekt på flera håll i världen och utrustningen kan behövas flyttas runt. För det 

mesta fungerar det dock bra med de materiella resurserna, varvid det oftast är de 

personella som är mer kritiska.  

 

Beträffande möjligheter till vidareutbildning finns det goda möjligheter för 

medarbetarna hos Intentia att utbilda sig. Om en medarbetare kommer direkt 
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ifrån universitet får de först gå en fyra månaders utbildning i hur affärssystemet 

fungerar. Därefter, finns det löpande olika typer av utbildningar. Medarbetarna 

har två hundra timmar per år i betald utbildning, vilket innebär att de kan utbilda 

sig utan att förlora något på sin budget – dessutom är detta provisionsgrundat. 

Skulle utbildningsbehov uppstå under projektets gång finns det två alternativ, 

antingen får man försöka att hitta en person som har den kompetens som 

efterfrågas eller så får man utveckla någon som redan finns i projektet.  

 

 

6.1.4.7  Handlingsfrihet och strategiskt tänkande 
 

Alla respondenterna upplever att projektteammedlemmarna har en väldigt stor 

handlingsfrihet: 

 

”De skall implementera sin delprocess hos kunden, rapportera till och 

informera projektledaren. De skall lösa sin uppgift utifrån projektdefinitionen 

och anmäla avvikelser mot projektdefinitionen till styrgruppen vilket gör att de 

har en väldigt stor handlingsfrihet.” [projektledare] 

 

”De har väldigt hög frihet. Egentligen så … håller man sig bara inom de ramar 

som finns uppsatta så kan man i princip göra vad man vill givetvis med vissa 

undantag.” [projektledare] 

 

”Jag känner att den är väldigt stor. Jag kan göra i princip vad jag vill bara jag 

stämmer av med mina kollegor att det inte påverkar deras bitar. Det är mer att 

stämma av så att det fungerar för alla. Annars så har man helt fria händer och 

kan styra och ställa en hel del. Det är ju man själv som påverkar kunden så att 

denne går i rätt riktning.” [projektteammedlem/delprojektledare] 
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”Det är alltid en diskussion med kunden. Alla förändringar för projektets 

omfattning diskuteras i styrelsemöten mellan leverantör och kund. Jag kan 

föreslå och argumentera för förändringar men ytterst är det kunden som avgör 

om dessa förändringar kan genomföras.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

Det är dock möjligt att vissa projektteammedlemmar inte bara ser denna stora 

handlingsfrihet som något positivt: 

 

”Jag tror inte att det finns så många som skulle vilja ha en fullständig styrning 

ifrån min sida men till viss del i vissa fall. Det kan även ha att göra med 

erfarenhet. Det kan ju kännas lite tufft i början att ha helt ansvar för hur mycket 

pengar som man drar in.” [projektledare] 

 

 

6.1.4.8 Belöning för god prestation 
 

Beträffande belöningar finns det inga gruppbelöningar för projektteamet. Alla 

har individuella mål och projektteammedlemmarna får inget för gruppens insats 

utöver beröm. Projektteammedlemmarna är dock av åsikten att det hade varit 

positivt med ett system där även belöningar ges för projekteamets prestation: 

 

”Det hade varit bra med teambelöningar, att man exempelvis hade fått någon 

bonus om man klarar av budgeten och att hela projektteamet hade delat. Nu blir 

det mycket att man satsar på sig själv och att man ser till att man hela tiden har 

något att göra. Det blir kanske inte så mycket fokus på kvalitet, vilket är lite 

synd, utan det blir mer att man skall göra så mycket som möjligt.” 

[projektteammedlem/delprojektledare] 
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”… teambelöningar skulle kunna påverka positivt på teamets prestation men hur 

avgörande detta är, är svårt att säga men man ger nog lite mer om man har det i 

bakhuvudet.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

Det förekommer dock belöningar i form av kick-offer och kick-outer för 

projektet. Tidigare har förtaget även anordnat årliga regionsresor för att fira att 

hela regionen Linköping har nått upp till uppställda mål. Denna form av 

belöningar upplevs mycket positivt av projektteammedlemmarna.  

 

I stället för gruppbelöningar finns det ett system med individbelöningar i form 

av bonus som är kopplade till prestation. Detta skulle enligt en av 

respondenterna kunna vara en källa till någon form av suboptimering och 

därmed inverka negativt på projektarbetet. Men det upplevs inte som om man 

har några problem med detta: 

 

”Det är ju genom att vara verksam i projekt som du tjänar ihop din bonus. 

Genom att inte vara effektiv i projektet kommer du att få det svårare att nå din 

individuella bonus också.” [projektledare] 

 

Alla har en personlig budget men detta kommer att ändras. I dag är den endast 

knuten till hur mycket pengar som medarbetarna drar in. Intentia håller på att ta 

fram en modell där medarbetarna, förutom det existerande individrelaterade 

bonussystemet, även kommer att bedömas efter projektresultaten. 

 

 

6.1.5 COACHEN OCH DEN COACHADE 
 
I detta avsnitt redogör vi för den empiri som härrör coachingaspekten hos 

projektteamet på Intentia. När vi började kompilera detta avsnitt samt dess 
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motsvarighet hos Saab Bofors Dynamics, insåg vi med en gång att 

intervjumaterialet som vi arbetade med var av komplex art jämfört med 

designavsnittens material. Komplext på så sätt att de svar som vi fått från 

respondenterna gick in i varandra, vilket inte var fallet med de svar som rörde 

designfrågorna. Vi är av den åsikten att svaret till varför det blev på detta sätt 

går att finna i det faktum att coaching som begrepp är mjukt till sin natur medan 

designen är av hårdare karaktär. 

 
Denna komplexitet får sitt 

uttryck i att empirin som rör 

coachingen inte kan framträda 

på läsarnas näthinnor med 

samma struktur som återfinns i 

referensramen. I syfte att göra 

detta avsnitt samt dess like hos 

Saab Bofors Dynamics 

lätthanterligt för våra läsare, har 

vi valt att strukturera dem med 

hjälp av figuren till höger.  

 
Coaching i 

projekt 

 
Bra projekt-

ledarskap 

 
Goda 

lagspelare 

Figur 11: Vår disposition av coachingempirin. 

 

Vi börjar båda avsnitten med att presentera de åsikter som kan sammankopplas 

med ”Coaching i projekt”. Därefter, gör vi läsaren bekant med 

projektmedlemmarnas reflexioner kring ”Bra projektledarskap”. Sist, men inte 

minst, talas det om ”Goda lagspelare”. 
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Coaching i projekt 

 

 

��Projektledarnas och projektteammedlemmarnas åsikter om hur en bra coach 

bör agera påminner mycket om varandra: 

 

”Möjliggörare. Att göra det möjligt för en annan människa att nå sina mål. En 

typ av vägvisare eller kompass.” [projektledare] 

 

”Det är en som kan engagera oss och motivera och får oss att känna att det är 

roligt att jobba i projekt och att vi kommer att klara det här. Någon som 

vägleder oss helt enkelt. För mig känns det som projektledare och coach är 

samma person.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

�� Projektledare och coach behöver dock inte vara samma person: 

 

”Det skulle kunna vara en annan person. Det finns ju många personer som jag 

vänder mig till om jag har problem. Det kan även vara så att det inte är 

projektledaren i projektet som driver på utan att det är någon inom teamet som 

tar på sig den rollen. Det kan exempelvis vara någon som är väldigt erfaren av 

teammedlemmarna.” [projektteamedlem/delprojektledare] 

 

��En projektteammedlem är av åsikten att det är främst vid svårigheter som 

coachingen behövs. Det kommer ofta någon fas mitt i projektet där 

coachingen behövs mer än annars. En annan projektteammedlem anser att 

coaching behövs mycket i början för att styra upp projektet. Dessutom 
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behövs coachingen mot slutet av projektet då man stämmer av mot 

projektdefinitionen.  

 

��Både projektledning och projektteammedlemmar är eniga om att 

coachingen dessutom är viktig för att vårda relationen med kunden. Utan 

coachingen skulle det antagligen uppstå svårigheter som kan få negativa 

konsekvenser på längre sikt: 

 

”För det första upplever jag det som att det är lika mycket en coaching mot 

kunden eftersom projektteamet även består av kundens medlemmar vilka blir 

minst lika viktiga som våra egna resurser. Det är ju lite speciellt även för oss 

eftersom vi har en leverans som kräver så pass mycket av kunden. Där tycker 

jag att det finns många mycket viktiga frågor vad det gäller att skapa samsyn, 

lika förväntningar på projektets mål, tider, leveranser, omfång, ansvar osv. Det 

tycker jag är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i våra projekt att kunden 

är klar över vad som krävs för att nå projektmål och därför tycker jag att 

coachingen mot kund nästan blir viktigare än våra interna.” [projektledare]  

 

��Beträffande coachingen av konsulterna är det viktigt att de får en förståelse 

för Intentias sätt att jobba med projekt, det vill säga att de lär sig 

projektmodellen samt får hjälp med att hantera situationen ute hos kund. 

Det kan lätt uppstå en kunskaps- och generationsmotsättning som 

konsulterna måste lära sig att hantera och här behövs coaching som stöd 

eftersom det är lätt att ”… som ung bli betraktad med viss skepsis …” 

[projektledare]. På basis av detta spelar projektledaren en viktig roll som 

coach, vilket medför att det är av stor betydelse för denne person att han lär 

sig hur olika människotyper fungerar samt lär sig att hantera olika 

situationer. Coachingen är sålunda ett fenomen som får anpassas ifrån gång 

till gång: 
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”Vad det gäller coachingen så är det nog viktigt att anpassa den till personen i 

fråga, vissa föredrar direkt kritik andra mer diskuterande och 

ifrågasättande/alternativa handlingssätt.  Det är projektledaren som sätter upp 

spelstilen och ser till att den hålls.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

 

 

Goda lagspelare 

 

 

��Projektteammedlemmarna har möjlighet att gå kurser inom team-building 

samt hur projektmodellen fungerar. Dock anser alla de tillfrågade att det här 

med att bli en god lagspelare är snarare något som man lär sig genom 

erfarenhet: 

 

”Dels har vi utbildningar på vår projektmodell. Sedan är det väl upp till oss 

projektledare att försöka guida dem rätt. Det är väl det två vägar som finns samt 

att de får dra egna slutsatser utifrån arbetet och hur det går.” [projektledare] 

 

”Man måste nog ha varit med i ett par projekt. Det är som livets hårda skola.” 

[projektteammedlem/delprojektledare] 

 

��Dessutom finns det andra kvaliteter som avgör i fall en projektteammedlem 

är en god lagspelare eller ej: 

 

”Jag tror att det är viktigt att de olika personerna passar ihop, att man förstår 

varandra, och respekterar varandra. Dessutom bör man komplettera varandra. 

Det är viktigt att både kompetenser och erfarenhet kompletterar varandra. 

Kompetenserna är viktiga men de brukar man alltid placera ut, man skapar ju 
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projektet utifrån kompetenserna så att sedan är det erfarenhet/unga och att man 

passar bra ihop som är viktigt. Om man har jobbat tillsammans med någon och 

det har gått bra så ser man nog i framåt mot att arbeta tillsammans. Att en bra 

spelstil upprätthålls är nog också något som projektledaren måste känna av.” 

[projektteammedlem/delprojektledare] 

 

”Att man är öppen och ärlig och snabb i responsen. Att man har en öppen 

dialog med sina medarbetare, ärligt spel.” 

[projektteammedlem/delprojektledare] 

 

”Genom att bry sig om de andra teammedlemmarna och att ta ansvar för sitt 

eget arbete.” [projektledare] 

 

��När det gäller aspekten om det är viktigast att försöka få individerna i 

projektet att känna sig som ett team eller som just enskilda individer, 

poängterar en av de tillfrågade att det är viktigt med både och: 

 

” Jag tror att våra konsulter vill ta ansvar och komma framåt samt lära sig nya 

saker. Det ligger i jobbets natur. Det är inga här som vill komma undan så 

lindrigt som möjligt utan ambitionerna är ganska höga. Däremot så kan det 

kanske vara så i andra typer av projekt vilket vi kan se ibland på kund sidan.” 

[projektledare]  
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Bra projektledarskap  

 

 

��Vad framhäver respondenterna som kännetecken på den mjuka delen av 

projektledarskapet, det vill säga coaching? 

 

”Det är om jag kan få projektmedlemmen att klara uppgiften efter 

projektdefinitionen och samtidigt växa som människa så att personen själv 

tycker att den lär sig något på vägen. Den absoluta kunskapen kan jag inte 

tillföra så mycket kring men jag kan tillföra mina erfarenheter till personen i 

fråga.” [projektledare] 

”Det var en svår fråga. Samtidigt som en bra projektledare är den som inte syns 

så behövs det en ledare som vägvisare. En bra projektledare är en som lyckas 

förmedla känsla av han finns där så att alla teammedlemmarna känner att de 

har ett stöd att tillgå.” [projektledare]  

 

”En bra projektledare skall vara en som kan ge en stöd när man har problem, 

som förstår konsultens roll och som kan diskutera med kunder om debitering 

och att han inte är för mycket på kundens sida utan har fokus på konsulternas 

situation. Det får inte bli så att det är kunden som hela tiden driver utan att vi 

också kan påverka.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

”Han eller hon skall vara tydlig och ge klara besked om vad som skall levereras 

och när. Dessutom skall han ha en god social kommunikativ förmåga och kunna 

prata med folk så att han upplevs som ett stöd för projektmedlemmen. Han skall 

klara av att leda medarbetarna mot projektets mål så att det uppfattas positivt.” 

[projektteammedlem/delprojektledare]  
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”Det är att ta fram de bästa egenskaperna hos projektmedlemmarna och 

använda dom för projektmålets bästa. Att vara en bra projektledare innebär 

även att vara en bra coach.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

Beträffande hur projektledaren hjälper projektteamet att lösa problem menar de 

tillfrågade att detta varierar ifrån gång till gång och att det beror på vad 

problemet gäller. Först handlar det om att identifiera problemet mot 

projektdefinitionen och därefter om att ta ställning till vilka åtgärder som måste 

tas. Det kan röra sig om att skaffa fram mer resurser eller skaffa fram 

kompletterande kompetenser. Gäller det ett samarbetsrelaterat problem, försöker 

projektledaren att få i gång en diskussion kring varför det inte fungerar som det 

skall.  

 

 

6.1.6 DESIGN VS. COACHING  
 

Den absoluta kunskapen som finns inom projektteamet upplevs som essentiell 

för att kunna genomföra projektet och en respondent menar att det är den som 

avgör om projektet blir framgångsrikt eller ej. Det är samordning, motivation, 

insikt och förtydligande av mål samt en tydlig projektplan med avstämningar 

som avgör projektets utgång. En annan av de tillfrågade menar att det gäller att 

ha rätt blandning av folk inom projektteamet, att blanda erfarna med oerfarna 

samt att det inom projektteamet finns all den kompetens som behövs för att 

genomföra projektet.  

 

Ibland kan det dock hända att förutsättningarna för projektet förändras och att 

det inte längre blir självklart att det just är designen som är viktigast: 
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”Det kan vara så att det under vissa faser är viktigare med design eller 

coaching … men det kan även vara som så att det är inte alltid en bra design är 

hela förutsättningen för att det skall fungera bra. Det kan finnas andra 

omständigheter som inverkar på projektet som inte har med designen att göra 

som att exempelvis företaget köps upp som man inte ens med den bästa möjliga 

sammansättningen kan förutsäga. Vid sådana tillfällen blir det viktigare med 

coachingaktiviteter. Jag tror att om man har ett så kallat ’Dream team’ så skulle 

detta kunna klara sig själva. Mitt mål som projektledare är att teamet skall 

kunna klara sig själva. Däremot tror jag att det behövs en ledare för att guida 

teamet då detta behövs som exempelvis för att skapa en gemensam vision om 

vad målet är. Det är däremot svårare att coacha upp ett team som inte har en 

god sammansättning.” [projektledare] 

 

”Det kan hända att konsultchefen under projektets gång kräver att någon i 

projektet skall placeras i något annat projekt där dennes kompetenser behövs. 

Detta kan inte projektledaren göra något åt mer än att påpeka vad detta 

kommer att innebära för kundrelationen. Det är därför viktigt med support ifrån 

organisationen och att denna kan tillhandahålla de resurser som behövs i 

projektet.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

På frågan om hur viktig coachingen anses vara för att ett projektteam skall bli 

framgångsrikt, svarar respondenterna på följande sätt: 

 

”Jag tror att det kan vara viktigare i andra projekt än vad det är här. Det är 

viktigt men jag vill inte tilldöma det någon enorm vikt. Vi har välutbildade 

människor men jag tror att för att kunna behålla våra medarbetare under en 

längre tid och att de skall känna att de utvecklas så är det viktigt. Det är kanske 

därför viktigare egentligen på lite längre och strategisk sikt än för själva 

projekten, för dessa är ju inte så stora och långa. Jag tror därför att vi skulle 
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kunna lösa projekten utan att ha en coachorienterad projektledare men jag tror 

inte att vi skulle kunna behålla våra medarbetare. Men designen och coachingen 

är givetvis beroende av varandra. Designen är mycket viktigare att lyckas med 

projektet och coachingen är viktig för att få en optimal utveckling av våra 

medarbetare och då framförallt på längre sikt. Det blir som en cirkel.” 

[projektledare] 

 

”Jag tycker att coaching är viktigt för att projektteamet skall bli framgångsrikt. 

Det krävs att antingen projektledaren eller någon inom teamet coachar annars 

blir det nog lite avslaget om det inte är någon som driver på och är engagerad. 

Samtidigt kan det vara skönt att känna om man själv är väldigt engagerad att 

även andra blir det så att man inte blir helt själv om att känna engagemang. 

Coachingen är viktig men det behöver inte vara projektledaren som coachar 

utan det kan vara teamet själv som coachar varandra, men det är viktigt att 

någon tar på sig den rollen. Det är ju inget som är uttalat och det kan även 

variera så att någon har den rollen i början medan någon annan tar den senare 

i projektet. Coachingen är viktig på så sätt att det skulle inte bli samma resultat 

utan den, det är lite som att bygga en bro mellan de olika uppgifterna. Det 

skulle nog gå att driva ett team utan coaching eftersom alla vill göra så bra 

ifrån sig som möjligt på sina bitar men det skulle inte bli samma resultat.” 

[projektteammedlem/delprojektledare] 

 

”Coachingen hjälper till så att man känner att man jobbar tillsammans och 

kanske hjälper varandra utöver gränserna även om vi alla jobbar parallellt och 

var och en har sin roll, men går det bra på ett område kanske man kan hjälpas 

åt om det inte går lika bra på ett annat. Om teamet har en dålig design kan man 

coacha upp prestationen men det måste ändå finnas någon kompetens för 

annars är det svårt att coacha upp något som inte finns. Sitter det däremot 

någon annan kompetens inom något annat område så kan man känna av och 
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styra över den till det område där den behövs. Om man däremot har en grupp 

som inte fungerar så bra tillsammans så kan nog coachen fungera lite som 

medlare. Jag tror att coachen behövs både när det går bra och dåligt. Det kan 

vara skönt att höra att det går bra när det gör det och inte bara när det går 

dåligt.” [projektteammedlem/delprojektledare] 

 

En av projektteammedlemmarna är av uppfattningen att coaching och design är 

lika viktiga fast på olika sätt. Om kompetensen saknas för att genomföra 

projektet, är det givetvis väldigt svårt att få det att gå ihop samtidigt som 

coachingen också upplevs som väsentlig. Projektet skulle dock kunna gå bra 

endast med en bra design men det är svårt att säga hur mycket bättre det hade 

presterat med en bra coaching. Eftersom det finns så många sätt att lösa en 

projektuppgift på är det svårt att säga vilket sätt som är det optimala. Samtidigt 

som ett projekt kan ha gått väldigt bra och kunden är nöjd, menar respondenten 

att projektteammedlemmarna kan känna att det skulle kunna ha gått att göra det 

ännu bättre.  
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66..22  SSAAAABB  BBOOFFOORRSS  DDYYNNAAMMIICCSS  
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 

verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Saab är verksamt i ett tjugotal länder 

men forskning, utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i Sverige. 

Gruppen bestod under år 2001 av affärsområdena: Saab Systems and 

Electronics, Saab Aerospace, Saab Bofors Dynamics, Saab Technical Support 

and Services, Saab Ericsson Space, Saab Aviation Services och Other 

operations. 

 

Saab:s verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområdet Saab 

Bofors Dynamics som bildades år 2000 och som utvecklar och tillverkar 

missilsystem, bärbara pansarvärnssystem och undervattenssystem, det vill säga 

system för användning i luften, på land samt på och under vatten. Affärsområdet 

svarade år 2000 för tretton procent av koncernens totala nettoomsättning som 

samma år uppgick till 17,8 miljarder svenska kronor (31,1 miljarder i 

balansomslutning). SBD är i dag ett komplett missilhus med produkter som 

jaktrobotar, luft- och pansarvärnsrobotar, mark- och sjömålsrobotar samt 

torpeder. Affärsområdet har en lång närvaro på många exportmarknader över 

hela världen och försäljningen år 2000 skedde till närmare fyrtio länder. Vidare, 

har SBD en bred kompetens som tillfredsställer det svenska försvarets behov 

och ger goda möjligheter på exportmarknaden. År 2000 förvärvades 

försvarskoncernen Celsius av Saab, varvid den svenska robotindustrin samlades 

inom ett och samma företag. 

 

SBD har i huvudsak två möjligheter på den internationella marknaden: att sälja 

redan befintliga system till nya kunder och att delta i internationella 

utvecklingsprojekt. Utvecklingskostnaderna för nya robotsystem har stadigt ökat 
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och i framtiden är det osannolikt att enskilda länder, vid sidan av USA, har 

tillräckliga resurser för att utveckla avancerade system för precisionsverkan. 

Samarbeten mellan olika länder och företag blir därmed nödvändigt. 

Internationella samarbetsprojekt möjliggör specialisering samtidigt som de 

deltagande företagen kan bibehålla förståelsen för systemens övergripande 

funktionssätt. Uppdraget för varje deltagande lands företag fördelas efter det 

antal system/robotar som landet ifråga förväntas köpa. Dessutom öppnar sig 

exportmarknader utanför deltagarländerna när väl produkten är i produktion. 

 

SBD deltar i flera internationella samarbetsprojekt på missilområdet, såsom 

sexnationersprojektet avseende korträckviddiga IR-jaktroboten Iris-T och 

markmålsroboten Taurus tillsammans med tyska LFK (Lenkflugkörpersysteme 

GmbH). SBD ingår också i industriteamet bakom den europeiska satsningen på 

den medelräckviddiga radarjaktroboten Meteor. Att delta och dra nytta av 

exportansträngningarna på dessa områden har stor betydelse för SBD:s framtida 

tillväxt och lönsamhet. Bland de helt egenutvecklade produkterna märks främst 

luftvärnsrobotsystemen RBS23 Bamse och RBS70, sjömålsroboten RBS15, 

pansarvärnsroboten BILL2 samt granatgevärssystemet Carl-Gustaf och 

pansarskottet AT4. 

 

 

6.2.1 FÖRETAGETS ORGANISATION 
 

Saab Bofors Dynamics finns representerat på sju olika platser i Sverige, 

nämligen Karlskoga, Linköping, Motala, Eskilstuna, Järfälla, Göteborg och 

Landskrona. Företaget har cirka 1 700 anställda och av dessa arbetar 800 

personer på huvudkontoret i Karlskoga. I Linköping arbetar cirka 300 personer. 

Av företagets totala antal anställda är 80 procent män och 20 procent kvinnor 

och av dessa kvinnor är cirka en fjärdedel tekniker/ingenjörer. SBD:s 
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verksamhet är uppdelad på sex olika affärsenheter, vilket framgår av följande 

schema över företagets organisation: 

 

 

Figur 12: Saab Bofors Dynamics organisationsschema. 
Källa: OH-presentation från Saab Bofors Dynamics. 
 

 

Affärsenheterna är, såsom namnet antyder, de organisatoriska enheter där det 

bedrivs affärer och då givetvis med ett ansvar för resultatet. 

 

Det projektteam ur vilket vi fick intervjua en projektledare, en projektteamledare 

samt tre projektteammedlemmar, arbetar med ett projekt som tillhör den 

affärsenhet som går under benämningen Air/Sea Missile Systems. Denna 

affärsenhet finns endast representerad i Linköping och Järfälla och är för övrigt 

den enda affärsenhet som är lokaliserad till Linköping. 
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6.2.2 PROJEKTENS ORGANISATION 
 

SBD väljer att beskriva projektledning23 utifrån en processkarta som visas i 

bilaga 5. Processen beskrivs utifrån ett reglertekniskt synsätt där 

projektledningen initialt definierar mål, planerar, gör riskbedömning och 

planerar/vidtar förebyggande åtgärder samt sedan under genomförandet av 

produktframtagningen följer upp arbetet så att indikationer på avvikelser från 

planeringen uppmärksammas tidigt. Korrigerande åtgärder, uppgradering av 

riskbedömning och fortsatta förebyggande åtgärder genomförs så att projektets 

mål uppnås. I stort består projektets mål av att uppfylla åtagandet mot kunden 

samt företagets resultatkrav. Detta har projektledaren huvudansvaret för men 

alla berörda är delaktiga i detta ansvar. I ansvarsmodellen står det bland annat att 

det är väsentligt att se projektarbetet som en samverkan mellan projekt- och 

linjeorganisationen där det å ena sidan finns en ansvarsfördelning, men där å 

andra sidan resultatet som helhet är det väsentliga. 

 

Eftersom SBD:s projekt är en dominerande del i företagets verksamhet samt är 

den enda vinstgeneratorn, inbegriper ett projekt nästan alla övriga processer 

inom företaget. De viktigaste gränssnitten mellan projektledningen och övriga 

processer inom företaget kommer nu kortfattat att presenteras.  

 

Företagsledningen. Affärsenhetschefen i samråd med VD utser projektledaren. 

Projektledaren rapporterar därefter direkt till affärsenhetschefen som i sin tur 

rapporterar till VD. Affärsenhetschefen definierar efter samförstånd med VD 

projektets lönsamhets-/resultatkrav. Dessa krav ska sedan överföras till 

projektledaren och detta görs genom att affärsenhetschefen ger ut 

                                                           
23 Innefattar projektledaren och hans närmast ansvariga – till exempel biträdande  
 projektledare, projektadministratör och projektsekreterare. 
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projektdirektivet som är en handling i vilken affärsenhetschefen definierar det 

uppdrag som projektledaren får (projektets mål), det vill säga uppfyllande av 

kundåtaganden, projektets ekonomiska resultatkrav, Tollgates24 och så vidare.  

 

Affärsenhetschefen ansvarar för Tollgates och leder projektstyrgruppen25 (om en 

sådan bildas). 

 

Kvalitetsledning. Projektledaren och chefen för kvalitetsavdelningen på 

företaget utser projektets kvalitetsledare. Kvalitetsledaren planerar, handlägger 

och följer upp projektets kvalitetssäkringsverksamhet och ska verka för att 

kvalitén säkras när arbetet ifråga utförs och att därmed behovet av ändringar, 

felutfall och andra oförutsedda händelser och tillhörande korrigerande åtgärder 

minimeras. Kvalitetsledaren har därför nära och kontinuerlig kontakt med såväl 

projektledare som de projektteam där det arbete utförs vars kvalitet i realiteten 

skall säkras. Kvalitetsledaren ingår i projektledningen och rapporterar till 

projektledaren men han är även direktrapporteringsskyldig till chefen för 

avdelning Kvalitet. 

                                                           
24 Tollgates är ett begrepp från den så kallade Projektstyrmetoden, PSM, som Saab Military Aircraft tagit fram.  
 En Tollgate innebär att när ett projekt är tänkt att gå in i ett nytt skede, ska detta beslutas på ett ordnat sätt  
 som är baserat på ett välstrukturerat underlag. I enklare fall kan detta göras av affärsenhetschefen och  
 projektledaren i samråd medan man i större sammanhang kan ha en oberoende bedömningsgrupp som  
 rådgivare åt affärsenhetschefen. 
25 En projektstyrgrupp bildas för övergripande ledning av projektet men den är inte obligatorisk vid alla  
 projekt. Affärsenhetschefen avgör i samråd med VD om en projektstyrgrupp ska bildas för projektet ifråga. 

Affärsenhetschefen utser därefter deltagare och är själv ordförande för projektstyrgruppen. 
Projektstyrgruppens huvudansvar är att fatta de beslut som projektledaren behöver för att driva projektet 
framåt. Projektstyrgruppen kan också stödja affärsenhetschefen i samband med Tollgates. 
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Ekonomistyrning. Även om projektledaren har ansvaret för många av 

projektekonomifunktionerna såsom utbeordring, uppföljning, fakturering, 

prognosering, projektets resultat, är det viktigt att den konkreta 

arbetsfördelningen mellan projektledningen och ekonomiavdelningen klarläggs. 

Grovt sett kan man säga att projektledningen ansvarar för dessa funktioner 

medan ekonomistyrningen genomför vissa delmoment i dessa rutiner. 

Omfattningen på ekonomistyrningens medverkan i dessa delprocesser preciseras 

från projekt till projekt i den så kallade projektplanen26. 

 

Marknadsföring. Projektledare samt andra medlemmar i projektledningen 

medverkar ibland i marknadsföring som stöd åt marknadsansvariga. 

 

Försäljning. Försäljningsprocessen, i synnerhet offereringen, är nära knuten till 

projektledningsprocessen. Grunden för ett lyckat projekt läggs, enligt SBD, i 

offereringsfasen. Nyckelpersonerna i en blivande projektledning ingår lämpligen 

i offertteamet. Flera av de styrande handlingarna i ett blivande projekt tas fram i 

sin grundversion i offereringsfasen. Mycket av arbetet inom projektledningens 

mål-, planerings- och riskstyrningsdelprocesser utförs i en första omgång i 

offertframtagningen. 

 

Produktframtagning. Detta är den dominerande processen avseende 

projektarbetet och de flesta projektteammedlemmarna ingår i denna process. 

Projekteamledarna ingår i projektledningen och kan sägas utgöra den direkta 

gränsytan mellan projektlednings- och produktframtagningsprocessen. 

Projektledningen har utöver sin generella ledningsroll direkt ansvar för vissa 

operativa funktioner inom produktframtagningsprocessen, till exempel avseende 

                                                           
26 Styrande handling för det aktuella projektet som upprättas av projektledaren på basis av SBD:s  
 projekthandbok. 
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planering och konfigurationsledning. Eftersom leveranser utgör fullgörande av 

kontraktuella åtaganden medverkar projektledningen även i denna process. 

 

Konfigurationsledning. Projektledningen har huvudansvaret för 

konfigurationsledningen. I varje projekt ska det finnas en utsedd 

konfigurationsledare. Detta ska klargöras i projektplanen för det aktuella 

projektet. Syftet med konfigurationsledningen är att etablera och vidmakthålla 

helheten på produkterna i projektet, det vill säga förvalta det underlag som 

definierar produkten, under projektets livstid genom att bland annat ha kontroll 

över ändringar i krav och produkter. Detta innebär identifiering av en produkts 

konfiguration vid en given tidpunkt, att på ett systematiskt sätt ha kontroll på 

konfigurationsändringar samt att vidmakthålla helhet och spårbarhet genom hela 

livscykeln. 

 

Den ovanstående presentationen kan med hjälp av ett diagram över SBD:s 

projektorganisation27 sammanfattas som i figur 13. Schemat över projektets 

organisation ska ses tillsammans med linjeorganisationen som presenterades i 

figur 12. Projekten på SBD kan anses löpa som en matris genom 

linjeorganisationen. Om vi jämför med figur 12, kommer projektledaren och 

hans projekt att ligga under affärsenhetschefen och projektteammedlemmarnas 

linjebehörighet finns i ”Resource units”. Projektmedlemmarna rapporterar till 

projekt-/teamledare vad det gäller det fortlöpande arbetet inom projektet. De 

uppdaterar vid behov linjecheferna om läget. 

 

 
 

                                                           
27  Projektledningen samt projektteamledare, kvalitetsledare och övriga utpekade nyckelfunktioner som  
 rapporterar till projektledaren. 
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Figur 13: Saab Bofors Dynamics projektorganisation. 
Källa: Björn Nilsson. 
 

 

6.2.3 PROJEKTTEAMSPROCESSER 
 
På frågan om projektledarskapet upplevs variera under projektets gång svarar de 

tillfrågade på följande sätt: 

 

”I början är det mycket jobb med att få till en bra organisation men när du väl 

har fått upp den, så har du tur, så rullar maskineriet på. Men i början är det 

mycket jobb, alla skall hitta sina roller och så vidare. Teamledarens roll 

varierar ju eftersom i början är han ensam och sedan allteftersom som teamet 

utökas får han ju en annan roll. Teammedlemmens roll sedan varierar ju inte 

direkt. Om det sedan under projektets gång skulle vara som så att teamledaren 

slutar så försöker man oftast att hitta en ersättare inom teamet.” [projektledare]  
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”Ju längre projektet går, desto dyrare blir det att göra ändringar. Därför måste 

projektledaren vara mer bestämd i sina beslut ju längre projektet fortlöper.” 

[projektstöd] 

 

”I början av ett projekt innebär teamledarskapet mer kalkylering och det är 

viktigt att dra upp riktlinjer för teamet. Under pressade situationer är det viktigt 

att jag coachar extra mycket.” [projektteamledare] 

 

Skapandet av en teamkänsla erfars som viktig: 

 

”Dessutom är själva teamkänslan i sig väldigt viktig och då särskilt under 

perioder då man är väldigt stressad och pressad. Det finns vissa faser i projektet 

då man är väldigt stressad och då är det oerhört viktigt att man känner för det 

som man jobbar med. Annars så funkar det inte. Teamet i sig måste nog vara 

rätt starkt.” [projektteammedlem]  

 

Socialiseringen upplevs som en process som pågår under hela projektets gång: 

 

”Socialiseringen pågår hela tiden men det är vanligare i början. När jag 

började så var jag systemteamledare och då gjorde vi som så att vi åkte hela 

teamet upp till Trysil och åkte skidor. Då får du en social gemenskap och det 

medverkar sedan till att vi får en god sammanhållning och att alla ställer upp 

helhjärtat. Det finns en stark vi-känsla inom projektet. Projekttillhörigheten är 

nog egentligen starkare än företagstillhörigheten.” [projektledare]  

 

”Det pågår hela tiden men det är vanligare i början. I början av det här 

projektet åkte varje team ut till Söderköpings brunn tillsammans med 

projektledaren och sov över natten där. Det förekom andra likartade aktiviteter 

för att teammedlemmarna skulle lära känna varandra och därmed bli ett team. 
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Sedan har det förekommit resor till Trysil på fritiden där företaget ställt upp 

med bilar och bensin. Detta är ett led i socialiseringsprocessen. Sedan har vi 

teamfika varje fredag. Till dessa stunder kommer även personer som tidigare 

arbetat med teamet men som nu jobbar någon annanstans. Teamfikat är mycket 

uppskattat och trevligt. Under dessa fikastunder försöker vi att inte prata om 

jobbet. Varje måndag har vi teammöten under vilka teammedlemmarna 

rapporterar vad de har gjort under förra veckan. Det är inte säkert att jag ser 

en teammedlem på en vecka och då är det bra att man träffar dem både på 

fredag och måndag.” [projektteamledare]  

 

”Det är en kontinuerlig process eftersom det till och från hela tiden kommer in 

nya teammedlemmar. Träffas efter jobbet är väl inte så ofta som man gör.” 

[projektteammedlem]  

 

 

6.2.4 DESIGN  

 

6.2.4.1 Gemensam målbild och uppföljning av arbetet 
 

Projekten hos Saab Bofors Dynamics har alla väldigt detaljerade uppgifter om 

vad som skall göras: dels mäts leveransprecisionen, dels mäts arbetet mot 

budgeten. Enligt en respondent gäller att om projektet håller tidsplanen, lever 

projektet oftast också upp till budgeten. Projektteamets prestation mäts genom 

deadlines och milstolpar men det saknas formella mätverktyg. En av de 

tillfrågade upplever att informellt är kontrollen bra angående hur långt arbetet 

kommit men menar att bara för att någon skriver på ett konto att denne arbetar 

med en viss uppgift, säger inte detta något om hur långt arbetet har kommit samt 

dess effektivitet. Det enda som framkommer är att personen i fråga arbetar med 

en viss uppgift.  
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Det finns dessutom yttre förhållanden som påverkar de mål som sätts upp: 

 

”Man hoppas ju det att man som teamledare lyckas med att förmedla målen. 

Problemet som jag har upplevt är att det är att eftersom vi delvis styrs av vår 

huvudleverantör, vet vi ibland inte riktigt vad målen är eftersom det är 

huvudleverantören som sätter dessa. Ibland har vi satt upp våra mål och har 

sagt att vi ska jobba med en viss sak och göra detta klart… men sedan kan 

huvudleverantören komma med en order om att vi ska göra en leverans vilket 

medför att vi får avbryta vårt pågående arbete och omprioritera alltihopa. Vi 

får då lämna vårt arbete där det var vind för våg och sedan sitter vi med 

leveransen i några månader. Sedan blir vi av med det och därefter är det alltid 

lite efterdyningar så det drar ut några veckor till. Sen är ju läget helt nytt och då 

är det inte säkert att man fortsätter där man var innan huvudleverantören kom 

med sin order. Då kanske man gör något annat som man tycker är viktigare för 

stunden … och sen, någon gång kommer man tillbaka till det man från början 

höll på med. Detta tror jag upplevs som frustrerande och jobbigt av alla.” 

[projektteamledare] 

 

 

6.2.4.2 Projektteamets storlek 
 

Respondenterna anser alla att det är viktigt att projektteamet inte blir för stort. 

Det svåra är dock att finna en väl avgränsad uppgift som passar en mindre antal 

personer:  

 

”Det vi strävar efter är att vara mellan fem och tolv personer även om vi 

försöker att vara mindre än tolv personer eftersom det är lite mycket i ett team. 

Det viktiga är inte att i för väg bestämma hur många det skall vara i de olika 

teamen utan det är att hitta en avgränsad arbetsuppgift. Sedan måste vi ta 
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hänsyn till att vi har en matrisorganisation som kommer att påverka vilka 

personer som finns tillgängliga för att tillsätta till den avgränsade arbetsuppgift 

som vi skapat. Varje team har sedan en teamledare och det är viktigt att teamen 

inte blir för stora för annars så klarar inte denne att hålla samman teamet.” 

[projektledare] 

 

En respondent menar att projektteamets prestation dessutom beror på hur 

mycket tid som projektteammedlemmarna tillbringar tillsammans. Dessutom 

upplevs en alltför stor grupp som svårhanterlig rent praktiskt eftersom det blir 

svårt att anordna möten: 

 

”Det beror mycket på hur mycket tid man tillbringar tillsammans. Ju oftare man 

träffas, ju lättare är det att reda ut missförstånd. Därför gör vi som så att om 

projekten är stora bryter vi ned projektet och har flera team som arbetar med 

specifika deluppgifter/mål. Därför kan i vissa fall projektet vara ett team medan 

i andra fall vid större projekt så måste det vara flera team. Vi vill ju inte att ett 

team skall vara så stort utan det skall helst vara högst tolv personer. Det finns 

ett begrepp som heter seven to eleven, men vi själva har sagt att mellan sju och 

tolv personer bör man vara för att kunna veta var, var och en står i sina 

arbetsuppgifter och kunna hålla kontakter.” [projektstöd] 

 

”Min personliga uppfattning är att om det börjar bli fler än tio personer är 

detta inte bra. Det blir då svårt för teamledaren att hålla reda på alla personer. 

Det blir inte heller en stark teamsammanhållning. Det blir svårt att anordna 

teammöten om man har en för stor grupp, både vad det gäller tid och lokal. Har 

man en för stor grupp blir det också svårt att anordna aktiviteter på fritiden som 

ska stärka teamets sammanhållning. Det blir en del praktiska problem om man 

har ett för stort team. Jag tror att det optimala antalet teammedlemmar ligger 

runt cirka tio personer.” [projektteamledare] 
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6.2.4.3 Projektuppgiften  
 

”Ett team på Saab Aerospace definieras som att alla i teamet har en specifik 

uppgift för att kunna lösa ett resultat och då är man alltid beroende av 

varandra. Till skillnad mot en grupp som kan vara samma kompetens av 

personer – de är inte beroende av varandra för att klara sina arbetsuppgifter. 

Men de som är i ett team de har olika kompetenser – de representerar olika 

kompetenser – för att kunna lösa en uppgift, komma fram till ett mål och ett 

resultat. Därför är de beroende av varandra och de ska stötta varandra. 

Därigenom har de ett ansvarstagande gentemot varandra.” [projektstöd] 

 

De olika deluppgifterna i projektet är väldigt beroende av varandra. Det är dock 

inte nödvändigt att den avgränsade uppgift som skapas för ett projektteam måste 

pågå ifrån projektets början till dess slut. Företaget strävar dock efter att alla 

skall vara heltidsanställda i projektet.  

 

På Saab Aerospace arbetar man med ”concurrent engineering”, vilket ställer 

krav på informationsflödet. Det är dock inte nödvändigt att lämna en massa 

dokument till varandra utan alla är med i utvecklingsprocessen från första dagen 

tills dess att resultatet uppnåtts. Oavsett kompetenser måste alla tänka på samma 

sätt och fokusera på samma saker beroende på vilket skede som projektet är inne 

i. Det krävs att alla är med i hela processen och kan tänka sig in i de olika 

kompetensernas problem och svårigheter för att kunna lösa projektuppgiften. 

Rapporteringsmässigt har givetvis projektledaren ett ansvar men det är linjens 

uppgift att stämma av att den tekniska kompetensen i projektet är tillräcklig. 
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6.2.4.4 Projektteamets sammansättning  
 

”Det första som sker vid uppbyggnaden av ett sånt här gäng är att 

affärsenhetschefen föreslår projektledaren vilket sedan är ett gemensamt beslut 

som han tar med VD. Det innebär då att man har skapat en projektledare som 

VD och affärsenhetschefen är överens om. Affärsenhetschefen sitter då som 

linjeråd och talar om att den personen vill vi ha som projektledare. Nästa 

viktiga steg är att hitta teamledarna. Det sker genom ett samarbete mellan 

projektledaren och kontorscheferna där man försöker att nå ett konsensus 

beslut. I nästa steg då teammedlemmarna skall tillsättas så sätter sig 

teamledaren tillsammans med kontorschefen och diskuterar fram vilka man vill 

ha i teamet. Man försöker på så sätt att få med både projekt- och linjenivå vid 

beslut om projektets sammansättning.” [projektledare]  

 

”Projektledare och teamledare hör ju efter vilka som finns att tillgå för att sätta 

samman teamet och utifrån dessa förutsättningar väljer de vilka som de vill ha 

med i projektet.” [projektteammedlem]  

 

”Funkar det inte helt så kan man ju alltid skifta och fasa ut något annat.” 

[projektteammedlem]  

 

Angående om det är främst kompetensen eller personligheten hos den potentielle 

projektmedarbetaren som är viktig, svarar projektledaren:  

 

”… det är ju givetvis kompetensen som man ser till först.” [projektledare]  

 

Tror ni att det finns någon tanke på att någon skall vara mer pådrivande et cetera 

när ett projektteam sätts samman?  
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”Det har man nog men det är ju inte alltid det finns alla att tillgå.” 

[projektteammedlem] 

 

Här följer några åsikter om hur projektteamets sammansättning upplevs: 

 

”Det fungerade mycket bra.” [projektledare] 

 

”Om jag ska se till teamets bästa, finns det folk som jag egentligen skulle vilja 

byta ut mot sådana som är bättre. Nu pratar jag rent kompetensmässigt och 

detta är ingen kritik mot dem som arbetar på de aktuella posterna.” 

[projektteamledare]  

 

”Det funkar bra. Det finns inte så många alternativ för hur man sätter samman 

ett team.” [projektteammedlem]  

 

 

6.2.4.5 Projektteamets möten  
 

”Det är lite olika hur ofta vi har möten under projektets gång. På projektnivå 

har vi projektmöten där projektledaren och alla teamledare deltar en gång 

varannan vecka och alltid vid samma tidpunkt. Sedan har teamen möte en gång i 

veckan och då också vid samma tidpunkt. Det kan ju uppstå situationer då du 

behöver ta snabba beslut och kunna samlas över dan. Det finns dessutom en 

massa informella och tekniska möten.” [projektledare] 

 

”Minst en gång i veckan har vi teammöten, varje måndag. Varannan vecka har 

vi projektmöte och på dessa deltar projektledaren, teamledare och lite annat 

folk. Dessa sker på måndagar. Jag brukar därför varannan måndag berätta för 

teammedlemmarna det som sagts på projektmötena. Vi kan boka projektets 
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möteslokaler. Vi har en stående bokning varje måndag mellan klockan nio och 

halv tio. Det räcker med ett stående möte per vecka som vi har nu. Under vissa 

perioder, precis innan leverans, har vi kanske fyra möten per vecka. Under mer 

lugna perioder räcker det med ett möte per vecka. Om det dyker upp problem, 

har vi möten.” [projektteamledare] 

 

 

6.2.4.6 Resurser  

 

Beträffande projektteamets tillgång till resurser säger några respondenter 

följande:  

 

”Ibland kan man ju känna att man skulle kunna behöva sätta in fler resurser. 

Det bygger lite för mycket på att folk tycker det är så kul att jobba.” 

[projektteammedlem]  

 

”Tror du att man skulle prestera bättre om man fick mer support? Nej, det 

handlar väl mer om arbetsbelastningen. Någon gång skulle man kanske kunna 

få bättre resultat om det inte vore så pressat ibland så att man hade tid att tänka 

efter lite så att man inte behöver göra om det en gång till.” 

[projektteammedlem] 

 

”Personalmässigt är det dock inte alltid säkert att man får de personer som man 

vill ha. Ibland har vi konsulter i teamet.” [projektteamledare] 

 

Projektledaren är av åsikten att tillgången till resurser för projektteamet beror till 

viss del på hur viktigt projektet är. För det projektteam som vi har intervjuat 

upplever respondenten dock att det fungerat bra med resurstillgången. Om mer 

resurser krävs, behöver projektteammedlemmarna dock inte gå längre upp än till 
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projektledaren och projektteamledaren som tar beslut om det kan tillsättas mer 

resurser eller ej. 

 

Om det under projektets gång skulle vara så att det saknas viss kunskap och att 

det inte finns någon att tillsätta som har den kompetens som behövs, finns det 

möjlighet att vidareutbilda de existerande projektteammedlemmarna. 

Projektledaren påpekar dock att tempot är högt och att generellt skall sådana 

frågeställningar förutses långt innan projektet startas för när projektet väl är i 

gång, har man inte tid att skicka folk på kurs.  

 

”Viss utbildning i ett projekt måste man ha, det är det som för utvecklingen 

framåt. Det finns sällan resurser för att vi ska kunna ha exakt rätt kompetenser 

inför ett projekt eftersom vi ofta inte vet från gång till gång vilken typ av projekt 

som vi kommer att få in. Man kan inte förebereda sig fullt ut. Man kan ha en viss 

grundkompetens för det som man ska arbeta med, den typ av projekt som man 

tänker ta affärer på. Sedan kan det komma ett specifikt krav från en kund, det 

vill säga man ska kunna arbeta i ett system som dom använder sig av och då 

måste vi utbilda vårt folk i detta system. Sedan när det gäller annan 

kompetensutveckling så är det ju linjeorganisationen som ska svara för detta. 

Denna utveckling ska ske utanför projektet.” [projektstöd] 

 

”I praktiken är det så att projektet oftast har högre prioritet än 

teammedlemmarnas vidareutbildning, vilket betyder att är det kris i ett projekt 

får kanske inte folk åka på kurser. De får då åka senare. Men detta brukar 

teammedlemmarna själva känna av – de vill inte åka på kurser då de har mycket 

arbete.” [projektteamledare] 
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6.2.4.7 Handlingsfrihet och strategiskt tänkande 
 

Angående hur stor handlingsfrihet som projektteammedlemmarna har när det 

gäller hur projektuppgiften skall lösas yppar respondenterna följande: 

 

”De har väldigt stor handlingsfrihet att föreslå förändringar och de har 

dessutom väldigt stor handlingsfrihet att genomföra förändringen såvida den 

inte påverkar projektets ekonomi eller åtagandet mot kunden. Däremot skall 

man vara medveten om att om det till exempel innebär att en förändring av ett 

krav eller en förändring av ekonomi så måste det liksom gå hela vägen upp till 

konfigurationsledningen vilken har rätt att göra alla förändringar som de anser 

behövs så länge de inte påverkar den totala ekonomin eller så länge det inte 

påverkar någon ’interface’ med något annat team eller mot kunden. Om det 

skulle påverka någon av dessa faktorer så måste projektledningen tillfrågas. De 

har därför väldigt stor frihet att föreslå förändringar men själva genomförandet 

är begränsad på detta sätt eftersom sådana förändringar skulle störa hela 

projektstyrningen.” [projektledare]  

 

”I praktiken fungerar det som så att man får göra rätt så mycket på eget 

initiativ. Det finns dock vissa formella gränser. Även om man har friheten att 

göra saker helt själv, brukar vi prata med varandra för att få input… en annan 

vinkel. Hur fritt teammedlemmarna handlar beror också av erfarenhet och 

personlighet. Vissa personer behöver mer stöd än andra. I vissa skeden av 

projektet stryper vi åt lite för att kunna bli klara och då vill vi inte att folk sitter 

och ändrar saker som egentligen inte behövs ändras… det finns ju någonstans 

en gräns för att det här skulle ju vara bra att ändra men det behövs inte och då 

ska vi strunta i det.” [projektteamledare] 
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”Vi är väldigt fria att styra vårt eget arbete men ytterst så är det budgeten som 

avgör vad vi kan och inte kan göra.” [projektteammedlem] 

 

 

6.2.4.8 Belöning för god prestation 
 

Beträffande belöningar, finns det på SBD inga kontanta belöningar för god 

projektteamprestation. Däremot förekommer belöningar i form av tårtor, resor, 

och beröm till hela projektteamet. Här följer några synpunkter på detta:  

 

”Vi har inga gruppbelöningar. Vi har egentligen inte heller någon annan form 

av belöningar men vi får inte glömma bort att det som vi har lyckats med 

egentligen är att få hela det här gänget att känna att de har samma mål. Vi har 

ingen resultatbonus i form av lönepåslag och så vidare. Skälet är att det är svårt 

att göra ett rättvisande system. Det vi har haft är att under projektets första år 

så hade vi några som gjorde en väldigt bra insats och det löste vi som så att de 

fick en belöning av företagsledningen, det var inga stora pengar men det var 

ändå en symbolisk gest.” [projektledare] 

 

”Det viktiga är ju att vi ger signaler om att alla har medverkat och gjort sin del 

i det hela. Det går inte därför att peka ut en person och berömma den, utan för 

att få in energi i projektet så måste alla känna att de har gjort sin del av det som 

man kräver utav dem. Sedan kan det ju finnas de som lyckas bättre än andra. 

Det är även ett sätt att få de som inte har så starka delar att våga ta på sig 

större andelar senare, eftersom de då känner att de har bidragit till hela 

gruppen.” [projektstöd] 

 

”Att teamledaren ger beröm kan ju ses som en form av belöning.” 

[projektteamledare] 

 160



 EEmmppiirrii  

”Det finns ibland speciella belöningar som folk har fått om de har arbetat extra 

mycket under en viss tid. Vid löneförhandlingarna varje år så får man däremot 

omförhandla sin lön för belöningen som vi får är just i form av lön. Vi har ju till 

och från lite fester och sammankomster och så vid vissa speciella tillfällen. Det 

kan ju vara i form av en tårta eller så.” [projektteammedlem] 

 

”Det är så personligt om man är beroende av att ha belöningar då kanske det är 

lite skralt. Belöningen blir egentligen när man har sitt lönesamtal.” 

[projektteammedlem] 

 

 

6.2.5 COACHEN OCH DEN COACHADE  
 
I detta avsnitt kommer den 

empiri som härrör 

coachingaspekten hos projekt-

teamet på Saab Bofors 

Dynamics presenteras. 

 
Coaching i 

projekt 

 
Bra projekt-

ledarskap 

 
Goda 

lagspelare 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Vår disposition av coachingempirin. 

 161



 EEmmppiirrii  

 

 

Coaching i projekt 

 

 

��Projektledaren upplever det som att coaching behövs under hela projektet 

och tycker inte att den varierar under projektets gång. 

Projektteammedlemmarna i sin tur menar att coaching är särskilt viktigt vid 

projektets start. Dessutom, upplever de att det är angeläget att kunna avsluta 

ett projekt då vissa projekt har en tendens att fortleva. Under projektets 

gång anser projektteammedlemmarna att coachingen är som mest 

betydelsefull vid pressade situationer eftersom det vid dessa tillfällen är av 

yttersta vikt att projektteamledare och projektledare ger indikationer om 

vad som bör prioriteras. Projektteamledaren poängterar att det är viktigt att 

coacha/stödja de personer som inte för tillfället står i fokus i projektet. 

Dock menar han att om det med coaching avses pep talk, är detta lika 

angeläget vad det gäller alla projektteamets medlemmar: 

 

”Jag tror att peppningen ingår i teamet och jag blir vid dessa tillfällen en 

’vanlig’ teammedlem – alla inom teamet peppar alla. Jag känner mig närmare 

teammedlemmarna än projektledaren.” [projektteamledare] 

 

��Vad innebär det att vara en bra coach? 

 

”I min värld så är det att se till att alla trivs i projektet, alla vet vilket ansvar de 

har och att alla har samma förutsättningar. Ett typ exempel är att när vi gjorde 

vår allra första leverans så var det väldigt viktigt att vi höll leveranstidpunkten. 

Jag som projektledare kunde kanske inte tillföra så mycket då i jobbet utan min 

roll var att hålla i gång projektet och att intressera mig för de personer som 
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arbetade. Ofta kan det kanske kännas som om de sitter och pratar och att man 

inte tycker att man tillför särskilt mycket men de känner att det finns någon som 

bryr sig och intresserar sig och att det då räcker.” [projektledare] 

 

”Vid coaching handlar det om att fördela energin inom teamet. Coachen får ta 

det jobbiga om inte teamet klarar av det. Klarar teamet av att arbeta självt 

behöver inte coachen engagera sig så mycket … Det fungerar säkert bäst om 

inte ledaren märks så mycket.” [projektstöd] 

 

”… eftersom ordet coaching är taget från idrottens värld, tror jag att det är där 

som man ska leta om man vill försöka förklara begreppet. Coaching handlar om 

att på ett kompetent sätt entusiasmera och engagera dem som man ska leda. Det 

går inte bara att ha ett teoretiskt sätt att leda utan vi arbetar ju på känsla, vare 

sig vi vill eller inte.” [projektstöd] 

 

”Att skapa motivation är jätteviktigt och ingår i coachingen. Det värsta som 

finns är personer som känner en rädsla inför att ta beslut men har man bra 

information blir man också motiverad och kan därmed ta enskilda beslut. Det är 

då mycket lättare att acceptera när något går fel, att man måste ändra på 

besluten. Om man har en återhållsam attityd inom projektet blir det så att man 

är beroende av att få uppgifter för att kunna sköta sitt jobb, man tar inte aktiv 

ställning och söker information. Det här med information handlar också om att 

söka information, inte bara att få. Det är snarare tvärtom, det vill säga det enda 

sättet att bli informerad är att man söker information. Och det är på detta sätt 

som en projektledare ska arbeta.” [projektstöd] 

 

”En bra coach ska stötta teammedlemmarna. En bra coach ska klara av att 

skapa en bra stämning och gemenskap inom teamet. Det är därför vi har ’den 
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öppna dörrens princip’. En bra coach ska också se till så att teamet får 

möjlighet att träffas på fritiden och umgås.” [projektteamledare] 

 

”Det är väl att kunna se hur folk mår i teamen så att man får uppgifter som man 

kan klara av och hinner med. Det kan ju finnas coacher/drivande personer i 

teamen som inte är teamledare. Det kan finnas coacher på olika nivåer också. 

Det behöver inte vara en teamledare eller en projektledare, men en team- och 

projektledare måste ju också vara coacher.” [projektteammedlem]  

 

 
 

Goda lagspelare 

 

 

��Hur lär sig projektteammedlemmarna att bli goda lagspelare? 

 

”Vi har skapat en manual, ett dokument, som ska hjälpa alla de som jobbar i 

projekt. Där kan man gå in och läsa för att få svar på de frågor som uppkommer 

för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett bättre sätt. Det finns mycket 

sådant material. Det handlar om den kultur som råder inom projektet och denna 

anda skapas av projektledningen. Grunden till detta skapas då projektet sätts i 

gång och alla medarbetare talar om vad de klarar av och så vidare. De får veta 

vilket ansvar de har och all information som behövs. De är delaktiga i all 

planering vilket leder till att de har en bra grund att stå på. Det är bra och 

nästintill tvingande att tala om när man inte klarar av sin uppgift – det är inget 

fel i det som man behöver skämmas för. Detta skapar en positiv attityd hela 

tiden till ett teamarbete och gör då att man kanske inte hamnar i sådana svåra 

situationer som man kanske normalt har gjort tidigare.” [projektstöd] 
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”Det som vi försökt att få in är att teamledaren skall agera som en slags 

förebild för teammedlemmarna. Jobbar han på ett visst sätt så kommer de att 

arbeta på ett likartat sätt men det är svårt att konkret säga att man lär sig detta 

på ett visst sätt. Tror du det har med erfarenhet att göra eller tror du att det har 

något med personligheten att göra? Jag tror det har mer med peronligheten att 

göra än med erfarenheten att göra. Vi har tydliga exempel på folk som har stor 

erfarenhet men de kan inte jobba i ett team.” [projektledare]  

 

”Det handlar om personlighet, inte om erfarenhet. Man måste dels ha en teknisk 

kompetens, dels en social kompetens. Man måste kunna samarbeta och prata 

med folk. Man måste vara öppen som person. Sist, men inte minst, måste man 

agera så att det inom teamet råder en hjärtlig stämning.” [projektteamledare] 

 

”Det bästa är om alla är sig själva. Då åker man inte på några smällar i och 

med att alla är ärliga. Men det har nästan bara känts som om det anställts 

sådana personer och att det redan är utvalt. Det kan kanske bero på 

branschen.” [projektteammedlem] 

 

”Det gäller väl att alla är öppna. Det får ju förekomma vissa konflikter och 

fighter och så …” [projektteammedlem] 

 

”Det har säkert med erfarenhet att göra. Man får väl en ödmjukare framtoning 

med åren.” [projektteammedlem] 
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Bra projektledarskap  

 

 

��På frågan vad bra projekt-/teamledarskap innebär, yppar de tillfrågade som 

följer: 

 

”Det är ju att få loss den energi som behövs, att vara tydlig, att man ger bra 

förutsättningar för att få in den information som man behöver så att 

projektmedlemmarna vet vilken riktning man ska gå in i och varåt projektet går. 

Projektmedlemmarna får av projektledningen all tydlig information och direktiv 

för hur de ska arbeta. Projektmedlemmarna får en känsla för helheten även om 

de inte i sitt dagliga arbete är beroende av detta. En bra projektledare ska vara 

en katalysator så att projektarbetet går framåt. Han ska inte lägga sig i så 

mycket i detaljer. Det är inte bra om projektledaren lägger sig i detaljerna 

eftersom han då ger fel signaler. Om en projektledare går och petar i småsaker 

tar han ifrån ansvaret från projektmedlemmarna och då kan han förstöra ett 

projekt. Det bästa är om projektmedlemmarna svarar upp mot allt och 

projektledaren kontrollerar av. Projektmedlemmarna måste känna att det är 

angeläget att rapportera till projektledaren och att man har kontinuerlig 

avrapportering och avstämning inom teamet. Projektledaren måste förstå vad 

teamet tycker och vill och projektmedlemmarna måste förstå vad projektledaren 

i sin tur vill.” [projektstöd] 

 

”Coaching ser jag snarare som den mjukare delen, att få folk att trivas och att 

få dom att känna att de behövs. Ett bra projekledarskap innebär utöver detta att 

du skall ha en affärsmässighet, du skall ha en insyn i omvärlden eftersom vi 

arbetar i multinationella projekt vilket gör att kulturkrockarna är intressanta. 
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Ett bra projektledarskap blir så att säga även den hårdare delen, det kan ju till 

exempel innebära att man får i uppgift att uppnå en viss vinstnivå och då gäller 

det ju att leva upp till den.” [projektledare]  

 

”En bra teamledare ska kunna klara av att tala om för teammedlemmarna vad 

som är viktigt, både på kort och på lång sikt. Teamledaren ska tala om hur 

kalkylen ser ut och vad man ska satsa på inom teamet. En bra teamledare ska 

även fungera som en länk mellan projektledningen och teamet. Detta gör 

teamledaren bland annat genom att förmedla till teammedlemmarna det som tas 

upp på projektmötena.” [projektteamledare] 

 

”En teamledare måste kunna hålla ångan uppe och vara drivande. Han skall 

kunna förmedla entusiasm till alla.” [projektteammedlem] 

 

”En bra projektledare skall kunna se till så att teammedlemmarna inte behöver 

fokusera på faktorer som ligger utanför utan kan fokusera på projektuppgiften. 

Det handlar väl om att sätta upp mål som skall uppnås för att kunna fokusera 

och hela tiden veta vad som kommer längre fram. Teamledaren måste kunna 

tala om vad det är som bör prioriteras i det skede som man är i projektet.” 

[projektteammedlem] 

 

��Projekt-/teamledaren finns där som stöd vid problem men det är främst 

projektteamets uppgift att själv lösa dessa: 

 

”Som projektledare kan man aldrig gå in och lösa problemen, det är inte ditt 

jobb. Det enda du kan göra är att gå in och se till att de har de resurser i form 

av pengar och personal som de behöver för att lösa det. Dessutom att de får den 

prioritering som de behöver. Det kan faktiskt dyka upp sådana bekymmer som 

gör att man behöver göra väldigt extraordinära saker som till exempel att man 
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slänger om hela projekt organisationen samlokaliserar hela projektet, bygger ett 

nytt hus. Jag kan inte lösa deras bekymmer men jag kan se till att de har den 

rätta grunden att stå på. Det finns dessutom en hel del diskussioner som är av 

affärsmässig natur, det kan till exempel röra sig om pengar och så vidare. Vi 

försöker att så långt det går att låta projektledaren agera som buffert så att man 

inte stör teamet med sådana här diskussioner.” [projektledare]  

 

”De problem som projektledaren i sin tur får ta hand om är ju bara de stora 

problemen egentligen eftersom de andra ligger på teamledaren att lösa. De 

problem som projektledaren får hantera handlar ju mest om tidplaner, 

kostnader eller externa krav ifrån kunden.” [projektteammedlem] 
 

6.2.6 DESIGN VS. COACHING  
 

”Ett bra sammansatt team kan vara självgående. Med självgående menar vi att 

teamet ska kunna klara sig självt, det ska inte behöva coachas.” [projektstöd] 

 

”Det allra viktigaste i projektet är nog kommunikation och att ha ett så öppet 

projekt att du vågar att kommunicera. Coaching och design är beroende av 

varandra. Jag kan visa tydliga exempel på projekt där man har designat 

organisationen fel och det har fallit trots att man tyckte att man hade rätt folk 

och så vidare. Det är helt klart beroende av varandra, du måste ha både och. 

Går det att coacha upp ett dåligt sammansatt team? Ja, fast då skulle jag vilja 

påstå att du coachar inte upp det utan du coachar så att du ändrar designen fast 

du ändrar den inte på pappret. Du kommer alltså inte att jobba på det sätt som 

du säger att du skall göra.” [projektledare]  

 

”Coachingen är viktig för att projektteamet skall bli framgångsrikt och då 

framförallt för att peka ut vart vi skall och vilka delmål som finns och i vissa fall 
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kan det finnas begränsningar som måste göras. Ledningen och coachingen är 

viktig och då särskilt för så långa projekt som vi har så att inte folk går in i 

väggen … så att belastning och resurser fördelas på ett korrekt sätt.” 

[projektteammedlem] 

 

”Om design och coaching är beroende av varandra beror väl på… Om man 

skall coacha ett team så är det väl bra om man har ett team som kan coachas. 

Man kan ju inte sätta upp ett projektteam med en massa kompetenta personer 

som sitter inlåsta på sitt rum, då är det ju lite svårt att coacha dom.” 

[projektteammedlem]  

 

”Det går säkert till viss del att coacha upp ett halvbra team till en bättre 

prestation men det är väl mest jobbigt för den som skall coacha för det är den 

som får göra mycket mer än han borde göra.” [projektteammedlem] 

 

”För min del är nog coachingen viktigare, för designen kan man inte påverka så 

mycket eftersom man har de resurser man har.” [projektteammedlem]  

 

”Teamdesignen kan ju vara viktigare är coachingen också. Det kan vara så att 

man sätter ihop ett suveränt projektteam som samarbetar jättebra med varandra 

där du nästan inte behöver ha någon teamledare eller coach. Fast å andra sidan 

kan coachingen vara viktigare då man bara får ett projektteam som satts ihop 

och inte kan påverka så mycket hur det kommer att se ut. Det beror därför helt 

på vilket team som man får.” [projektteammedlem]  
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66..33  EENNKKÄÄTTSSVVAARR  
 
Tabellerna och diagrammen i bilaga 6 visar svaren på den enkät som vi bad 

respondenterna att fylla i, i anslutning till intervjuerna. För varje fråga fanns det 

sju svarsalternativ där ett representerade att påståendet upplevdes som oviktigt 

för projektteamets framgång och sju att det upplevdes som mycket viktigt för 

projektteamets framgång. I tabellerna finns följande förkortningar: PL 

(projektledare), PS (projektstöd), TL (projektteamledare) samt TM 

(projektteammedlem). Vid beräkningen av medelvärdena för diagrammen i 

bilaga 6 har vi valt att lägga samman svaren för projektledarna, projektstödet 

samt projektteamledaren under förkortningen PL* (som i detta sammanhang 

motsvarar projektledning). 
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77  AANNAALLYYSS  ––  MMAATTCCHHDDAAGG    

                                                          

 
 

 

Så var det då äntligen dags för match! I detta kapitel låter vi vårt lag bestående 

av de två fallföretagen Intentia och Saab Bofors Dynamics möta sin 

motståndare Referensramen i en hemmamatch. Oj, oj, oj, vad vi kommer att 

analysera! Vi kommer faktiskt att analysera vårt material lika systematiskt ... 

som en analys av en landslagsmatch. Den 10:e februari 1999 spelade Sverige 

landskamp på bortaplan mot Tunisien. Matchresultatet blev 0-1. Så här skrevs 

det på Fotbollsförbundets hemsida: 

 

En perfekt träff med sträckt vrist från Niclas Alexandersson gav svensk seger 

mot Tunisien. Målet kom en kvart från slutet, men det var den första halvleken 

som gladde mest i övrigt.  

 

Sverige dominerade första halvan av matchen eftertryckligt. Hemmalaget fick 

inte utrymme till spel över mittfältet. Svenskarna däremot lyckades vid ett flertal 

tillfällen komma fram på flankerna, anfall där Lucic, Blomqvist och 

Alexandersson oftast försökte nå snabba inspel. Bärande i det svenska spelet var 

den centrala ”Andersson-linjen”, alltifrån Patrik28 som agerade prickfritt där 

bak till Kennet29 som, trots hård uppvaktning, förhöll sig ständigt spelbar. 

Daniel Andersson agerade med pondus i sin roll som ”ställföreträdande 

Schwarz”. Även Andreas30, i den mer offensiva rollen, jobbade förtjänstfullt 

över stora ytor. 

 

 
28  Andersson. 
29  Andersson. 
30  Andersson. 
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Efter paus tog Tunisien snabbt initiativet och svenskarna fick svårare att hålla 

ihop laget. Tunisierna, erkänt svårbesegrade på hemmaplan, fick ordentlig fart 

på sitt passningsspel, men förmådde inte skapa några heta chanser framför 

Magnus Kihlstedt (in efter paus). I stället kunde Sverige avgöra efter ett 

mönsteranfall – långt vänsterinlägg (Kåmark) bortom straffpunkten bröstas ned 

av Kennet till Alexandersson, som mötte några meter utanför straffområdet. 

Niclas skott var otagbart för Sahli i hemmamålet. 
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77..11  KKAAPPIITTLLEETTSS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  
 

Innan vi påbörjar den analys som ska genomsyra detta kapitel, skulle vi vilja 

klargöra några punkter. De två projektteam ur vilka vi fick intervjua medlemmar 

levde båda två upp till vår definition av ett framgångsrikt projektteam. Med 

andra ord, lever de kontinuerligt upp till kundens förväntningar, arbetar med 

ökad effektivitet över tiden samt består av projektteammedlemmar som är 

engagerade och nöjda med projektarbetet.  

 

I och med det avsnitt som benämns ”Effektiva arbetsgruppsprocesser” började vi 

i kapitel 3 att redogöra för den referensram som i detta kapitel ska analyseras. 

Vidare, beskrev vi i kapitel 4 och 5 olika författares åsikter kring hur de två 

faktorerna design och coaching medverkar till att ett projektteam når framgång. 

Intentionen med detta kapitel är att ställa de nu nämnda referensavsnitten mot 

vårt empirimaterial, det vill säga vi låter vår referensram spela en tuff match mot 

våra duktiga fallföretag. Vi kommer att belysa de faktorer som enligt teorin 

anses medverka till ett projektteams framgång och jämför därefter dessa faktorer 

med våra framgångsrika fallföretag.  

 

Med andra ord, har vi frågat både teorin och empirin om hur de två faktorerna 

design och coaching medverkar till att ett projektteam blir framgångsrikt. Vår 

fråga i detta kapitel blir således: stämmer teori och empiri överens? I de avsnitt 

som svaret på denna fråga blir ”nej”, tänker vi redogöra för vår tolkning av 

anledningen till detta faktum. Utvärderingen av denna match kommer att 

presenteras i uppsatsen sista kapitel, ”Slutsatser – Eftersnack”. 
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Strukturen på detta kapitel är densamma som i vår referensram, det vill säga vi 

börjar med avsnittet ”Framgångsrika projektteamsprocesser” (vilket motsvarar 

avsnittet ”Effektiva arbetsgruppsprocesser” i referensramen) för att sedan mer i 

detalj knyta an till designens respektive coachingens betydelse för att ett 

projektteam skall nå framgång. Detta illustreras med hjälp av figur 15 på nästa 

sida.  

 

Detta upplägg har vi valt i syfte att underlätta för läsaren när denne ska följa 

våra resonemang. Vi är av åsikten att läsaren på detta sätt lättare kan finna de 

teorier som vi refererar till än om vi hade valt att ”mixa ihop” designen och 

coachingen. Vi inser dock svårigheten med detta förfarandesätt i och med att vi i 

vårt empiriska material har kommit till insikt om att design och coaching i 

realiteten är sammankopplade, något som vi kommer att illustrera i slutet av 

detta kapitel med hjälp av figur 16. Dock finns det vissa inslag av coaching i 

designavsnittet och vice versa eftersom verkligheten inte är lika rabiat som 

referensramens särskiljande mellan de två faktorerna. 
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I slutet av varje av de tre första etapperna i detta kapitel, det vill säga avsnitt 7.2, 

7.3 samt 7.4, kommer vi att kortfattat jämföra den diskussion som vi har fört i 

respektive avsnitt med våra enkätsvar (se bilaga 6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.3.8 Handlingsfrihet 
och strategiskt 
tänkande  

7.3.9 Belöning för 
god prestation 

7.3.5 Målvakt, 
backlinje, mittfält … 

7.3.1 Reflektioner 
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7.3 
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7.4 
Pep talk 

7.4.4  Projektledaren 
som lärare och en 
lärande lagspelare 
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7.5 
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 7.2 
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 projektteams- 

processer 

 

Figur 15: Vår disposition av kapitel 7. 
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77..22  FFRRAAMMGGÅÅNNGGSSRRIIKKAA  PPRROOJJEEKKTTTTEEAAMMSSPPRROOCCEESSSSEERR  
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projektteams- 

processer 

 

 

I det material som rör denna aspekt är det inte helt uppenbart vad som kan 

hänföras till designen respektive coachingen. Vi ser därför ”Framgångsrika 

projektteamsprocesser”, vilket har nämnts tidigare i avsnittet ”Effektiva 

arbetsgruppsprocesser” (3.5.4), som en bro mellan design och coaching. Den 

första faktorn som vi ämnar titta närmare på är det sätt på vilket 

projektledarskapet varierar med projektteamets livscykel. 

 

Både Wageman [1997] och Senge [1996] anser att ledarskapet varierar efter 

vilken fas som ett team befinner sig i, något som respondenterna på Intentia 

respektive SBD håller med om. Däremot, har det inte kommit till vår kännedom 

att respondenterna på de båda företagen är medvetna om att projektledarskapet 

skulle variera på det definitiva sätt som Wageman [1997] framhåller, det vill 

säga gränserna mellan de olika roller som en projektledare innehar i ett 

projektteam är mer diffusa i verkligheten. Visserligen poängterar respondenterna 

hos de framgångsrika projektteamen på Intentia och SBD att det krävs en större 

insats av projektledaren i början av projektet men vi tolkar det inte som om det 

med Wagemans [Ibid.] definition endast handlar om en designerroll, utan att 

projektledaren även har en coachroll för att få i gång projektteamet samt 

förmedla projektets mål.  
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Projektledarens barnmorskeroll blir heller aldrig klart framträdande hos de båda 

framgångsrika projektteamen eftersom många av de moment som ingår i denna 

roll såsom att etablera mätbara mål redan finns i respektive företags 

projektmodell. Projektledarens coachroll anser vi, till skillnad från Wageman 

[Ibid.], finns med under hela projektets gång men att den ter sig annorlunda 

beroende på i vilken fas som arbetet befinner sig. En respondent hos SBD 

påpekar att coachrollen exempelvis blir mycket tydlig vid pressade situationer. 

Enligt vår mening kan coachrollen i vissa situationer komma i uttryck i att 

projektledaren ”håller ångan uppe” och stöttar projektteamet genom att gå runt 

och småprata med projektteamets medlemmar, vilket även projektledaren på 

SBD bekräftar.  

 

Vi menar därför att det för de studerade projektteamen inte går att identifiera 

exakt när projektledaren innehar någon av Wagemans [Ibid.] ledarskapsroller. 

Med andra ord, är vi av den åsikten att alla dessa roller förekommer samtidigt 

hos de studerade framgångsrika teamen under hela projektets gång, men att 

coachrollen alltid har en framträdande roll för att projektteamet ska nå 

framgång. Ett exempel på att coachrollen ”blommar ut” under den slutgiltiga 

fasen av projekten är de kick-offer som åligger projektledarna på SBD att ta 

ansvar för. Dessa kick-offer medför enligt vår mening att det skapas en bra och 

härlig stämning inom projektteamet som i sin tur är en förutsättning för den 

framtida coachingen.  

 

En intressant aspekt i detta sammanhang är att de båda projektteamens 

medlemmar poängterar vikten av att ”keep up the good spirit” inom 

projektteamet och att denna uppgift är tilldelad projektledaren. I Intentia är detta 

en procedur i sig och går under benämningen kick-outer. Dessa kick-outer är 

enligt vår åsikt ett ypperligt initiativ från företaget i och med att vi anser att om 

projektledaren ser till att avsluta projektet på ett trevligt vis, kommer 
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projektteammedlemmarna att gå vidare till nästa projekt med en positiv 

inställning till arbetet.  

 

Vi menar således att om projektledaren lyfter fram sin coachroll i slutet av ett 

projekt, öppnar detta upp för en större mottaglighet till coaching i nästa projekt, 

det vill säga man får en spiraleffekt mellan de olika projekten inom företaget. En 

av projektledarna belyser det som vi nyss har tagit upp genom att tala om 

coachingen som en personalvårdande faktor. 

 

Svedberg [2000] är av meningen att ett projektteam kan nyttja så kallad team-

building för att skapa samhörighet och dynamik i teamet. Detta är något som de 

båda studerade företagen använder sig av i form av kick-offer, kick-outer, resor 

samt gemensamma fikastunder. De tillfrågade personerna upplever alla att 

skapandet av en teamkänsla är viktigt för projektteamets samarbete och därmed 

för huruvida ett projektteam blir framgångsrikt eller ej. Svedberg [Ibid.] 

poängterar även att team-building är ett effektivt ”verktyg” för projektledningen 

att använda i syfte att öka motivationen och effektiviteten inom ett projektteam.  

 

Dessutom, kräver samme författare att för att göra det möjligt att skapa en 

teamkänsla, bör projektteamet tillbringa en längre sammanhållen tid 

tillsammans, vilket projektteammedlemmarna på SBD får möjlighet att göra då 

de åker på gemensamma resor. Vi menar dock att Intentia inte fullt ut utnyttjar 

möjligheten att skapa en teamkänsla under en längre sammanhållen period 

eftersom företaget inte i samma grad som SBD använder sig av just resor för 

teamen samt teamfika. Vi är dock medvetna om att detta kan bero på företagets 

organisationskontext, det vill säga projektteammedlemmarna hos Intentia ingår 

oftast i ett flertal olika projekt samtidigt och befinner sig därmed sällan på 

samma plats, vilket gör det svårt att organisera dylika aktiviteter såsom 

regelbunden teamfika. Däremot, borde projektteamen på Intentia organisera 
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någon form av aktivitet som engagerar hela projektteamet men som inte kräver 

att alla är på plats samtidigt.  

 

Vi föreslår därför att projektteamet ser över möjligheten att exempelvis ”spela 

på travet” tillsammans. Mer specifikt, menar vi att projektteamet har ett rullande 

schema där den personen som för veckan ansvarar för aktiviteten får välja de 

hästar som projektteamet ska spela på, kontrollerar utfallet av sitt val samt 

delger de andra den informationen. 

 

Svedberg [Ibid.] nämner ingenting om att team-building även bör ske under 

själva projektets gång. Detta motsäger det faktum att respondenterna på de båda 

företagen hävdar att socialiseringen är en pågående process. Dessutom, är alla 

de tillfrågade personerna av meningen att en teamkänsla är av betydelse för 

projektteamets framgång. Därför är vi av åsikten att för att fullt ut kunna utnyttja 

de fördelar som en effektiv team-building för med sig, bör dylika aktiviteter inte 

endast förekomma under projektstarten utan även under projektets gång. Precis 

som projektstödet på Saab Aerospace påtalar, är det viktigt att under hela 

projektets livscykel ”släppa loss” energin. Med detta uttalande framhåller 

projektstödet i våra ögon framförallt projektledarens designroll eftersom 

respondenten här menar att projektledaren bör göra detta genom att vara tydlig, 

förmedla projektets riktning samt förmedla information. Denna åsikt skulle vi 

vilja bredda genom att även se team-buildingen som en faktor som definitivt 

ökar energiflödet inom projektteamet. 

 

För att medverka till att skapa ett väl fungerande projektteam anser Lindström-

Myrgård [2000] och Wenell [2001] att projektteammedlemmarna bör inneha 

vissa egenskaper såsom att de är öppna för nya saker, är ärliga, respekterar 

varandra, är tydliga i sitt sätt att vara gentemot andra men även att de måste ha 

arbetsglädje. Detta är något som respondenterna på Intentia och SBD bekräftar 
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är av betydelse för projektteamets framgång. Dessutom, menar några 

respondenter att det faktum att en god spelstil upprätthålls under projektets gång 

är något som projekt-/teamledaren kan känna av och påverka exempelvis genom 

att agera som förebild.  

 

Eftersom både Intentia och SBD enligt vår definition är framgångsrika 

projektteam, ser vi att empirin bekräftar Lindström-Myrgårds [2000] och 

Wenells [2001] teorier. Vi håller således med om att för att 

projektteammedlemmarna ska kunna utvecklas till goda lagspelare – vilket är till 

förmån för framgångsrikt projektarbete – är det av betydelse att dessa innehar de 

nyss nämnda egenskaperna samt att projekt-/teamledaren inser att denne kan 

påverka spelstilen. Vidare, är vi av åsikten att även projektteammedlemmarna 

bör göra sitt bästa för att medverka till att ett bra samarbete upprätthålls för att 

därmed främja projektteamet i dess strävan efter att bli framgångsrikt.  

 

Paus 

Enligt våra enkätsvar som går att finna i dess helhet i bilaga 6, anses team-

buildingaktiviteter som medverkar till ”Den sociala gemenskapen inom 

projektteamet” samt det faktum att ”Individerna känner att de är viktiga för 

gruppen som helhet”, vara av stor betydelse för ett projektteams framgång. Vårt 

resonemang angående det faktum att framgångsrika projektteamsprocesser 

medverkar till framgångsrikt projektteamsarbete bekräftas därmed av 

enkätsvaren. 

 

Låt oss nu när vi har uppehållit oss en stund kring bron mellan design och 

coaching, gå vidare till att diskutera det förstnämnda brofästet, nämligen … 
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77..33  BBLLÅÅGGUULLTT  
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7.3.1 REFLEKTIONER KRING PROJEKTORGANISATIONEN 
 

Projekten på Intentia anser vi med Locks [1996] definition utgör 

en teamorganisation eftersom team sätts samman för att 

genomföra projektuppgiften vilken innebär att implementera 

Movex ute hos kund. Det är projektledaren som styr teamet och 

projektteammedlemmarna rapporterar direkt till honom. När 

projektet har genomförts upplöses det berörda projektteamet.  

7

 

SBD:s projektorganisation liknar, med Locks [Ibid.] definition, mest en 

matrisorganisation. Varje projekt hos SBD har sin projektledare men skillnaden 

mellan SBD och en renodlad matrisorganisation är att projektteammedlemmarna 

rapporterar om det fortlöpande arbetet till projektledaren, och inte till 

linjechefen. I enlighet med en matrisorganisation är projektledaren hos SBD 

ansvarig för att samordna projektarbetet. Även om projektteammedlemmarna 

inte behöver rapportera till linjeorganisationen, är det denna som har ansvaret 

för utbildning av medarbetarna. Vi tolkar det därför som att 

projektteammedlemmarnas kommunikationsmönster hos SBD är relativt 

komplext, vilket överensstämmer med en matrisorganisation.  
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Våra två fallföretag har olika organisationsstrukturer för projektarbete, eftersom 

Intentia är ett konsultföretag medan SBD är ett industriföretag. I och med att de 

båda framgångsrika projektteamen tillhör två olika organisationskontexter, anser 

vi inte att framgångsrikt projektarbete endast kan förknippas med en viss typ av 

projektorganisation. Vi instämmer därför med Cleland [1994] som framhåller att 

den viktigaste faktorn beträffande organisationskontexten är att det finns en 

struktur för projektteamet att luta sig mot, vilket i sin tur medverkar till 

framgång. 

 

 

7.3.2 GEMENSAM MÅLBILD  
 

Cohen [1994] menar att för att ett projektteam skall utvecklas till 

ett framgångsrikt projektteam måste det finnas klara och 

engagerande mål på organisationsnivå, vilket det finns för 

projektteamen både hos Intentia och SBD. Detta påvisas tydligt 

genom de projektmodeller som företagen använder sig av, i vilka 

de olika faserna för projekten finns beskrivna. Projektmodellerna 

medverkar till att skapa en gemensam organisatorisk vision, 

vilken Senge [1995] anser är av betydelse för att medarbetarna 

skall sträva i samma riktning.  

7

 

Senge [Ibid.] påpekar dessutom att en gemensam vision är grunden för 

långsiktigt tänkande, vilket vi menar framförallt är viktigt för att projektteamet 

hos SBD skall bli framgångsrikt. Detta eftersom projekten på SBD pågår under 

en lång tidsperiod; utan en sådan vision kan det bli svårt för 

projektteammedlemmarna att samordna sitt arbete samt finna motivation för att 

lösa de svårigheter som uppstår under projektets gång. Vi är visserligen av 

åsikten att själva skapandet av visionen är design men att förmedlandet av denna 
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vision under projektets gång tillfaller projektledaren. Detta förmedlande sker 

genom coaching och i SBD:s fall ligger det på projektteamledarens ansvar att 

fullfölja denna kritiska framgångsfaktor. Den kontinuerliga dialog som en 

projekt-/teamledare måste föra med sina projektteammedlemmar i form av 

coaching blir därmed viktig i dessa lägen. 

 

Wagemans [1997] krav på en klar och engagerande inriktning för att främja 

projektteamets framgång tolkar vi som uppfyllt för båda företagen eftersom de 

lever upp till vårt kriterium för framgångsrika projektteam bestående av 

projektteammedlemmar som är nöjda och engagerade i sitt arbete. Hos Intentia 

styrs projektens inriktning i mångt och mycket av kunden i och med att en stor 

del av projektarbetet sker ute hos kund.  

 

Projektarbetets målsättning i SBD:s fall förefaller dock vid vissa tillfällen inte 

vara så klart framträdande för projektteamet eftersom projektteamledaren 

påpekar att det händer att huvudleverantören med kort varsel ibland tvingar 

honom att ändra de direktiv som han tidigare givit teamet. Detta kan enligt 

Wageman [Ibid.] medverka till att projektteammedlemmarna får svårigheter 

med att veta vad som måste prioriteras om det skulle uppstå situationer där 

kompromisser måste göras. Vi är därför av åsikten att detta skulle kunna ha en 

negativ inverkan på projektteamets framgång men eftersom detta inte är fallet, 

anser vi att detta påvisar att ett projekts målsättning inte är den enda avgörande 

designfaktorn för att ett projektteam skall nå framgång. Däremot, tolkar vi det 

som om projektteamet på SBD innehar en strategisk flexibilitet eftersom det 

trots den ovannämnda svagheten lyckas leva upp till vår definition av vad ett 

framgångsrikt projektteam är. 

 

Det förekommer inte några större oklarheter om vem som är ansvarig för vad, 

varken hos projektteamet hos Intentia eller hos SBD, vilket medverkar till att 
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Koehlers [1990] krav på att projektmedlemmarna har en gemensam förståelse 

för vad som förväntas av dem uppfylls. Detta är sålunda anledningen till att vi 

framhåller det som angeläget för ett projektteams framgång att det råder en 

tydlig ansvarsfördelning inom projektet. 

 

 

7.3.3 ELVA SPELARE 
 

Hos Intentia anpassas projektteamets storlek till projektens 

storlek. Det som krävs är att den kompetens som behövs täcks in. 

Därför kan Intentias projektteam anses uppfylla Hackmans 

[1988] definition av ett lagom stort projektteam. Däremot, menar 

vi att Intentias projektteam i vissa fall enligt Cohen [1994] kan 

tyckas vara något sårbara eftersom en del projektteam inte består 

av mer än tre till fyra personer. Allteftersom projektet fortskrider 

kan denna typ av projektteam bli allt mer känsligt för oförutsedda 

händelser, såsom att en projektteammedlem blir sjuk eller 

beslutar sig för att söka efter ett nytt arbete.  

7

 

Denna typ av sårbarhet föreligger ej till samma grad för projektteamen hos SBD 

eftersom projektteamen hos detta företag oftast består av flera personer. 

Förutsatt att den kompetens som behövs täcks in, förefaller även dessa 

projektteam vara av lagom storlek. Respondenterna hos SBD är dock medvetna 

om att projektteamen inte bör bestå av fler än tolv personer. I vissa fall kan 

SBD:s projektteam dock enligt Lindström-Myrgård [2000] anses som något 

stora eftersom det är att föredra att ha några få personer som arbetar med 

projektuppgiften. Dessutom, påpekar projektledaren på SBD att för att 

projektteamledaren ska kunna utföra sin roll som coach av 

projektteammedlemmarna, är det av vikt att projektteamen inte är för stora. 
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Svårigheten för SBD ligger här i att skapa en väl avgränsad uppgift eftersom 

själva projekten hos SBD är förhållandevis komplexa.  

 

Ovanstående resonemang medverkar till att vi tolkar det som betydelsefullt att 

projektteamen inte är för stora för att dessa skall bli framgångsrika. Dessutom, 

medverkar lagom stora projektteam till att projektledaren kan utföra en väl 

fungerande coaching. Projektteamstorleken är vidare avhängig det faktum att 

företaget lyckas skapa en väl avgränsad uppgift.  

 

Lindström–Myrgård [Ibid.] menar att det är att föredra att ha några få personer 

som kan arbeta helhjärtat med projektet än att de som är involverade måste 

splittra sitt engagemang på olika uppgifter. Därför kan projektteamen hos 

Intentia å ena sidan anses vara av en lagom storlek eftersom de oftast består av 

några få personer, men å andra sidan medföra vissa risker eftersom 

medarbetarna hos Intentia oftast arbetar på flera olika projekt parallellt. Vi är 

därför av åsikten att projektteammedlemmarna till viss del kan känna sig 

splittrade och på grund av detta få svårigheter att kunna ge varje projekt så 

mycket engagemang som de skulle vilja. Denna risk förefaller dock inte vara 

särskilt stor då det projektteam från vilket vi har intervjuat projektledare och 

projektteammedlemmar uppfyller kriterierna för ett framgångsrikt projektteam 

samt består av projektteammedlemmar som är engagerade och nöjda med 

projektarbetet. 

 

SBD strävar efter att de personer som arbetar på ett projekt skall vara 

heltidsanställda i projektet, vilket vi menar medverkar till att medarbetarna kan 

fokusera på den uppgift som de har blivit tilldelade. Trots att teorin hävdar att 

det är att föredra att ha heltidsanställda projektteammedlemmar på respektive 

projekt, anser vi här att ett projektteam mycket väl som i Intentias fall kan bli 

framgångsrikt ändå. Vi menar att projektteammedlemmens engagemang och 

 185



 AAnnaallyyss  

intresse för projektet är av större vikt än att denne endast arbetar med ett projekt 

i taget.  

 

 

7.3.4 LAGETS UPPGIFT 
 

Enligt Wenell [2001] är det essentiellt att ett projektteam har en 

väl avgränsad uppgift. Detta är mycket tydligt hos Intentia 

eftersom de olika delprojekten alla utgör delar av projektet hos 

kunden. Dessutom, får de olika delprojektledarna ta ansvar för 

sammanhängande deluppgifter som exempelvis att implementera 

Movex på kundens sälj- respektive inköpsavdelning. En av 

medarbetarna på SBD poängterar också att det är viktigt för 

projektteamen att ha en väl avgränsad uppgift som ett begränsat 

antal personer kan arbeta med.  

7

 

I både Intentias och SBD:s fall borde det, enligt Wageman [1997] samt Cohen 

[1994], föreligga en risk att projektteammedlemmarna förlorar fokus på det 

större sammanhanget eftersom de båda företagen tilldelar projektteamen väl 

avgränsade uppgifter. Dessa två författare anser att det vid en arbetsuppgifts 

utformande bör tas hänsyn till att uppgiften skall vara en del av ett större 

sammanhang. Risken att våra två fallföretag skulle förlora fokus på det större 

sammanhanget menar vi försvinner i och med det faktum att de har en väl 

utarbetad projektmodell samt kontinuerlig coaching ifrån projekt-/teamledarens 

sida, vilket medför att projektteamets känsla för det övergripande projektmålet 

inte försvinner bort i kulisserna. På detta sätt medverkar projektmodellerna samt 

coachingen till att projektteamen har ett framgångsrikt projektarbete.  

 186



 AAnnaallyyss  

Wageman [1997] framhåller att en grundförutsättning för att ett projektteam 

skall bli framgångsrikt är att projektteamet tillbringar tid tillsammans. Dock 

uppfylls inte detta kriterium av Intentia vars projektuppgift medför att 

projektteamet inte tillbringar så mycket tid tillsammans under arbetet hos kund, 

vilket således skulle innebära en negativ effekt på projektteamets framgång. 

Wageman [Ibid.] anser emellertid att det är framförallt viktigt att 

projektteammedlemmarna spenderar mycket tid tillsammans då dessa är ovana 

att arbeta i projektteam. Vi är därför av åsikten att det inte föreligger någon 

större risk för att Intentias projektteam, på grund av deras få sammankomster, 

skulle vara mindre framgångsrika eftersom de projektteammedlemmar som vi 

har intervjuat, har alla stor erfarenhet av att arbeta i projektteam. Vi råder dock 

företaget att vara uppmärksamt när nya medarbetare börjar så att dessa ges tid 

till att träffa de mer erfarna projektteammedlemmarna för att på så sätt kunna få 

ta del av de sistnämndas erfarenheter.  

 

Hackman [1987; i Lorsch, 1987] understryker att ett projektteams ansträngning 

förstärks om det krävs olika färdigheter för att utföra uppgiften, något som 

projektuppgiften hos Intentia gör eftersom den kräver att ekonomer och 

ingenjörer arbetar tillsammans. Projektuppgiften förefaller även upplevas som 

meningsfull av respondenterna samt det förväntade utfallet kan lätt uppskattas 

genom företagets projektmodell. Projektteamet är dessutom medvetet om att 

lösningen av uppgiften är betydelsefull för den utomstående intressenten, som 

kunden i det här fallet kan sägas utgöra. Vidare, ges projektteamet tillbörlig och 

trovärdig feed-back beträffande arbetet med projektuppgiften genom de olika 

möten och internrevisioner som sker under projektets gång.  

 

Alla dessa nu nämnda företeelser menar Hackman [Ibid.] inverkar positivt på ett 

projektteams prestation, varför vi anser att Intentias projektteam har mycket 

goda förutsättningar att prestera på ett framgångsrikt sätt. Dessa förhållanden 
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föreligger även hos SBD:s projektteam men vi är av meningen att eftersom 

projekten sträcker sig över en relativt lång tidsperiod, kan det bli svårt för 

projektteammedlemmarna att hela tiden tänka på att den uppgift som de utför är 

betydelsefull för en utomstående intressent. 

 

Även om de båda företagens projektuppgifter inte helt liknar varandra anser vi 

oss skönja att för att ett projektteam skall bli framgångsrikt, är det av betydelse 

att projektuppgiften utgörs av en riktig teamuppgift, som upplevs som 

meningsfull samt att projektteamet får kontinuerlig feed-back från sin 

projektledare. Och vips, så befinner vi oss i gränslandet igen där projektteamets 

design blir avhängigt projektledarens coaching av projektteamet, vilket leder oss 

fram till ståndpunkten att för att projektuppgiften skall medverka till 

projektteamets framgång, bör uppgiftens design även inbegripa 

coachingaspekten. 

 

 

7.3.5 MÅLVAKT, BACKLINJE, MITTFÄLT … 
 

Enligt Wenell [2001] utgör ofta ett av de stora problemen när ett 

framgångsrikt projektteam skall skapas att projektteamledaren 

sällan själv får välja vilka som skall ingå. Detta är inte fallet för 

SBD eftersom det är projektteamledaren tillsammans med 

respektive kontorschef som beslutar vilka som skall vara med. 

Hos Intentia är det projektledaren tillsammans med konsultchefen 

som sätter samman projektteamet, vilket gör att det nyss nämnda 

problem som Wenell [Ibid.] omtalar för att få ett framgångsrikt 

projektteam inte heller existerar på detta företag.  

7
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Att projektteammedlemmarna hos SBD upplever sammansättningen av 

projektteamet som väl fungerande anser vi stärker det faktum att för att skapa ett 

framgångsrikt projektteam, är det viktigt att projektteamledaren får välja 

projektteamets sammansättning, vilket Wenell [Ibid.] påpekar. De tillfrågade 

hos Intentia är i stort nöjda med projektteamets sammansättning även om 

respondenterna menar att den säkert skulle kunna förbättras. Teamledaren hos 

SBD påpekar att projektteamet inte är ett så kallat ”Dream team” rent 

kompetensmässigt. Detta beror antagligen på det faktum att de personer som 

kompetensmässigt skulle vara mest lämpade att delta i projektteamet inte finns 

att tillgå. Detta är även ett problem som existerar hos Intentia där flera 

respondenter påpekar att det oftast inte är möjligt att få ihop ett önsketeam 

eftersom det råder en hög beläggning hos affärskonsulterna.  

 

Skulle projektsammansättningen mot förmodan inte fungera väl anser en 

respondent hos SBD att det alltid finns möjlighet att omorganisera. Även hos 

Intentia kan det hända att någon i projektteamet kan behövas bytas ut eller får 

andra arbetsuppgifter. Beträffande det faktum att ett projektteams 

sammansättning förändras håller dock Cohen [1994] före att ett projektteams 

sammansättning bör vara tämligen stabil för att framgång skall uppnås. Vår 

tolkning är dock att för att ett projektteam skall bli framgångsrikt, är det inte av 

avgörande betydelse att projektteamet har en stabil sammansättning. Detta 

menar vi kan bero på att det i ett projektteam finns en inbyggd flexibilitet 

eftersom projektteammedlemmarna är medvetna om att de på bästa sätt måste 

utnyttja de begränsande resurser som står till förfogande för att kunna 

genomföra arbetet.  

 

Lindström-Myrgård [2000] är av åsikten att det vid ett projektteams 

sammansättning är viktigt att ta hänsyn till att någon av 

projektteammedlemmarna skall vara exempelvis mer pådrivande, bra på att 
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stimulera andra eller mer en ledartyp. Vid sammansättningen av projektteamen 

hos Intentia och SBD tas det främst hänsyn till de blivande 

projektteammedlemmarnas kompetenser. En respondent hos SBD menar att det 

vid projektteamets tillsättande säkert ägnas en tanke åt 

projektteammedlemmarnas personligheter men att detta antagligen begränsas av 

att alla som är tänkbara kandidater för projektteamet, inte finns att tillgå. Vi 

menar därför att dessa teorier kan vara bra att ha i bakhuvudet vid tillsättningen 

av projektteammedlemmar för att få ett framgångsrikt projektteam men att ett 

team kan lyckas med att bli framgångsrikt även om det inte finns möjlighet att ta 

hänsyn till medlemmarnas personligheter.  

 

En anledning till att projektteamet ändock är framgångsrikt kan vara det faktum 

att ett väl fungerande projektteam enligt Hackman [1987; i Lorsch, 1987] har en 

ändamålsenlig design, den kompetens som krävs samt att 

projektteammedlemmarna har god samarbetsförmåga. 

Projektteammedlemmarnas samarbetsförmåga är något som ses över vid 

sammansättningen hos Intentia. Dessutom, menar Koehler [1990] att de bästa 

projektteamen är de som representerar ett tvärsnitt genom organisationen med 

representanter ifrån olika avdelningar, vilket projektteamen både på Intentia och 

SBD gör. Faktumet att ett projektteam består av projektteamedlemmar som 

innehar olika kompetenser men som ändå inte är alltför olika, medverkar till att 

projektteamen inte blir alltför heterogena – vilket både Hackman [1987; i 

Lorsch, 1987] och Thomas [2000] anser vara av betydelse för att få ett 

framgångsrikt projektteam.  

 

Däremot, kan det finnas en risk för att SBD:s projektteam tenderar till att vara 

homogena eftersom det består av projektteammedlemmar som alla är ingenjörer, 

vilket Thomas [Ibid.] förespråkar bör undvikas. Vi har som åsikt att ett sätt för 

SBD att undvika att projektteammedlemmarna blir alltför liktänkande, vore att 
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vid sammansättningen av dessa ta en större hänsyn till de olika medarbetarnas 

personligheter och på detta sätt åstadkomma ett projektteam där oliktänkande 

existerar. Denna risk borde, i våra ögon mätt, vara mindre hos Intentia eftersom 

projektteamet här består av både ingenjörer och ekonomer. Med andra ord, 

menar vi att dessa skillnader i kompetensområde medverkar till att projektteamet 

erhåller en viss dynamik eftersom olika synvinklar på hur problem kan lösas 

möts. Denna dynamik anser vi medverkar till projektteamets framgång.  

 

Något som hos Intentia upplevs som ett riskmoment är det faktum att hur väl 

företaget än har satt samman sitt eget projektteam, är den kritiska punkten hur 

detta projektteam kommer att kunna samarbeta med kundens projektteam. 

Intentia försöker dock att i allt större grad påverka vilka projektteammedlemmar 

som skall ingå i kundens projektteam, något som vi påpekar är mycket viktigt 

för att företagets projektteam skall bli framgångsrikt.  

 

 

7.3.6 TAKTIKMÖTEN 
 

Koehler [1990] påpekar att projektteamets möten är 

nyckelfaktorer för dess prestation och för att dessa skall ge 

maximal utdelning bör de vara välplanerade. Både Intentia och 

SBD har möten med regelbundna intervaller av vilka de formella 

mötena finns inlagda i företagens projektmodeller. Därför kan de 

båda företagens möten anses som väl planerade och ge det 

utrymme för kommunikation, vilket enligt Koehler [Ibid.], även 

menar är essentiellt för att projektteamet skall bli framgångsrikt.  

7

 

De formella mötena som förekommer under projektets gång är viktiga men det 

är även viktigt att de olika projektteammedlemmarna kan samlas till möte med 
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kort varsel. Detta framhåller även en av respondenterna hos SBD vara av 

betydelse. Vi menar att det är enklare för SBD:s projektteam att snabbt kunna 

samlas över dagen eftersom dessa befinner sig på samma plats. Det kan däremot 

vara mer komplicerat att anordna möten över dagen för Intentias projektteam 

som kan befinna sig på olika ställen och även har andra ansvarsområden inom 

organisationen som kräver uppmärksamhet, vilket enligt Koehler [Ibid.] utgör en 

av de största utmaningarna för mötestillfällena. I och med att Intentia är ett 

konsultföretag, tolkar vi det som om företagets organisation innehar en 

flexibilitet som medverkar till att det vid behov finns möjlighet att anordna 

möten med kort varsel. Om dessa möten sker öga mot öga eller via datorer låter 

vi vara osagt.  

 

 

7.3.7 LAGETS RESURSER 
 

De medarbetare som vi har intervjuat hos de båda företagen anser 

alla att de har god tillgång till de materiella resurser som krävs. 

Både Hackman [1987; i Lorsch, 1987] och Wageman [1997] är 

av åsikten att det är viktigt att projektteamet erhåller de resurser, 

både personella och materiella, som krävs för att projektteamet 

skall kunna bli framgångsrikt.  

7

 

Ett kritiskt moment för Intentias projektteam vad det gäller materiella resurser är 

i fas tre av projektet då kundens personal skall utbildas och det behövs lokaler 

till detta. Därför anser vi att kommunikation – vilket utgör en coachingaspekt – 

mellan projektteammedlemmarna, projektledare och kund blir av betydelse för 

att på ett tidigt stadium kunna identifiera om det skulle behöva tillsättas fler 

resurser. Dessutom krävs det av projektteammedlemmarna att dessa är flexibla 

för att kunna anpassa sig till rådande omständigheter. Vidare, är det generellt 
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viktigt att kunden hörsammar vilka resursbehov som projektteamet har eftersom 

det är denne som tillhandahåller de materiella resurserna. 

 

Hackman [1987; i Lorsch, 1987] framhåller att det är angeläget att ett 

projektteams ledare försäkrar att de resurser som efterfrågas av projektteamet 

finns till förfogande, varför det här krävs av projektledaren hos Intentia att han 

tydliggör projektteamets behov för kunden. När det kommer till de personella 

resurserna, ger respondenterna i projektteamet hos SBD uttryck för att de skulle 

behöva fler personella resurser eftersom arbetsbelastningen ibland kan kännas 

lite betungande, vilket skulle kunna påverka projektteamets arbete på ett 

negativt sätt. Vi anser dock att SBD har lyckats kringgå denna fälla genom 

företagets kulturella vision om projektarbete. Denna kulturella vision bygger på 

– som en av projektteammedlemmarna även poängterade – det faktum att de 

som arbetar på detta företag finner glädje i att arbeta med projekt. 

 

Hackman [Ibid.] framhåller att ibland, för att ett projektteam skall lyckas lösa 

uppgiften, kan medlemmarna behöva komplettera sina kunskaper genom 

utbildning. Projektmedlemmarna hos både Intentia och SBD har möjlighet att 

utbilda sig i för projektet relevanta arbetsområden. Dessutom har 

projektmedarbetarna på Intentia två hundra timmar per år i betald utbildning, 

vilket gör att vi instämmer med respondenterna om att utbildningsmöjligheterna 

hos företaget är mycket goda. Beträffande utbildning hos SBD, ligger detta på 

linjens ansvar, vilket medverkar till att utbildningen generellt sett skall ske 

mellan projekten och inte under ett pågående projekt. Skulle 

projektteammedlemmarna behöva utbildning under projektets gång, är det 

omständigheterna som får avgöra om det finns tid till detta.  

 

Vi anser här att SBD bör fästa uppmärksamheten på de utbildningsbehov som 

projektteammedlemmarna kan tänkas ha för att utföra projektuppgiften inte 
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förbises eftersom detta skulle kunna inverka negativt på projektets kvalitet. Vi 

menar dock inte att detta är fallet eftersom projektteamet uppfyller våra kriterier 

för ett framgångsrikt projektarbete.  

 

Av ovanstående diskussion tyder vi det som essentiellt att för att ett projektteam 

skall bli framgångsrikt, måste projektteamet få tillgång till de resurser som det 

efterfrågar. Dock påpekar de tillfrågade projektteamen att resurser kan utgöra en 

kritisk faktor under vissa perioder, varför vi menar att resurstillgång inte kan 

anses som den faktor som ensam medverkar till projektteamets framgång.  

 

 

7.3.8 HANDLINGSFRIHET OCH STRATEGISKT TÄNKANDE 
 

Både Hackman [1987; i Lorsch, 1987] och Wageman [1997] 

anser att ett viktigt villkor för att ett projektteam skall bli 

framgångsrikt, är att dess medlemmar tillåts att ta egna initiativ 

beträffande arbetets utförande. Detta är mycket tydligt både hos 

SBD och hos Intentia där alla de tillfrågade upplever att 

projektteammedlemmarnas handlingsfrihet är mycket stor.  

7

 

Hos SBD är det som ytterst begränsar de initiativ som projektteammedlemmarna 

får ta antingen budgeten eller det faktum att det inte finns tid att göra vissa 

förändringar. Det som begränsar handlingsfriheten hos Intentia är det faktum att 

det är kunden som avgör om en förändring är önskvärd eller ej. Vi anser därför 

att de båda projektteamen har de förutsättningar som teorin kräver för 

framgångsrikt projektarbete beträffande handlingsfrihet för att uppmuntra 

projektteammedlemmarna till att ta egna initiativ. Detta menar vi stimulerar till 

kreativitet och ifrågasättande hos projektteammedlemmarna, något som i sin tur 

underlättar utvecklandet av ett strategiskt tänkande hos desamma.  
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Vi tolkar det likväl som att medlemmarnas strategiska tänkande beträffande 

projektuppgiften begränsas hos SBD av budgeten och hos Intentia av kunden, 

vilket även inskränker deras handlingsfrihet. Dessa ramverk anser vi emellertid 

är nödvändiga för att projektteamet överhuvudtaget skall kunna utföra 

projektuppgiften på ett framgångsrikt sätt eftersom de utgör projektets 

organisationsstruktur, det vill säga företagets projektmodell. Därför är vi av 

åsikten att för att möjligheten till handlingsfrihet och strategiskt tänkande skall 

medverka till en framgångsrik lösningen av projektuppgiften, krävs vissa ramar 

som kan tjäna som ledstjärnor för projektteammedlemmarna i deras arbete.  

 

 

7.3.9 BELÖNING FÖR GOD PRESTATION 
 

Hackman [1987; i Lorsch, 1987] anser att prestationen med 

vilken en väl strukturerad projektteamuppgift utförs förstärks 

med ett stödjande belöningssystem. Eftersom både Intentia och 

SBD har utformat relativt väl strukturerade projektteamuppgifter 

skulle därför projektteamens prestation ytterligare kunna ökas 

genom belöningar och mått som fokuserar på hela projektteamets 

beteende. Inget av de två företagen har i nuläget kontanta 

belöningar för god projektteamprestation, vilket teorin menar är 

att förbise en möjlighet till att ytterligare motivera projektteam 

som arbetar på ett för företagen tillfredsställande sätt.  

7

 

Hos Intentia förekommer det dock kontanta belöningar men dessa fokuserar på 

individen i stället för projektteamet. Eftersom Parker et al. [2000] är av åsikten 

att kontanta belöningar endast fungerar när projektteammedlemmarna arbetar 

med ett fåtal projekt samtidigt, vilket inte är fallet hos Intentia, kan den 

individuella bonusen få negativa konsekvenser för projektet i form av att 
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projektteammedlemmarna sätter sitt eget bästa framför projektets. En respondent 

är dock av åsikten att det inte förekommer någon suboptimering på grund av 

detta eftersom det är genom att vara verksam i projekt som 

projektteammedlemmarna tjänar ihop sin bonus. Skulle de sätta sitt eget bästa i 

förgrunden genom att inte vara effektiv i projektet, kommer de att få det svårare 

att nå den individuella bonusen. Intentia håller i nuläget på att se över sitt 

nuvarande belöningssystem, något som vi med stöd i litteraturen anser vara 

förnuftigt.  

 

Wageman [1997] har även funnit att belöning för god teamprestation är av 

betydelse för projektteamets framgång. Det preciseras här inte om belöning är 

lika med kontanta belöningar eller om en belöning även kan förekomma i form 

av en resa eller beröm. Vår åsikt är dock att även den senare formen av icke 

kontanta belöningar kan ha positiv inverkan på projektteamets prestation och 

även bidra till en förstärkt känsla av samhörighet inom projektteamet. Hos både 

Intentia och SBD existerar det icke kontanta belöningar, vilket de tillfrågade 

projektteammedlemmarna upplever som mycket positivt. Parker et al. [2000] 

påpekar att ett välförtjänt tack ifrån projektledaren kan vara väl så värdefullt och 

att kontanta belöningar bör kombineras även med andra belöningar som inte 

fokuserar på pengar. Detta finnes i dag till viss grad hos Intentia i och med att 

företaget använder sig av kick-offer och kick-outer men användningen av detta 

skulle enligt vår mening kunna utökas. 

 

En respondent på SBD anser att den egentliga belöningen för god teamprestation 

utgörs av lönen, något som vi förespråkar inte bör vara den enda belöningen för 

projektarbete. Detta eftersom projektarbete kan innebära speciella 

arbetsförhållanden, varvid projektteammedlemmarna kan behöva extra 

uppmuntran för att de skall känna motivation inför att lösa de svårigheter som 

uppstår under projektets gång. Visserligen förekommer det sammankomster som 
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resor, fika och ”tårtkalas” men samme respondent påpekar att det för en 

utomstående kan uppfattas som lite skralt med belöningar hos företaget förutom 

just lönen. Eftersom de icke-kontanta belöningar som i dag existerar hos SBD 

upplevs som mycket positiva av de intervjuade projektteammedlemmarna, anser 

vi att företaget här borde se över möjligheten till att ytterligare förstärka 

användningen av dessa för att än mer främja ett framgångsrikt projektarbete. 

Dessutom, menar vi att både Intentia och SBD bör se över möjligheten att 

använda sig av alternativa icke-kontanta belöningar vilket Parker et al. [Ibid.] 

menar kan ta sig uttryck i att företaget ger belöning i form av aktieinnehav eller 

att en projektteammedlemmarna får spendera en viss summa på exempelvis 

hemelektronik.  

 

Paus 

Enligt svaren på vår enkät vad det gäller de designrelaterade faktorerna (se 

bilaga 6), kan vi utläsa att den allra viktigaste faktorn för medverkan till 

framgång är att det finns en ”Klar inriktning och målsättning för projektet”. 

Dessutom, menar respondenterna i enkäten att det är av betydelse att 

projektteamet innehar en ”Professionellt engagerande projektuppgift”. Vidare, 

vad det gäller belöningsaspekten, finner projektledningen att ”Individuell 

belöning för en god prestation” är viktigare än ”Belöning för god 

teamprestation” medan projektteammedlemmarna är av motsatt åsikt. 

 

 

Så var det då dags att gå över bron för att ställa sig vid det andra brofästet, 

nämligen … 
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7.5 
Design vs. 
coaching 
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Gåserud [2001] är av åsikten att utvecklingen i samhället medverkar till att 

ledarrollen i dag alltmer innefattar den mjukare delen av ledarskapet, nämligen 

coachingen. Detta märks tydligt hos Intentia eftersom alla de tillfrågade ansåg 

att coach och projektledare oftast var samma person. Den nya ledarrollen som 

enligt Gåserud [Ibid.] innebär att bland annat inspirera och stödja medarbetarna 

stämmer överens med en av Intentias projektteammedlemmars uttalande om att 

en coach är någon som kan motivera och engagera projektteammedlemmarna. 

Det handlar här om att stödja för att övertyga medarbetarna om att de kommer 

att klara av projektuppgiften. Detsamma gäller för SBD där respondenterna 

menar att coachen måste vara någon som stöttar och motiverar samt ”släpper 

loss” energin i projektet.  

 

Gåserud [Ibid.] menar att coaching är något som sker mellan coachen/ledaren 

och den enskilde medarbetaren. En av respondenterna hos Intentia är dock av 

åsikten att det kan vara så att projektledaren och coachen är samme person men 

att detta inte är en nödvändighet. Det kan hända att coachen är någon inom 

projektteamet med stor erfarenhet som tar på sig rollen att driva på de andra 

projektteammedlemmarna. Hos SBD är det inte heller endast projektledaren som 

har rollen som coach utan den viktigaste coachrollen för projektteamet enligt vår 

mening är den som projektteamledaren har. Dessutom påpekar en av 

respondenterna hos SBD att det även, som i Intentias fall kan finnas andra 
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personer i projektteamet som är pådrivande och agerar coacher. Både teori och 

empiri bekräftar således att coachen är en viktig person för att projektteamet 

skall bli framgångsrikt. Dock behöver inte coach och projektledare vara samme 

person för att nå framgång.  

 

Vidare, poängterar Gåserud [Ibid.] att coachingen både handlar såväl om att 

coacha den enskilde medarbetaren, som att coacha hela laget. Detta har vi 

noterat hos Intentia där en av de tillfrågade påpekar att det är viktigt att 

projektledaren lär sig att läsa av människor och att anpassa sin coaching till 

respektive person. För att skapa goda förutsättningar för en personanpassad 

coaching instämmer vi med Gåserud [Ibid.] om att coachingen består av en rad 

dialoger där vi även menar att det handlar om att medarbetaren måste vara aktiv 

och ge projektledaren tillbörlig feedback på den coaching som utförs. Detta för 

att underlätta för projektledaren att förstå hur han skall gå tillväga för att på 

bästa sätt coacha respektive person.  

 

Att den mjukare delen av projektledarskapet innebär en dialog framgår av ett 

uttalande av en av respondenterna hos SBD som menar att den ömsesidiga 

kommunikationen inom projektet är viktig för att skapa förståelse 

projektteammedlemmar och projektledare emellan. Något som vi här anser är av 

yttersta vikt är att medarbetaren vågar medge så väl upp- som nedgångar för att 

medverka till att projektledaren skall kunna veta hur han bäst bör fokusera sin 

coaching. En av respondenterna hos SBD framhåller också att det är näst intill 

tvingande att en projektteammedlem vågar erkänna att denne inte upplever sig 

klara sin uppgift. Vi instämmer vidare med det uttalande som samme respondent 

gör och menar att en dylik attityd i projektarbetet skapar en positiv inställning 

till teamarbete eftersom projektteammedlemmen kommer att känna att dennes 

åsikt om arbetet hörsammas.  
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7.4.1 ”OM MAN SÄGER ÅT MÄNNISKOR VAD DE SKA GÖRA  

MISSTROR MAN DERAS KUNSKAP” 
 

Att Intentia främjar en syn på ledarskap ur Y-synvinkel menar vi 

framgår av företagets kultur som uppmuntrar till individuellt 

engagemang och ansvarstagande. Denna inställning anser vi vara 

essentiell för att kunna coacha projektteammedlemmarna på ett 

sätt som främjar en framgångsrik teamprestation.  

 

Intentias inställning till sina medarbetare tyder även på en positiv människosyn 

eftersom företaget har förtroende för sin medarbetare och att medarbetarna 

därmed kan axla ansvar samt är villiga att växa under arbetets gång som 

individer. Dessutom, tyder Intentias projektteammedlemmars stora 

handlingsfrihet på ett fokus på Y-ledarskap där företaget i enlighet med Gåserud 

[2001] ser det som naturligt för medarbetarna att lösa uppgifter och vara 

kreativa.  

 

Detta är även fallet hos SBD eftersom projektteammedlemmarna även här 

upplever sig ha en stor handlingsfrihet. En Y-ledare försöker dessutom att 

motivera och stimulera sin medarbetare, vilket en av respondenterna hos Intentia 

menar att projektledaren bör göra genom att ta fram de bästa egenskaperna hos 

projektteammedlemmarna för att kunna använda dessa egenskaper för 

projektmålets bästa. Att även SBD har inställning till projektledarskapet enligt Y 

framgår av det uttalande som projektledaren gör när han säger att 

projektledarskapet under vissa perioder av projektet mer handlar om att finnas 

där och intressera sig för arbetet och låta projektteamet lösa uppgiften. Vi anser 

därför att en viktig egenskap som en projektledare bör ha för att projektteamet 

skall bli framgångsrikt är att kunna lyssna och att förmedla till 

projektteammedlemmarna en känsla av att projektledaren förstår dem. 
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Hos Intentia poängterar en av projektledarna att företagets affärskonsulter vill ta 

ansvar och lära nytt. Överlag vill ingen av Intentias projektteammedlemmar 

komma undan så lindrigt som möjligt vilket är X-ledarens inställning till sina 

medarbetare. Vi menar därför att för ett framgångsrikt projektarbete är det av 

stor betydelse att projektledaren har en Y-inställning till ledarskapet.  

 

 

7.4.2  MOROT ELLER PISKA? 
 

Whitmore [2000] påpekar att riktig coaching endast fungerar 

under förhållanden som präglas av trygghet och förtroende. 

Intentias företagskultur ger en god grund för att ett dylikt 

förhållande skall utvecklas mellan projekteammedlemmarna och 

projektledaren. Även på SBD tolkar vi det som att det råder ett 

förhållande av trygghet och förtroende genom ”den öppna 

dörrens princip”.  

 

Vidare, menar Whitmore [Ibid.] att genom att coacha sin personal kommer 

medarbetarna att utvecklas. Detta är i Intentias fall av stor betydelse eftersom 

företaget är kunskapsintensivt och det därför är angeläget att försäkra sig om att 

företaget följer med utvecklingen inom branschen för att på så sätt bibehålla sin 

konkurrenskraft. Detta resonemang leder oss till att tolka det som att trygghet 

och förtroende mellan projektledning och projektteam är viktigt för att 

projektteamet skall bli framgångsrikt.  

 

Det kan dock förekomma en svårighet beträffande förtroendet mellan kundens 

projektteammedlemmar och Intentias projektteammedlemmar, på grund av 

kunskaps- och generationsmotsättningar som ibland uppstår när en yngre 

projektteammedlem hos Intentia skall coacha en äldre medarbetare hos kunden. 
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Vi anser här, på basis av en av de tillfrågade på Intentia som framhåller att det 

för företaget handlar lika mycket om coaching av kunden som av projektteamet, 

att de nyss nämnda förhållandena kan försvåra coachingen av den först nämnda. 

Projektteammedlemmen måste därför vara uppmärksam på att försöka vinna 

kundens förtroende för att detta inte skall inverka negativt på projektteamets 

arbete. 

 

 

7.4.3 ”VÅGA DELA UT ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR” 
 

Manz och Sims [1987] poängterar att det som kännetecknar 

projektledarrollen är att denne inte skall fungera som en fixare 

som löser problem. Detta märks hos Intentia genom det faktum 

att vid problemlösning försöker projektledaren att diskutera kring 

varför saker och ting inte fungerar. Även hos SBD påpekar en av 

respondenterna att projektledaren aldrig kan gå in och lösa 

problemen utan det är projektteamets uppgift. Att projektledaren 

vågar dela ut arbetsuppgifter och ansvar ser vi därför som ett av 

kriterierna för ett framgångsrikt projektarbete.  

 

Lennerlöf [1981] menar att det vid problemlösning är centralt att projektledaren 

litar på projektteamets förmåga att lösa problem, något som vi tycker oss kunna 

skönja att projektledarna på Intentia och SBD gör. Detta då 

projektteammedlemmarna på de båda företagen innehar, som vi tidigare har 

konstaterat, en stor handlingsfrihet. 

 

Bergman och Klefsjö [1995] framhåller att för att skapa ett bra arbetsklimat 

krävs en öppen och tydlig kommunikation mellan projektteammedlemmar och 

projektledare. Ett sådant klimat råder det på SBD eftersom företaget, som vi 
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tidigare påtalat, arbetar enligt ”de öppna dörrarnas” princip, något som vi menar 

är angeläget för ett framgångsrikt projektarbete eftersom det under projektets 

gång kan uppstå frågeställningar vilka kräver svar omedelbart. Då 

projektteammedlemmen har vetskapen att det går bra att på en gång gå och fråga 

projektteamledaren kommer ingen onödig tid att gå till spillo. Cohen et al. 

[1996] framhåller att för att främja ett bra arbetsklimat kan projektledaren agera 

förebild. På SBD är den ledare som står i närmast kontakt med projektteamet 

lika med projektteamledaren och företaget försöker att denne skall agera som 

just en förebild för projektteamet något som vi menar tyder på att ett bra 

arbetsklimat enligt Cohen et al. [Ibid.] understödjs.  

 

Även om Gåserud [2001] är av åsikten att coaching endast inom idrotten handlar 

om att få spelarna att snabbt ändra beteende och att det inom näringslivet inte 

krävs samma snabba förändring menar vi att idrottens syn på coaching trots allt 

är applicerbar på ett projektteam för att detta skall nå framgång. Detta eftersom 

projektteamet i vissa faser, exempelvis strax innan en viss deadline, kan behöva 

snabbt ändra beteende för att fokusera på det som anses bör prioriteras. En 

respondent hos SBD påpekar också att en projektteamledare måste kunna 

förmedla till projektteamet var prioriteringarna skall ligga. Vi är därför av 

meningen att projektteamledaren här, på ett fördelaktigt sätt, kan använda sig av 

coachingen. Detta för att på ett raskt sätt få projektteammedlemmarna att 

fokusera på det som är angeläget för projektteamets framgång.  
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7.4.4 PROJEKTLEDAREN SOM LÄRARE OCH EN LÄRANDE 

LAGSPELARE 
 

Hopkins [1997] är av åsikten att projektledaren bör engagera sig i 

medarbetarnas välbefinnande både på det personliga och 

professionella planet. Vi anser att projektledarna på Intentia gör 

detta eftersom de inser vikten av utbildningsmöjligheter och 

coaching för en god arbetsprestation, något som bidrar till det 

professionella välbefinnandet. Dessutom, förekommer sociala 

aktiviteter för projektteamen hos båda företagen samtidigt som 

projektledaren engagerar sig i att samarbetet mellan 

projektteammedlemmarna fungerar på ett tillfredsställande sätt, 

faktorer som vi framhåller är viktiga för det personliga 

välbefinnandet på en arbetsplats.  

 

Enligt Enestam et al. [1990] är dagens projektledare även ansvarig för att 

tillgodose projektteammedlemmarnas utbildningsbehov. Detta är inte fallet för 

projektteamet hos Intentia eftersom varje medarbetare hos företaget har sin egen 

budget för utbildning. Däremot, är projektledarna som tillfrågats medvetna om 

att utbildning behövs. Samme författare poängterar vidare att det är viktigt att 

projektledaren stimulerar och motiverar, på så väl team- som individnivå. Vi 

tolkar det som att detta sker hos Intentia eftersom det under de regelbundna 

mötena är hela projektteamet som får feed-back men att det även finns en 

medvetenhet om att coaching är något som bör anpassas efter den person som 

coachas. Wageman [1997] poängterar att medarbetarna behöver tränas i 

problemlösning. Detta har projektteammedlemmarna hos både SBD och Intentia 

goda möjligheter till i och med den stora handlingsfrihet som de två företagens 

medarbetare har i sitt yrkesutövande.  
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Blanchard [1996] förespråkar att det är essentiellt att projektledaren ser till så att 

de resurser som behövs för lärande hos medarbetarna finns tillgängliga vilket i 

högsta grad är fallet på Intentia tack vare de goda utbildningsförutsättningarna 

som finns hos företaget. Däremot, tolkar vi det som att det inte finns lika stort 

utrymme för dessa förutsättningar hos SBD eftersom utbildning främst sker 

mellan projekten och ligger på linjens ansvar. Dessutom sker utbildning under 

projektet endast i mån av tid. Vi inser att detta inte behöver betyda att det 

inverkar negativt på projektteammedlemmarnas gemensamma prestation utan att 

skillnaderna hos de båda företagen kan beror på skillnader i 

företagsorganisationerna samt de krav som respektive bransch ställer på 

projektarbetet.  

 

Det faktum att teorin framhåller att projektledaren skall se till så att 

projektteammedlemmarna erhåller de resurser som behövs för lärande, menar vi 

påvisar att coaching och design i detta avseende är nära relaterade. Med detta 

menar vi att om projektledaren i rollen som coach försäkrar sig om att 

projektteammedlemmarna vidgar sitt lärande, kommer detta att påverka 

projektteammedlemmarnas kompetenser i positiv riktning. Detta, i sin tur, 

medför att projektledaren och projektteamledaren har mer kompetent personal 

att tillgå vid nästa projekt. Vi får alltså en positiv följdeffekt där en aktiv 

coaching kommer att leda till en bättre design. Dessutom, tror vi att goda 

möjligheter till utbildning sporrar projektteammedlemmarna samt medverkar till 

att ett bra arbetsklimat som uppmanar till kontinuerligt lärande erhålls. Vi tycker 

oss kunna skönja att de projektledare som i sin coachroll aktivt uppmuntrar 

projektteammedlemmarna till att vidareutbilda sig, medverkar till att ett 

framgångsrikt projektteam uppnås i och med att denna coaching även får en 

positiv effekt på designen. 
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Church [1995] framhåller att det är viktigt att projektledaren tar ställning och 

visar vad som är ärligt spel. Detta anser vi framgår hos de båda företagen då det 

hos Intentia finns en medvetenhet om att det är projektledaren som sätter upp 

spelstilen och ser till så att den hålls. Hos SBD framkommer detta eftersom 

företaget strävar efter att projektteamledaren skall framstå som en förebild för de 

övriga medarbetarna.  

 

Steckler och Fondas [1995] samt Hackman och Walton [1986] poängterar att 

eftersom projektledarens uppgifter har förändrats och utvidgats med mer ansvar 

för de mjuka aspekterna av ledarskap, är denne i behov av att inhämta nya 

kunskaper och färdigheter. Eftersom de tillfrågade i ledningsposition hos båda 

företagen har visat intresse för samt velat delta i vår studie uttyder vi det som att 

de är öppna för att insupa nya kunskaper.  

 

Manz och Sims [1987] samt Wageman [1997] är alla av åsikten att fortlöpande 

feed-back till projektteammedlemmarna är essentiellt. Att detta sker hos Intentia 

tyder vi vara fallet då det anses som viktigt med individuell coaching samt att 

feedback kontinuerligt ges vid mötestillfällena där prestation mäts mot 

projektdefinition. Enstam et al. [1987] påpekar att projektledaren skall fungera 

som en nätverksagent mellan projektteamet och övriga organisationen. Vi anser 

att en medvetenhet om detta finns hos Intentia eftersom en av respondenterna 

menar att en bra projektledare klarar av balansgången mellan projektteamets 

krav och kundens krav utan att förlora fokus på de egna 

projektteammedlemmarnas behov. På SBD däremot är det projektteamledaren 

som får agera nätverksagent eftersom denne skall fungera som en länk mellan 

projektledningen och projektteamet. Vi menar därför att projektledningen på 

någon nivå agerar som nätverksagent för projektteamet är viktigt för ett 

framgångsrikt projektarbete. Detta för att främja att projektteamets och den 
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omgivande organisationen informationsbehov beträffande projektarbete 

tillgodoses.  

 

Paus 

Vi har genom våra intervjuer kommit fram till att det för ett projektteams 

framgång är viktigt att projektledaren har en Y-inställning till sina medarbetare, 

vilket projektledarna bekräftar i enkäten (se bilaga 6) genom att som bästa 

alternativ framhålla ”Projektledaren ger indikationer om att projektteamet är 

ansvarigt för den gemensamma prestationen”. Projektteammedlemmarna i sin 

tur lyfter fram ”Projektledaren delger information som finns inom den övriga 

organisationen till projektteamet” som den vikigaste coachingfaktorn för att ett 

projektteam skall bli framgångsrik, vilket vi menar understryker det faktum att 

en projektledare bör agera som en nätverksagent. 

 

 

77..55    DDEESSIIGGNN  VVSS..  CCOOAACCHHIINNGG    
 

 

 

 

 

 

7.3 
Blågult 

7.4 
Pep talk 

7.5 
Design vs. 
coaching 

 7.2 
Framgångsrika 
projektteams- 

processer 

 

 

Wageman [1997] kom i sin artikel ”Critical Success Factors for Self-Managing 

Teams” fram till att de viktigaste faktorerna för att ett självstyrande team skall 

bli framgångsrikt var de designrelaterade faktorerna. Efter analys av resultaten 

från den enkät som vi lät de tillfrågade fylla i efter intervjuerna, kan vi 

konstatera att vi har fått samma resultat som Wageman (se bilaga 6 för mer 
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utförlig information kring dessa siffror). Detta gäller för såväl 

projektteammedlemmar som projektledning (se tabell 2 på nästa sida).  
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 PROJEKTTEAMMEDLEMMAR PROJEKTLEDNING 
DESIGN:   
Klar inriktning & målsättning för 
projektet 

6,8 6,8 

Professionellt engagerande 
projektuppgift  

6,2 5,8 

Verklig teamuppgift 6,0 4,2 
Belöning för en god teamprestation 6,2 5,2 
Individuell belöning för en god prestation 5,8 5,4 
Teammedlemmarnas möjlighet att få 
utlopp för sin kreativitet samt ta egna 
initiativ  

6,8 6,0 

Gruppens sammansättning 5,8 5,8 
Teammedlemmarna har differentierade 
kunskaper  

5,4 5,8 

Oförändrad teamsammansättning under 
projektets livslängd  

4,0 5,8 

Den sociala gemenskapen inom teamet  6,2 5,8 
Individerna känner att de är viktiga för 
gruppen som helhet  

6,6 6,4 

Teammedlemmarnas personligheter 
kompletterar varandra 

5,6 5,0 

Teammedlemmarnas 
problemlösningsförmåga 

6,6 6,0 

Medelvärde 6,0 5,7 
   
COACHING:   
Projektledaren ger indikationer om att 
teamet är ansvarigt för den gemensamma 
prestationen 

6,2 6,6 

Projektledarens förmåga att hjälpa 
projektteamet då problem uppstår  

6,6 6,4 

Projektledaren bistår med kontinuerlig 
hjälp då samarbetssvårigheter uppstår 
inom teamet  

6,4 6,2 

Projektledarens närvaro vid möten  5,6 5,6 
Projektledaren delger information som 
finns inom den övriga organisationen till 
projektteamet 

6,8 6,2 

Projektledaren ger signaler om att de 
enskilda medarbetarna har det yttersta 
ansvaret för sitt bidrag till teamets 
framgång 

5,2 5,6 

Projektledaren ger signaler om att det är 
han som har det yttersta ansvaret för 
projektteamets framgång 

3,8 3,8 

Projektledaren tar självständigt beslut 
gällande projektteamets arbete 

4,4 3 

Projektledarens problemlösningsförmåga 
beträffande projektteamets arbete  

6,2 4,8 

Medelvärde 5,7 5,4 

Tabell 2: Uträknade medelvärden på våra enkätsvar. 
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För både projektteammedlemmarna och projektledningen skiljer sig medelvärdet 

mellan de olika faktorerna med 0,3, till fördel för design. Detta innebär att de 

tillfrågade är av meningen att designen marginellt sett är viktigare än 

coachingen.  

 

Vad det gäller Wagemans [Ibid.] coachingfaktorer med negativ inverkan, valde 

vi att omformulera dessa så att de fick en positiv klang eftersom vi ansåg att 

ingen av respondenterna skulle svara med åsikten att en potentiell negativ 

coachinginfluens skulle vara mycket viktig för projektteamets framgång. Trots 

våra omformulerade faktorer, som bibehöll sin ursprungliga innebörd, framgår 

det av enkätsvaren att projektledningen ansåg dessa vara av minst betydelse för 

projektteamets framgång genom att ge dem lägst betydelsegrad med 

medelvärden på: 

 

�� 5,6 för att ”Projektledaren ger signaler om att de enskilda 

medarbetarna har det yttersta ansvaret för sitt bidrag till teamets 

framgång” 

�� 3,8 för att ”Projektledaren ger signaler om att det är han som har det 

yttersta ansvaret för projektteamets framgång” 

�� 3,0 för att ”Projektledaren tar självständigt beslut gällande 

projektteamets arbete” 

�� 4,8 för ”Projektledarens problemlösningsförmåga beträffande 

projektteamets arbete” 

 

Även de tillfrågade projektteammedlemmarna gav tre av sina lägsta betyg till tre 

av dessa faktorer. Detta tillsammans med projektledningens svar menar vi tyder 

på att Wagemans [Ibid.] fyra coachingrelaterade faktorer med potentiell negativ 

inverkan på projektteamet – trots våra omformuleringar – är missvisande för 

resultatet av vår enkät. Däremot, om vi skulle ha uteslutit de omformulerade 
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coachingfaktorerna och endast använt oss av de med potentiell positiv inverkan, 

skulle medelvärdet för coaching ha ökat till 6,2 för projektledningen och till 6,3 

för projektteammedlemmarna – vilket skulle ha inneburit att coachingen i stället 

skulle ha ansetts som viktigare än designen för ett projektteams framgång.  

 

Vi inser även att våra enkätsvar skulle ha kunnat se annorlunda ut om vi valt att 

inkludera fler positiva coachingfaktorer i stället för att anamma Wagemans 

[Ibid.] teori. Det är dock omöjligt att med hundra procents säkerhet att uttala sig 

om detta skulle ha påverkat betydelseförhållandet mellan design versus coaching 

men vi tror att tendensen skulle ha blivit densamma som när vi nyss tog bort de 

negativa coachingfaktorerna.  

 

Vid en analys av vilken designfaktor som de tillfrågade anser vara den 

viktigaste, har både projektteammedlemmar och projektledning valt att 

framhålla ”Klar inriktning & målsättning för projektet”. Detta anser vi styrker 

det faktum att de projektteam som vi har intervjuat är framgångsrika 

projektteam. Detta eftersom vi tycker oss kunna urskilja att de berörda 

projektteamens medlemmar, precis som vi, framhäver vikten av att 

medarbetarna har en gemensam förståelse för vad som är att betrakta som 

primärt för att projektteamet skall bli framgångsrikt.  

 

Den näst viktigaste designfaktorn för projektteammedlammarna är 

”Teammedlemmarnas möjlighet att få utlopp för sin kreativitet samt ta egna 

initiativ” medan densamme för projektledningen är att ”Individerna känner att 

de är viktiga för gruppen som helhet”. Vår åsikt är att dessa två svar inte är så 

skilda som läsaren vid en första anblick kan tro. Detta eftersom 

projektteammedlemmarna genom att vara kreativa och ta egna initiativ kommer 

att känna sig viktiga. Projektledningen i sin tur kan öppna upp för 

projektteammedlemmarnas kreativitet och initiativförmåga genom att ge dem 
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känslan av att de är viktiga för projektteamet och därmed medverkar 

projektledningen till att projektteammedlemmarna på eget initiativ får utlopp för 

sin kreativitet.  

 

Beträffande de coachingrelaterade faktorerna finner projektteammedlemmarna 

att den viktigaste faktorn är att ”Projektledaren delger information som finns 

inom den övriga organisationen till projektteamet” medan projektledningen å 

sin sida anser att det är av störst betydelse ur coachingperspektiv att 

”Projektledaren ger indikationer om att teamet är ansvarigt för den 

gemensamma prestationen”. Detta menar vi beror på att coachingen som 

Gåserud [2001] poängterar består av en rad dialoger där projektledningen 

exempelvis indikerar projektteamets ansvar för arbetet. För att projektteamet ska 

kunna axla detta ansvar krävs det i sin tur att projektledningen delger 

projektteamet den information som det behöver för att kunna utföra arbetet.  

 

Den näst viktigaste faktorn bland coachingfaktorerna ansåg både 

projektledningen och projektteamedlemmarna vara ”Projektledarens förmåga 

att hjälpa projektteamet då problem uppstår”, vilket vi menar påvisar att 

projektledningen är medveten om att coachingen består i att agera som en 

stöttande pelare vid svårigheter samt att projektledningen har lyckats i denna roll 

eftersom även projektteammedlemmarna anser detta som viktigt. 

 

Wageman [1997] påpekar att för att ett projektteam ska kunna coachas, måste 

det från början ha en väl utformad design samt att en projektledare till och med 

kan misslyckas i sin coaching utan att detta nämnvärt påverkar projektteamets 

prestation. Våra respondenter bekräftade dock inte den sistnämnda tesen 

eftersom de är av åsikten att dessa två faktorer är till lika stor del beroende av 

varandra för att projektteamet skall bli framgångsrikt. Vi instämmer med en av 

våra respondenter som uttryckte det som att det råder något slags 
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cirkelförhållande mellan design och coaching, där det är omöjligt att uttala sig 

om vilket av de två begreppen som är mest beroende av det andra. Vi är därför 

av åsikten att designen inte kan klara sig utan coachingen och vice versa, vilket 

vi illustrerar i följande figur:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framgångsrikt 
projektteam 
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Klar inriktning  
och målsättning

PL bistår vid 
samarbetssvårigheter 

PL:s problem-
lösningsförmåga 

PL = Projektledare  
 
TM = Projekt-
teammedlem 

Företagets organisationskontext i samverkan med projektets organisationsstruktur 

Figur 16: De viktigaste design- och coachingfaktorerna. 

 

 

I denna figur har vi valt att placera de fyra design- respektive coachingfaktorer 

som de intervjuade personerna gav högst medelvärde till när ett projektteam 

skall nå framgång. Något som vi tycker oss kunna skönja hos de studerade 

projektteamen är att den optimala balans som krävs för att ett projektteam ska nå 

framgång, beror av företagets organisationskontext i samverkan med projektets 

organisationsstruktur samt av det faktum att det råder rätt balans mellan de 

design- och coachingfaktorer som projektarbetet erfordrar.  
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Dessutom, har vi, genom att spinna vidare på vår referensram, lyckats urskilja 

två andra intressanta aspekter i sammanhanget, som vi kommer att avtäcka i 

avsnitt 8.3. Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge … 
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88  SSLLUUTTSSAATTSSEERR  ––  EEFFTTEERRSSNNAACCKK  

                                                          

 
 

 

Den 28:e april 1999 spelade det svenska fotbollslandslaget landskamp mot 

Irland på bortaplan. Efter nio matcher och ett insläppt mål, kom så en förlust 

och Sverige förlorade matchen med 0-2. Efter varje spelad match försöker det 

svenska laget dra lärdom och slutsatser i syfte att förbereda sig inför nästa 

match. Vad drog då det svenska laget för slutsatser efter Irlandsmatchen? Jo, 

bland annat ... 

 

1. att laget inte hade lyckats sätta de tre målchanser som det hade vid 0-0 

2. att laget inte hade lyckats uppträda tillräckligt koncentrerat vid irländarnas 

mål samt arbeta hem för att täcka de farligaste ytorna 

3. att lagets mentala faktorer – koncentration, attityd, kroppsspråk, inställning, 

vilja och arbetsinsats – inte hade varit 100-procentig 

 

De lärdomar som det svenska landslaget drog inför de två nästkommande 

matcherna mot Jamaica31 och England32 var således ... 

 

1. att laget var tvunget att träna ytterligare på avslutningsfasen 

2. att laget var tvunget att vara tillräckligt koncentrerat vid motståndarnas mål 

samt arbeta hem för att täcka de farligaste ytorna 

3. att lagets alla spelare var tvungna att i alla sammanhang göra en 100-

procentig handling och samtidigt ha en individuell målsättning som innebar 

att allt de gjorde skulle vara för lagets bästa och lagets prestation 
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31 1999-05-27, landskamp, Sverige – Jamaica, 2-1. 
32 1999-06-05, EM-kval, England – Sverige, 0-0. 



 

I detta kapitel kommer vi att erinra våra läsare om uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor då de slutsatser som vi drar utgår just ifrån dessa. Vår 

intention är vidare att presentera våra rekommendationer samt våra guldtips, 

det vill säga lärdomar som företag, enligt vår mening, bör ta till sig om de 

bedriver sin verksamhet (eller en del av den) i projektteam. Kapitlet – som 

avslutar vår spännande ”uppsatsresa” – har som sista stopp det avsnitt som 

behandlar forskningsområden för framtida studier. 
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88..11  LLYYCCKKAADDEESS  VVII  MMEEDD  VVÅÅRRTT  MMÅÅLL??  
 

Med utgångspunkt i föregående kapitels analys av vårt empiriska material mot 

vår referensram anser vi oss ha erhållit kunskap om hur de två faktorerna design 

och coaching medverkar till att ett projektteam når framgång. I vår uppsats har 

vi således belyst olika design- och coachingrelaterade faktorer samt 

uppmärksammat deras betydelse för framgångsrika projektteam och kommit 

fram till följande svar på våra i inledningen ställda forskningsfrågor: 

 

�� Vilken betydelse har de två faktorerna design och coaching för att ett 

projektteam skall bli framgångsrikt?  

 

De båda faktorerna är viktiga för att ett projektteam ska nå framgång men dock 

ej avgörande. Det framgick av vår enkät att den viktigaste designfaktorn för 

både projektteammedlemmarna och projektledningen var att projektteamet har 

en ”Klar inriktning & målsättning för projektet”. Detta konstaterande har även 

stöd i teorin genom Wageman [1997]. Vad det gäller coachingfaktorerna 

förekom det dock delade meningar. Projektteammedlemmarna ansåg att den 

viktigaste faktorn var att ”Projektledaren delger information som finns inom den 

övriga organisationen till projektteamet” medan projektledningen å sin sida 

framhöll att ”Projektledaren ger indikationer om att teamet är ansvarigt för den 

gemensamma prestationen”. Detta menar vi, med stöd i teorin, indikerar att 

coachingen innebär en dialog mellan coachen och den coachade. 
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�� Hur beror designen samt coachingen av ett projektteam på varandra? 

 

Wageman [1997] är av åsikten att designen är den viktigaste faktorn för att ett 

projektteam ska bli framgångsrikt. Vi har dock i vår studie kommit fram till att 

det råder ett cirkelförhållande mellan design och coaching. Hur detta 

cirkelförhållande bör balanseras för respektive projektteam finner vi beror av 

dess kontext. 

 

�� Hur varierar projektledarens roll med projektets (=projektteamets) 

livscykel? 

 

Vi har såväl i teori som i empiri funnit att projektledarskapet anses variera med 

den fas som projektteamet befinner sig i. Vi menar att de tre olika roller som en 

projektledare kan inneha, förekommer under alla faser av ett projekt men att 

någon av dessa roller kan framträda mer tydligt under vissa perioder. 

 

�� Hur blir en projektteammedlem en god lagspelare? 

 

Enligt våra respondenter är svaret på denna fråga att projektteammedlemmarna 

är öppna för nya saker, är ärliga, respekterar varandra, är tydliga i sitt sätt att 

vara gentemot andra, har humor samt har arbetslust. Dessutom, krävs det att 

projekt-/teamledaren medverkar till att denna goda lagstil upprätthålls. Detta 

förhållningssätt och de ovan uppräknade kännetecknen bekräftas även i teorin. 
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88..22  VVÅÅRRAA  RREEKKOOMMMMEENNDDAATTIIOONNEERR    
 
Under denna rubrik tänker vi sammanställa de faktorer som vi kom fram till i 

vår analys medverkar till ett projektteams framgång. Vi har valt att presentera 

detta material i form av rekommendationer som riktas till de företag vars 

organisationsschema inbegriper projektteam. Om vi börjar med 

designfaktorerna, blir ett projektteam mer framgångsrikt om … 

 

�� det har en klar inriktning och målsättning för projektarbetet 

�� det har en väl genomtänkt organisationsstruktur  

�� det finns en gemensam och klar målbild för alla inblandade 

�� det har en väl avgränsad delprojektuppgift som är utformad som en 

viktig teamuppgift och som därmed tillåter att ett mindre antal 

personer kan arbeta med den 

�� dess projektledare får lov att påverka projektteamets sammansättning 

�� det innehar rätt kompetenser samt att hänsyn även tas till 

projektteammedlemmarnas erfarenheter och personligheter 

�� dess medlemmar varken är för liktänkande eller för oliktänkande 

�� dess möten är väl planerade och effektiva 

�� det har tillgång till de resurser som krävs 

�� det finns utrymme för en förhållandevis stor handlingsfrihet för 

projektteammedlemmarna; det finns vissa gränser som 

projektteammedlemmarna kan ha som ledstjärnor för sitt handlande 

�� det finns både kontanta och icke-kontanta belöningar som fokuseras 

på projektteamets prestation 

�� dess ledning kommer ihåg vikten av beröm 

�� dess projektmodell indikerar att projektledningen ska praktisera 

regelbunden feed-back 
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Om vi nu fortsätter med coachingfaktorerna, har vi funnit att ett projektteam 

blir mer framgångsrikt om … 

 

�� projektledaren i rollen som coach stödjer, inspirerar och motiverar 

projektteamet 

�� projektledaren i rollen som coach släpper loss energin inom 

projektteamet 

�� företagskulturen uppmuntrar till individuellt engagemang och 

ansvarstagande 

�� det finns en Y-inställning till ledarskap inom företaget 

�� det praktiseras ”den öppna dörrens princip” på företaget  

�� det finns en öppen och tydlig kommunikation mellan 

projektteammedlemmar och projektledare 

�� projekt-/teamledaren agerar som en nätverksagent mellan 

projektteamet och projektets övriga intressenter.  

�� projektteammedlemmarna och projektledaren har en positiv 

inställning till att lära sig nya saker 

�� projektledaren har siktet inställt på att utveckla medarbetarna 

�� projektledaren litar på projektteamets förmåga att lösa problem 

�� projektledaren fortlöpande ger feed-back till 

projektteammedlemmarna 

�� projektledaren engagerar sig i projektteammedlemmarnas 

välbefinnande, både på det personliga och professionella planet 

 

Vi måste dock erinra oss om att projektledare och coach inte nödvändigtvis 

behöver vara samma person eftersom även en projektteammedlem kan coacha 

de andra projektteammedlemmarna. Utöver de ovannämnda design- och 

coachingfaktorerna som bidrar till att ett projektteam blir mer framgångsrikt, vill 
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vi lyfta fram de två följande variablerna som förespråkar att ett projektteam bör 

ha … 

 

�� team-buildingaktiviteter som pågår kontinuerligt under projektets 

gång 

�� medlemmar, både på lednings- och teamnivå, som har en positiv 

inställning till projektarbete 

����

  

   

   

88..33  VVÅÅRRAA  GGUULLDDTTIIPPSS  ……  
 
Vi tänker under denna rubrik kortfattat överskrida teorin och presentera vår egen 

tes. Inget av de studerade projektteamen uppfyller alla teorins krav på perfekt 

design och coaching. Ändå framhåller de tillfrågade överlag att det som teorin 

anser vara av vikt för att ett projektteam skall bli framgångsrikt, är i högsta grad 

betydelsefullt även för dem. Hur kan de då komma sig att de projektteam som vi 

har intervjuat lever upp till vår definition av framgångsrika projektteam? 

 

Vi betonar att faktorer såsom att ha en inbyggd strategisk flexibilitet beträffande 

det fortlöpande projektarbetet samt att projektteammedlemmarna är eldsjälar, 

möjliggör för de studerade projektteamen att nå framgång; trots att teorins alla 

krav inte uppfylls.  

 

Med inbyggd strategisk flexibilitet menar vi att de två projektteamen har 

förmågan/talangen att, även om de inte utgör ”Dream team” (= projektteamet 

innehar de allra bästa medarbetarna, den bästa kompetensen), prestera väl. 

Projektledarna är vana vid att de inte alltid kan få alla sina förstahandsval och 

anpassar projekten därefter. Detta är enligt vår mening en styrka hos de båda 
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företagens projektteam i och med att ordet ”anpassning” verkar ges en allt större 

vikt i dagens samhälle. Precis som ett fotbollslag måste anpassa sitt spelsystem 

efter motståndarlagets sätt att spela, nödgas projektteam inneha förmågan att 

snabbt kunna anpassa sig, annars blir det förlust! 

 

Att medarbetarna både i handling och i tanke alltid deltar i projektet anser vi 

vidare är essentiellt. Vi fick intrycket av att de intervjuade personerna både på 

Intentia och på Saab Bofors Dynamics aktivt tar del i prestationer och genom sitt 

sätt att vara manar andra medarbetare till efterföljd. Dessa 

projektteammedlemmar som älskar att se utmaningen i projektuppgiften och 

därmed inte tvekar att arbeta sent på kvällarna och även på helgerna, framhåller 

vi är en oerhörd resurs för de två företagen. Dessa eldsjälar … I 

fotbollssammanhang brukar man tala om de spelare som åker och tränar trots att 

det spöregnar en fredagskväll klockan 19.00. Dessa spelare som lägger ner själ 

och hjärta i sitt fotbollsspel ... Det är precis denna glädje i att få tillhöra ett lag – 

ett projekt – samt engagemang som vi förespråkar måste finnas i ett 

framgångsrikt projektteam. 
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Vi anför därför att design- och coachingfaktorerna är viktiga, men dock inte 

avgörande, för att ett projektteam skall bli framgångsrikt. Som ett komplement 

till figur 15 samt våra rekommendationer som bygger på analysen, skulle vi 

därför vilja presentera följande figur som enligt vår mening representerar en av 

nycklarna till framgång. De projektteam som vill uppnå framgång bör i denna 

figur placera sig på en plats där det finns många eldsjälar samt en hög grad av 

strategisk flexibilitet. 
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Figur 17: En nyckel till framgång. 
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88..44  FFÖÖRRSSLLAAGG  TTIILLLL  FFOORRTTSSAATTTT  FFOORRSSKKNNIINNGG  
 

Så var det då dags att sluta den cirkel som påbörjades i inledningskapitlet i 

denna uppsats … vi börjar så smått närma oss slutet i vårt uppsatsförfattande. Vi 

har under vår studie märkt att det både i teorin och hos våra två fallföretag finns 

ett stort intresse för projektteam samt vilka faktorer som påverkar huruvida 

projektteam blir framgångsrika eller ej, varför vi menar att det finns outforskade 

områden som lämpar sig för fortsatt forskning. Ett sådant skulle kunna vara 

vilka faktorer som påverkar hur internationella projektteam presterar samt hur de 

kulturkrockar som uppstår kan hanteras. Ett annat område som vi tyckt oss 

skönja är av intresse är grupprocesser och hur dessa utvecklas över tiden. 

Avslutningsvis, skulle det även vara fascinerande med en studie som utforskar 

vilken betydelse de i dag alltmer förekommande teamorganisationerna har för 

företagen och dess medarbetare. � 
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BBIILLAAGGAA  11  ––  IINNTTEERRVVJJUUMMAALLLL  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Definition av ett framgångsrikt projektteam: 

 

 

1. Lever kontinuerligt upp till kundens förväntningar. 

2. Arbetar med ökad effektivitet över tiden. 

3. Består av teammedlemmar som är engagerade och nöjda med 

projektarbetet. 

 
 
 
Inledande frågor:  
 

 

 Vilken befattning och arbetsuppgift har Du i projektteamet? 

 Vilken bakgrund har Du? 

 Kan Du beskriva hur projekten är organiserade på Ert företag, samt vem som 

rapporterar till vem? 

 
 

Syftet med uppsatsen är vi skall erhålla kunskap 
om hur de två faktorerna design och coaching 

medverkar till att ett projektteam når framgång.
 



 

Designrelaterade frågor:  

 

1. Hur många medarbetare brukar teamen på Ert företag bestå av? 

2. Hur många är Ni i Ert team? 

3. Anser Du att gruppstorleken påverkar ett projektteams prestation? 

4. Hur mäter Ni hur väl projektteamet uppnår teamgoals? (specifika, mätbara 

mål, deadlines etc.) 

5. Tycker Du att Du vet vem som besitter vilken kunskap i teamet? 

6. Har Ni någon form av gruppbelöningar för projektteamet? Om ja, hur 

upplever Du att dessa påverkar projektteamets prestation? 

7. Hur stor handlingsfrihet har teammedlemmarna, exempelvis beträffande 

hur kundens krav skall bemötas och huruvida teammedlemmarna kan ändra 

arbetssätt om de bedömer detta nödvändigt? 

8. Hur långa brukar projekten hos Ert företag vara? 

9. Uppfattar Du socialiseringen bland teammedlemmarna som något som 

pågår under en specifik period eller något som sker kontinuerligt under 

projektets gång? 

10. Hur skedde bildningen av teamet? Vem var ansvarig för detta? 

11. Hur upplever Du teamets sammansättning? 

12. Är de olika projektmedarbetarnas arbetsuppgifter beroende av varandra? 

Om ja, till vilken grad? 

13. Vilka möjligheter finns det för teammedlemmarna att vidareutbilda sig 

under projektets gång i för projektet relevanta ämnesområden? 

14. Har teamet en egen möteslokal? 

15. Kan teamet enkelt få de resurser (support) som behövs för att utföra 

projektarbetet? 

16. Hur viktig anser Du att designen av teamet är för projektteamets framgång? 

 



 

Coachingrelaterade frågor: 

 

1. Anser Du att projektledarskapet varierar med projektets livscykel? 

2. Anser Du att teammedlemmarnas roller varierar med projektets livscykel? 

3. Tycker Du att Din roll som teammedlem förändrats under projektets gång? 

4. Under vilka faser av projektet och vid vilka tillfällen behövs coaching som 

mest? 

5. Hur lär sig medarbetarna bli goda lagspelare/projektmedarbetare? 

6. Hur upprätthålls en bra spelstil/problemlösningsstil i projekt? 

7. Kan Du beskriva vad ett bra projektledarskap innebär för Dig? 

8. A) Hur hjälper projektledaren teamet att lösa problem? Konflikter? 

B) Är detta sätt optimalt? Om inte, hur skulle det kunna förbättras? 

9. A) Hur ofta har Ni möten? 

B) Är detta optimalt? Om inte, hur ofta anser Du att teamet bör ha möten? 

C) Hur sker mötena och när sker dessa? 

10. Är projektledaren alltid närvarande vid teamets möten? 

11. Vilken är teammedlemmarnas respektive projektledarens roll vid mötena? 

12. Hur viktig anser Du att coaching av teamet är för projektteamets framgång? 

 

 

 

Frågor kring relationen mellan de två faktorerna: 

 
1. Anser du att designen och coachingen av projektteamet är beroende av 

varandra? Om ja, hur beror dessa av varandra? 

2. Anser Du att någon av de två faktorerna är viktigare än den andra?  



  

  

BBIILLAAGGAA  22  ––  EENNKKÄÄTTFFRRÅÅGGOORR  

  
 



Hur viktiga anser Du att följande faktorer är för ett projektteams framgång? 
 
 
 
 
Designfaktorer: 
 
 
a) Klar inriktning och målsättning för projektet? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
b) Professionellt engagerande projektuppgift? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
c) En verklig teamuppgift? (de olika medarbetarnas uppgifter är beroende av 

varandra för projektets fullbordande) 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
d) Belöning för en god teamprestation? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
e) Individuell belöning för en god prestation? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
f) Teammedlemmarnas möjlighet att få utlopp för sin kreativitet samt ta egna 

initiativ? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
g) Gruppens sammansättning? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 



 
 
h) Det faktum att teammedlemmarna har differentierade kunskaper? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
i) Oförändrad teamsammansättning under projektets livslängd? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
j) Den sociala gemenskapen inom teamet? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
k) Individerna känner att de är viktiga för gruppen som helhet? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
l) Teammedlemmarnas personligheter kompletterar varandra? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
m) Teammedlemmarnas problemlösningsförmåga? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 



 
Coachingfaktorer: 
 
 
a) Projektledaren ger indikationer om att teamet är ansvarigt för den 

gemensamma prestationen? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
b) Projektledarens förmåga att hjälpa projektteamet då problem uppstår? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
c) Projektledaren bistår med kontinuerlig hjälp då samarbetssvårigheter 

uppstår inom teamet? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
d) Projektledarens närvaro vid möten? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
e) Projektledaren delger information som finns inom den övriga 

organisationen till projektteamet? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
f) Projektledaren ger signaler om att de enskilda medarbetarna har det yttersta 

ansvaret för sitt bidrag till teamets framgång? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
g) Projektledaren ger signaler om att det är han som har det yttersta ansvaret 

för projektteamets framgång? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 



 
h) Projektledaren tar självständigt beslut gällande projektteamets arbete? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
i) Projektledarens problemlösningsförmåga beträffande projektteamets 

arbete? 
 
Oviktigt   �  �  �  �  �  �  �   Mycket viktigt 
 
 
 



  

  

BBIILLAAGGAA  33  ––  ÄÄRR  PPUUBBLLIIKKEENN  PPÅÅ  EENN  

FFOOTTBBOOLLLLSSMMAATTCCHH  EENN  GGRRUUPPPP??  



– Är publiken på en fotbollsmatch en grupp? 

 

– Knappast, trots att de i sitt hejande åtminstone kan ha vissa gemensamma 

mål som till exempel att heja fram hemmalaget till seger eller bua ut domaren. 

Blir det förlust, är det egna laget inte mycket värt. Efteråt skingras skarorna och 

till nästa match kommer det en delvis ny publik. Publiken på ett 

idrottsevenemang träffas således endast sporadiskt, varvid gruppens varaktighet 

är begränsad. 

 

Ofta är gruppen så för givet tagen att vi inte reflekterar närmare över vilken 

betydelse det har att vi befinner oss i en grupp och är inbegripna i dess 

processer. I vidare bemärkelse kan vilken samling människor som helst kallas 

för en grupp men de flesta skulle nog hålla med om att det krävs något mer för 

att ”samlingen” skall fungera och uppfatta sig som en grupp. Men vilka är då 

villkoren för att en samling människor skall fungera och uppleva sig som en 

grupp?  

 

Trots omfattande forskning finns det inget entydigt och självklart svar på 

ovanstående ställda fråga. Enligt Maltén [1992] tycks det ha med gemensamma 

mål att göra. Vidare, är varaktigheten och regelbundenheten i människors 

möten avgörande [Maltén, 1992]. Med dessa tre villkor i bakhuvudet, är vi av 

åsikten att ett gäng arbetskamrater som varje fredagskväll träffas för att ”lira 

boll” – och för att få en dos av motion – utgör en grupp. Men finns det andra 

definitioner av en grupp och vad betyder ordet egentligen? 

 

Ordet grupp kommer från italienskan med den ursprungliga betydelseen knut. 

Den portugisiske gruppterapeuten Cortesâo undersökte ordet grupp i olika språk. 

Han fann att det uppstod först i modern tid och att det förekommer i två 



grundbetydelser: ”ansamling av kroppar” och ”nystan, trassel eller klump” 

[Cortesâo i Ahlin, 1993]. 

 

Gruppbegreppet kan definieras radikalt olika beroende på bland annat 

utsiktspunkt, teoretisk bakgrund, behov och syfte. Det handlar då inte om det 

rätta eller det bästa sättet. Enligt ett relativistiskt synsätt som förespråkas av 

Stiwne [1997] är en enhetlig gruppdefinition varken möjlig eller önskvärd. Val 

av definition får bli beroende av vilken typ av fenomen som man önskar förstå 

eller förklara. 

 

Den definition av grupper som är vanligt förekommande inom socialpsykologisk 

teoribildning utgår från gruppen som en konkretion, som en synlig grupp 

[Ibid.]. Denna definition innebär att en grupp är ett antal individer som är 

avgränsade i tid och rum och som har en gemensam uppgift eller ett gemensamt 

mål. Gruppen och dess medlemmar är något avgränsat och specifikt i relation till 

andra.  

 

En annan definition innebär att gruppen betraktas som en metafor, en osynlig 

grupp [Ibid.]. Detta innebär att gruppen kan ha olika innebörd för gruppens 

medlemmar. Gruppen som metafor är en mer osäker och ohanterlig definition är 

gruppen som konkretion. Inom det metaforiska perspektivet ifrågasätts de 

faktorer som definierar den synliga gruppen. Resonemang kring huruvida en 

grupp kan finnas utan att någon är närvarande eller om en grupp kan definieras 

oberoende av sin kontext är relevanta för den metaforiska synen på grupper. 

Detta är det grundläggande perspektivet på grupper som är mest förekommande 

inom psykodynamisk teoribildning. [Ibid.] 

 



Dessa två perspektiv behöver inte ses som motsatser där man väljer det ena som 

mer riktigt än det andra, utan bör i stället ses som en följd av olika synsätt där 

man söker förstå gruppfenomen på olika nivåer. [Ibid.] 

 

En av de vidaste definitionerna ges av Forsyth [1990] som ser en grupp som två 

eller flera ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett socialt 

samspel. Enligt Brown [1988] existerar en grupp när två eller flera människor 

definierar sig själva som gruppmedlemmar och när gruppens existens erkänts av 

åtminstone en annan individ. Kommunikationen uppmärksammas av Homans [i 

Svedberg, 2000] som med en grupp menar ett antal personer som kommunicerar 

med varandra under en viss tid och är tillräckligt få för att varje person skall 

kunna kommunicera med alla övriga ansikte mot ansikte. 

 

Svedberg [2000] definierar grupp med utgångspunkt i dess uppgift och mål: ”I 

en grupp samspelar medlemmarna (minst två stycken) för att nå ett mål eller 

utföra en uppgift.” Han poängterar vidare att gruppen sannolikt ombildas eller 

upplöses om det under en längre tid råder oenighet kring mål eller uppgift. 

 

I Lennéer-Axelson och Thylefors [1991] definition beskrivs gruppen som en 

samling människor som utöver att uppleva sig ha ett gemensamt mål, påverkar 

varandra ömsesidigt – det uppstår ett samspel dem emellan, är psykologiskt 

medvetna om varandra och uppfattar sig själva som en grupp. De menar att 

kravet på inbördes medvetenhet och ömsesidig påverkan automatiskt begränsar 

gruppens storlek. En liten och intim grupp ger möjlighet för individerna att ha en 

öppen och rak kontakt med varandra ansikte mot ansikte. En större grupp har 

inte lika lätt för att få denna nära kontakt eftersom den tenderar att bli mer 

formell med ökat behov av regler och styrning. En annan kommentar de gör är 

att målen, utöver konkreta arbetsmål, kan vara att tillfredsställa sociala och 

psykologiska behov. 



Enligt Dimmlich [2000] är en grupp en samling människor som består av minst 

två personer. Tre generella kriterier gäller vid hans definition av en grupp och 

dessa är som följer: 

 

��Att det finns ett mål som är klart eller diffust. 

��Att det finns en riktning, antingen mot målet eller bort från det. 

Riktningen beror på ledningen eller brist på sådan. 

��Att det finns en struktur som kan vara lös eller fast. Strukturen är 

beroende av gruppens mål och riktning. 

 

Mathiasson [1998] infogar en inre psykologisk dimension till 

gruppbildningsfenomenet när han beskriver att en grupp bildas först när 

medlemmarna själva väljer att se sig som en sådan och när medlemmarna blir 

psykologiskt medvetna om varandra. Författaren fortsätter med att skriva om 

formella grupper som används för att fullgöra organisationens kärnsyften och 

mål. 

 

Den formella arbetsgruppen är alltså en grupp människor som har samma 

arbetsplats, samma arbetsledning och som har tillkommit för att utföra vissa av 

organisationen bestämda arbetsuppgifter. Medlemmarna i den formella gruppen 

har inte själva valt varandra utan har av organisationen valts att tillhöra gruppen. 

[Ibid.] 

 

Den formella gruppen har ett bestämt och uttalat syfte – att producera varor och 

tjänster. Den har formulerade regler och fastställt ledarskap. Den formella 

gruppen har en tydlig koppling till organisationens form, uppgift och mål. 

Förhoppningsvis skall medlemmarna trivas tillsammans men det är inte ett krav 

för att tillhöra gruppen. Den informella gruppen består av medlemmar som 

väljer varandra. De bildas spontant utifrån gemensamma intressen och känsla av 



samhörighet. I den formella gruppen har man sin tillhörighet medan man i den 

informella gruppen känner sin tillhörighet. [Ibid.]  
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BBIILLAAGGAA  55  ––  SSAAAABB  BBOOFFOORRSS  DDYYNNAAMMIICCSS  
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BBIILLAAGGAA  66  ––  SSVVAARR  PPÅÅ  EENNKKÄÄTTFFRRÅÅGGOORR  



 

 

 PL  TL PS PL  PL  Medel 
Klar inriktning & målsättning 7 7 7 7 6 6,8
Professionellt engagerande uppgift 4 7 7 6 5 5,8
Verklig teamuppgift 6 1 7 5 2 4,2
Belöning för teamprestation 4 7 7 6 2 5,2
Individuell belöning 4 6 7 6 4 5,4
Möjlighet till kreativitet & initiativ 5 7 7 6 5 6
Gruppens sammansättning 6 7 7 6 3 5,8
Differentierade kunskaper 5 5 7 5 7 5,8
Oförändrad sammansättning 5 5 6 7 6 5,8
Social gemenskap 5 7 6 7 4 5,8
Individuell känsla av att vara viktig 6 7 7 7 5 6,4
Kompletterande personligheter 4 7 6 6 2 5
Problemlösningsförmåga 5 7 7 5 6 6
Medel      5,7
PL:s indikationer om teamansvar 6 7 7 7 6 6,6
PL:s förmåga att lösa problem 6 7 7 6 6 6,4
PL bistår vid samarbetssvårigheter 6 7 6 7 5 6,2
PL närvarar vid möten 7 7 3 5 6 5,6
PL delger information 7 7 7 4 6 6,2
PL ger signal om medlemsansvar 6 2 7 6 7 5,6
PL ger signaler om eget ansvar 1 2 7 7 2 3,8
PL tar självständiga beslut 1 2 4 6 2 3
PL:s problemlösningsförmåga 4 4 4 6 6 4,8
Medel      5,4
 TM TM TM TM TM  
Klar inriktning & målsättning 7 7 6 7 7 6,8
Professionellt engagerande uppgift 7 7 6 6 5 6,2
Verklig teamuppgift 7 7 5 6 5 6
Belöning för teamprestation 7 7 6 7 4 6,2
Individuell belöning 7 7 6 5 4 5,8
Möjlighet till kreativitet & initiativ 6 7 7 7 7 6,8
Gruppens sammansättning 7 7 4 6 5 5,8
Differentierade kunskaper 7 4 4 6 6 5,4
Oförändrad sammansättning 3 5 4 5 3 4
Social gemenskap 6 7 6 7 5 6,2
Individuell känsla av att vara viktig 6 7 7 7 6 6,6
Kompletterande personligheter 6 7 4 6 5 5,6
Problemlösningsförmåga 7 7 6 7 6 6,6
Medel      6
PL:s indikationer om teamansvar 6 7 7 7 4 6,2
PL:s förmåga att lösa problem 7 7 7 6 6 6,6
PL bistår vid samarbetssvårigheter 7 7 6 7 5 6,4
PL närvarar vid möten 7 7 4 6 4 5,6
PL delger information 7 7 7 6 7 6,8
PL ger signal om medlemsansvar 6 7 4 4 5 5,2
PL ger signaler om eget ansvar 2 7 7 2 1 3,8
PL tar självständiga beslut 3 7 6 2 4 4,4
PL:s problemlösningsförmåga 7 7 5 7 5 6,2
Medel      5,7
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