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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Att arbeta i projekt skiljer sig till stor del gentemot den ”normala” organisationsformen. 
Projekt är temporära och kommer att upplösas efter projektets genomförande. Det finns en uppsjö 
av litteratur som tar upp projekt som arbetsform, däremot tas sällan teamet upp som en del av 
projektet. Det är därför viktigt att se på faktorer inom teamet som kan påverka teamets effektivitet 
och därmed även projektets effektivitet. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att utröna vilka faktorer som påverkar ett projektteams 
effektivitet. 
 
Genomförande: Vi intervjuade åtta personer med erfarenhet inom projektledning. 
 
Resultat: Vad som framkommit under arbetets gång är att teori och praktik skiljer sig stor del inom 
detta område. Teorierna talar om hur projektledare skall gå tillväga för att skapa effektiva, eller 
”ideala” team. Det är svårt inom praktiken att skapa dessa ideala team då respondenterna tryckte 
på att resursbristen inom organisationerna gör att man inte kan få de individerna man alltid vill 
ha. Det kan i uttagningen av teamet göra att projektledaren väljer individer som man jobbat med 
innan och att man vet att det fungerar. Detta kan då göra att individerna inte är de optimala i 

 



   

projektet vad gäller kompetensen. Dock kan det påtryckas att den sociala kompetensen är viktig 
och att det såsom i teorin påvisar att olika sorters personligheter är viktiga för hur ett team kan bli 
effektivt. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: Working in projects differs quite a lot from the ”ordinary” organisation. A project is 
temporary and will dissolve after the project is done. There is a huge amount of literature about 
project management, but the team is hardly ever mentioned as a bigger part of the project. 
Therefore it is very important to look at factors that can affect the effectiveness of the team and 
then in turn also the effectiveness of the project 
 
Purpose: The purpose with the thesis is to find out which factors that affect the effectiveness of a 
project team. 
 
Method: We interviewed eight people with great experience within project management area. 
 
Results: Within this area we found out, during the work on the thesis, that theory and practice 
differs a lot. The theories are talking about how the project manager should create an effective or 
“ideal” team. It is hard in the real world to create this ideal team, because the respondents claimed 
that the lack of resources within the organisations is doing that it is hard to get the individuals they 
want in the project. In the making of the team it can be like the project manager chooses 
individuals that the manager have been working with before, because it worked out well before. 

 



   

Because of this it can do that the individuals within the project do not have the optimum 
competences that is required for the project. It is important to mention that the social competencies 
are important within the project team and just as the theory shows it is also important with 
different personalities to make the team effective.  
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Förord 
 
Vi har med denna uppsats tagit del av två olika världar. Den akademiska, 
där vi befunnit oss de senaste fyra åren, och med våra intervjuer där vi fick 
en förhandstitt på den ”riktiga”. Vilket vi i den senare ”världen” 
förhoppningsvis kommer att vara delaktiga inom en snar framtid. 
 
Vi vill med detta tacka alla respondenter som har givit oss mycket värdefull 
och intressant information för att kunna göra denna uppsats. Vi vill även 
tacka alla andra som hjälpt oss under uppsatsen gång med kommenterar 
och synpunkter. Slutligen vill vi tacka vår handledare Peter Gustavsson för 
all värdefull hjälp under uppsatsens gång. 
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Inledning 
 

1 Inledning 
 
Vi kommer i detta kapitel att diskutera bakomliggande faktorer som ligger 
till grund för resten av uppsatsen. Vi kommer sedan att presentera en 
problemdiskussion och vårt syfte med uppsatsen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det anses att projektarbetsformen ursprungligen kommer från det 
amerikanska flygvapnet på 1930-talet. Där inrättades projektorganisationen 
för att kunna driva utvecklingen framåt av nya flygplanstyper. Det var först 
på 1950-talet inom den amerikanska försvarsmakten som det stora 
genombrottet med projektarbete kom då det var tvunget att snabbt bygga 
upp militärmakten gentemot Sovjetsmaktens snabba militära frammarsch. 
(Berggren, 2001) 
 
I slutet på 1950-talet började även andra branscher än militärmakten att 
använda sig av projektformen inom organisationerna (Harrison, 1981). Att 
arbeta i projekt är en relativt modern företeelse. Slås projektdefinitionen 
upp i ett cirka 45 år gammal lexikon är förklaring ”utkast, förslag, plan” 
(Lilla uppslagsboken, 1958, s931). Jämförs den definitionen med en nyare 
ordbok är det tillagt ”större arbete med bestämt mål och vanligen med ett 
flertal medverkande” (Bonniers lexikon, 1997, s222). 
 
Ett projekt kan definieras som ett icke rutinartat arbete, som har finansiella 
och tekniska mål (Harrison, 1981). Projekt skiljer sig mycket från den 
vanliga organisationen. Detta eftersom det inte är något som går på rutin, 
utan varje projekt är mer eller mindre unikt. Det gör att det krävs olika 
kompetenser till varje projekt. Dessa olika kompetenser ska kunna driva ett 
projekt så att det uppfyller kraven som sattes innan projektet startade. 
 
Projektformen kan anses som både positiv och negativ. Vissa individer vill 
hellre ha en mer stabil omgivning medan andra vill ha en mer dynamisk 
och föränderlig omgivning. Eftersom när ett projekt är färdigt, upplöses 
organisationen och projektmedlemmarna går över till ett annat projekt eller 
andra arbetsuppgifter. 
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I linjeorganisationen arbetas det med samma individer varje dag, vilket 
skiljer sig från projektarbetet. Eftersom projektarbetet är en temporär 
organisation är det många mer eller mindre bekanta personer man ska 
arbeta tillsammans under en begränsad tidsrymd. Många olika kompetenser 
och personligheter skall blandas och alla har en egen uppfattning om hur 
arbetet ska utföras.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Med tanke på ovanstående diskussion har vi funnit vad vi anser förbises till 
stora delar i litteraturen när det gäller att arbeta i projekt. Större delen av 
litteraturen handlar mycket om vilken roll en projektledare ska ha och hur 
denne bör göra för att få projektet att löpa effektivt. Det är vanligtvis endast 
tid och pengar som tas upp i litteraturen angående hur projektet skall 
effektiveras. 
 
Eftersom projekt skiljer sig mycket från den ordinarie organisationen samt 
att det ska vara färdigt under en viss tid är det viktigt att få en interaktion 
mellan projektmedlemmarna för att få arbetet att bli så effektivt som 
möjligt. Denna strävan efter effektivitet tycker vi behandlas i mycket liten 
utsträckning i litteraturen. 
 
Projekt kan, enligt oss, i många olika avseenden vara effektiva. Ingram et al 
(1997) menar att effektivitet är skillnaden mellan det tänkta målet gentemot 
det verkliga målet som uppnåtts. Detta anser även vi vara en bra definition 
av effektivitet. Det vi anser är viktigt inom projekt är inte endast de hårda 
delarna som tas upp i stora delar av litteratur om projekt och 
projektledning, utan vi anser det är viktigt att även se de mjuka delarna 
inom projektet. Detta eftersom det är individer som utför arbetsuppgifterna 
som ingår i projekten. Graham (2000) menar att det är viktigt att få det rätta 
teamet från början i projektet då det kan spara mycket tid och pengar. Kan 
rätt team sättas ihop från början kan en mängd arbete undvikas. Detta gör 
att det blir mindre tid som går åt för att försöka rätta till gamla misstag. 
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1.3 Undersökningsfrågor 
 
Med ovanstående diskussion som ansats har detta fått oss att undersöka 
följande problem. De frågor som vi ställer oss är: 
 

• Hur karaktäriseras ett effektivt projektteam? 
• Hur sätter projektledaren samman ett effektivt projektteam? 

 
 

1.4 Syfteformulering 
 
Syftet med denna uppsatsen är att utröna vilka faktorer som påverkar ett 
projektteams effektivitet.  
 
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har av praktiska skäl valt att inte studera fenomenet över en längre 
tidsperiod utan istället valt att ge en bild av hur företeelsen ser ut för 
tillfället. 
 
Vi har även begränsat oss till att endast intervjua projektledare, detta främst 
för att de har det övergripande ansvaret samt att det rimligtvis är de som 
har bäst insyn i projektet.
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2 Vetenskapsteori 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt vetenskapliga synsätt som ligger 
till grund för hela uppsatsen. Vi har tagit upp de aspekter som vi anser är 
relevanta för vår syn på olika problem.   
 
 

2.1 Positivism/Hermeneutik 
 
Inom vetenskapsteorin har det traditionellt funnits två huvudinriktningar, 
den positivistiska synen och den hermeneutiska synen. Dessa två synsätt är 
att betrakta som varandras motpoler då det finns några avgörande 
skillnader. 
 
De som intar det positivistiska synsättet hävdar, enligt Andersen (1994), att 
det inte finns någon egentlig skillnad mellan sociala fenomen och fysiska 
ting. Positivisterna har en tendens att vilja tro på absolut kunskap (Thurén, 
1991). De anser att båda företeelserna kan kvantifieras matematiskt och 
undersökas med experiment vilket i sin tur leder fram till objektiva 
sanningar. Målet enligt positivismen är alltså att all forskning skall inriktas 
mot att försöka hitta generella samband som kan prövas mot empiriska 
iakttagelser. 
 
Enligt positivismen gäller samma metoder och vetenskapsideal för 
naturvetenskaperna såväl som för de humanistiska vetenskaperna. Denna 
bild att det bara finns en metodik för samtliga vetenskaper kallas det 
enhetsvetenskapliga idealet. En förenklad bild av positivismen är ett 
subjekt som observerar ett objekt. (Andersen, 1994) 
 
Det andra dominerande synsättet är hermeneutiken. Hermeneutiker har 
vanligtvis en utbred förståelse för relativistiska tankebanor (Thurén, 1991). 
Andersen (1994) menar att de som har detta synsätt, tvärtemot 
positivisterna, hävdar att sociala och mänskliga företeelser måste betraktas 
från ett subjektivt håll. Därför menar de att experiment och matematiska 
uttryck inte kan användas för att undersöka alla fenomen. Hermeneutiker 
anser att när det kommer till att förstå mänskligt handlande måste det utgås 
ifrån tolkningar av olika faktorer som har att göra med individers 
subjektiva liv. 
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Hermeneutiker avvisar det enhetsvetenskapliga idealet och menar att andra 
metoder och vetenskapliga kriterier måsta användas än de som gäller då 
fysiska företeelser undersöks. Förenklat kan man se hermeneutiken som ett 
subjekt som tolkar ett annat subjekts uttryck. 
 
Enligt Andersen (1994) finns det även ett tredje vetenskapligt synsätt. Detta 
är den kritiska teorin. Detta synsätt kan anses vara en kombination eller en 
syntes av positivismen och hermeneutiken. Den som förespråkar den 
kritiska teorin anser i likhet med positivisterna att det finns vissa 
lagbundenheter i samhället men uppfattar dem som historiskt betingade och 
därmed inte fasta. Enligt den kritiska teorin kan dessa lagbundenheter 
förändras och övervinnas om människor blir medvetna och förstår dess 
strukturer. 
 
Det kritiska synsättet innebär att en kritisk inställning skall intas till de 
samhällsfenomen man undersöker. Detta ställer sig tvärt emot positivismen 
där värdeneutralitet skall vara normen. Vi har valt att inta ett kritiskt synsätt 
med en klar dragning åt hermeneutiken eftersom vi anser att det ger en mer 
heltäckande bild av verkligheten. Det förefaller oss som om att det vore en 
allt för förenklad bild av verkligheten att bara ha ett positivistiskt synsätt 
där alla företeelser går att betrakta som objektiva.  Vi menar heller inte att 
allt som finns att observera skulle vara subjektivt även om den spelar en 
stor roll. Därmed anser vi att det finns vissa fenomen som rimligtvis kan 
betraktas på ett relativt objektivt sätt. 
 
Vi anser, i motsats till positivismen, att det inte finns några generella lagar 
som kan appliceras överallt inom samhällsvetenskapen. Emellertid anser vi 
inte heller att alla fenomen är unika till den grad att de slutsatser som dras 
av fenomenet inte går att användas när liknande företeelser behandlas. 
 
Att det inte kommer att föreligga någon värdeneutralitet är ett problem vi är 
medvetna om men vi anser att det inte går att genomföra en undersökning 
som vår, då mycket, bygger på subjektivitet och tolkningar. Att ställa sig 
kritisk mot ett samhällsfenomen anser vi inte är att försämra 
undersökningen. Det innebär endast att vi på ett kritiskt sätt granskar olika 
fenomen i stället för att acceptera vissa företeelser utan vidare 
undersökning. 
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2.2 Induktion/Deduktion 
 
Det två viktigaste metoderna för insamling och utveckling av kunskaper är, 
enligt Andersen (1994), induktion och deduktion. 
 
Enligt Andersen (1994) är induktion en process där man med olika 
hjälpmedel samlar in fakta om samband mellan olika begrepp som är 
etablerade inom samhället. Man kan se det som processen att generera 
teorier utifrån observationer av verkligheten. Deduktion å andra sidan är 
när man går från ett begreppssamband till ett annat med hjälp av logiska 
slutledningsprocesser. Med andra ord så testas existerade teorier. 
 
Vår ansats kommer att vara både induktiv och deduktiv. Detta då vi 
kommer att samla in material för att på så sätt kunna generera ny kunskap. 
Vi kommer även att jämföra tidigare kunskap med våra resultat. 
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3 Metod 
 
Vi kommer här att redovisa hur vi gick tillväga för att samla ihop den 
information som vi anser vara relevant för denna uppsats. Vi kommer att 
beskriva grundläggande tillvägagångssätt för att avslutningsvis ge en bild 
hur urvalet kan uppfattas, av oss och andra, och metodkritik.  
 
 

3.1 Kvalitativ – Kvantitativ 
 
Tillvägagångssättet för att samla in material till en studie, kan kategoriseras 
i två sätt. De kan delas upp i kvalitativ och kvantitativ studie (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul, 1999). En kvantitativ studie definieras som en studie 
som innehåller hårda data, som till exempel resultat mätt i kronor. Denna 
karaktäriseras också som ett positivistiskt synsätt, där alla fenomen 
undersöks, vilket också ger det mest exakta resultatet. En central fråga vid 
en kvantitativ undersökning är graden av precision vid observerandet. 
Kvantitativa undersökningar bygger helt på en envägskommunikation och 
forskarens villkor (Andersen, 1994). 
 
En kvalitativ studie definieras som mjuka data, vilket kan exemplifieras av 
organisationens medlemmar och dess trivsel. Här undersöks, till skillnad 
från den kvantitativa metoden, en unik kombination av kvaliteter och 
egenskaper. Detta kan göra att man kan ha olika uppfattningar om det 
undersökta materialet (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999). Denna form av 
undersökning bygger på en tvåvägskommunikation (Andersen, 1994). 
Då studien baseras på hur projektledaren skall gå till väga för att skapa 
effektiva projektteam för olika projekt med hänsyn till dess medlemmar, 
kommer denna granskning att ta formen av en kvalitativ undersökning. 
Detta främst eftersom vi valt att intervjua ett flertal projektledare där alla 
fått delge sina åsikter och erfarenheter om projektledning och 
teamsammansättningar. 
 
Viss kritik kan riktas mot denna sortens studie på grund av att resultatet är 
mycket beroende av vilka som genomför den. Det förekommer en viss 
subjektivitet eftersom studien i relativt stor utsträckning kommer att 
påverkas av dem som genomför den och deras tidigare erfarenheter och 
kunskaper. Vi är medvetna om problemet och hoppas att vi därigenom 
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kunnat undvika att göra en allt för subjektiv studie. Detta är naturligtvis 
inget optimalt sätt att undvika subjektiva inslag i undersökningen. Vi anser 
emellertid att den subjektiviteten som på ett praktiskt sätt inte kan 
elimineras inte heller, i någon större utsträckning, kommer att påverka 
undersökningens relevans.  
 
 

3.2 Fallstudie 
 
Vi har valt att utgå ifrån en fallstudieliknande ansats. Det innebär att flera 
olika aspekter av en eller ett fåtal företeelser undersöks. Fallstudien har tre 
karakteristiska särdrag. Studien betonar aktörsrollen, den studerar ett 
historiskt förlopp och den har en god förmåga att illustrera verkligheten. 
(Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999) 
 
Den uppenbara nackdelen med en fallstudie är naturligtvis att den är 
mycket mer påverkbar av tolkningar än en kvantitativ tvärsnittsstudie. Den 
kan därmed heller aldrig användas till att ge en exakt representativ bild av 
verkligheten. I många undersökningar är dock detta den enda, eller i varje 
fall den bästa metoden som går att använda.  I vårt fall har vi valt att 
undersöka ett antal aspekter av fenomenet projektledning.  
 
 

3.3 Datainsamling 
 
Vid insamling av primärdata kan man välja mellan två olika tekniker, 
enkäter och intervjuer (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1999). Vilken metod 
som än användes, så har de olika för- och nackdelar. Eftersom vi endast 
använder oss av intervjuformen i vår studie så är det bara den vi väljer att 
beskriva. 
 
Intervjuer kan delas in i två huvudkategorier, besöksintervju och 
telefonintervju. En telefonintervju kan ha fördelar eftersom det går fort att 
genomföra, har hög svarsfrekvens och det är lätt att följa upp frågorna. 
Mindre positiva effekter är bland annat att det inte går att ställa 
komplicerade frågor och det är svårt att ställa känsliga frågor. En 
besöksintervju har positiva egenskaper, liksom vid en telefonintervju, att 
det går snabbt att genomföra och det är lätt att följa upp frågorna. Det är 
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även lättare att ställa komplicerade frågor och respondentens kroppsspråk 
kan studeras under intervjun. De negativa aspekterna kan vara att det är 
svårt att få en intervjutid och att anonymiteten gentemot intervjuaren är 
obefintlig eftersom intervjuaren och intervjuobjektet träffas fysiskt. Detta 
gör att det kan vara svårt att ställa och få svar på känsliga frågor. (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul, 1999) 
 
Då vi ska undersöka hur projektledaren skapar effektiva projektteam, 
använder man sig av fördel av intervjuer. Detta då intervjuer är mer 
uttömmande och det är enklare att ställa följdfrågor. Respondenten är heller 
inte låst till ett antal förutbestämda frågor, utan har möjligheten att själv 
uttrycka sig. Möjligheterna för en tvåvägskommunikation ökar drastiskt 
med öppna intervjuer. 
 
Intervjuerna är uppbyggda kring ett frågeformulär (se bilaga 1), som 
använts som grund. Frågorna var av öppen karaktär vilka respondenten fritt 
fick svara på. Intervjuerna skedde med hjälp av en bandspelare, eftersom 
det kan ge en mer korrekt bild av respondentens svar och det blir mindre 
missförstånd. Det är även enklare vid användning av en bandspelare att 
följa med i diskussionen och komma med följdfrågor, som annars kan ligga 
utanför det förutbestämda frågeformuläret, men som kan ha stor betydelse 
för studien. Dessa intervjuer sammanställdes sedan för att returneras till 
respondenten för eventuell korrigering och godkännande för publicering. 
Dessutom skickade vi ut e-post med ett par uppföljningsfrågor (se bilaga 
2). Samtliga av respondenterna svarade på dessa frågor. 
 
Respondenterna fick erbjudande om anonymitet i studien, vilket erbjöds 
innan intervjun påbörjades. Detta kan skapa ett större förtroende, vilket kan 
få dem att svara mindre återhållsamt på eventuellt känsliga frågor. Ett par 
av våra intervjuobjekt önskade att vara anonyma och vi har därför valt att 
anonymisera alla våra förstahandskällor. Våra intervjuer varade mellan 45 
och 75 minuter. 
 
Intervjuareffekten är när det samspel, som uppkommer mellan intervjuare 
och intervjuad, på ett negativt sätt påverkar resultatet (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul, 1999). Med detta menas att vi som intervjuare kan 
genom det sätt vi genomför intervjun på, påverka respondenterna på ett 
sådant vis att det kan få ofördelaktiga biverkningar i resultatet. Vi har under 
intervjun varit uppmärksamma på att inte ställa allt för ledande frågor. 
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3.4 Intervjuurval 
 
Vi har valt att intervjua åtta personer vid ett antal olika företag för att 
kunna göra en bedömning hur samspelet mellan projektledare och 
medlemmarna i projektet ter sig. Samtliga av dessa intervjuobjekt har en 
stor erfarenhet av projektledning och är eller har varit verksamma vid större 
organisationer i ett flertal år. Större organisationer har rimligtvis en 
ansenligare personalstyrka tillgänglig vid sammansättning av projekt. Detta 
gör att projektledarna har relativt samma förutsättningar i sitt 
projektledarskap. Detta då de alla jobbat inom organisationer som har 
resurser att lägga ned på projektledning.  
 
För att komma i kontakt med lämpliga intervjuobjekt har vi utgått ifrån 
kursdeltagarna på en PMEX-kurs (Executive Master Programme in Projekt 
Management) som hålls varje år på Linköpings universitet. Detta är en kurs 
i projektledning som universitetet håller för erfarna projektledare. Vi har ur 
denna grupp valt ut ett antal kandidater för vår studie. Detta urval var 
slupmässigt med undantaget att vi av dem som ansvarat för ovan nämnda 
kurs fick viss fingervisning om vilka som kunde tänkas vara anträffbara. 
Alla tillfrågade tackade ja till intervjun och vi har därmed inget bortfall. Vi 
beslutade oss innan studien genomfördes att intervjua ett tillräckligt antal 
projektledare för att kunna urskilja ett mönster. Efter åtta intervjuer ansåg 
vi att ett tillräckligt tydligt mönster hade uppenbarat sig för att göra vidare 
intervjuer mindre meningsfulla. 
 
Det faktum att alla intervjuade har gått samma kurs och därmed i viss mån 
har samma teoretiska kunskaper anser vi inte vara något större problem. 
Detta främst då samtliga som deltagit i kursen har flera års erfarenhet av 
projektledning och har därmed redan bildat sig egna uppfattningar om 
området. Dessutom var syftet med våra frågor att ta reda på hur 
projektledning fungerar i praktiken. 
 
 

3.5 Reliabilitet/Validitet 
 
Med reliabilitet menas hur pass pålitligt ett mätresultat är. Till vilken grad 
samma resultat framkommer när man mäter samma företeelse med olika 
metoder (Andersen, 1994). Då vi avser att göra en kvalitativ studie så 
kommer naturligtvis våra resultat att påverkas av våra tolkningar. Eftersom 
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vi använder oss av personliga intervjuer så erhålles förmodligen mer 
information från de intervjuade än om andra metoder skulle användas. 
Därför anser vi att reliabiliteten är tillräckligt hög för att kunna dra 
slutsatser om vissa sannolikheter när det kommer till att bygga effektiva 
projektteam. 
 
Med validitet menas i vilken utsträckning man mäter det fenomenet som 
avses mätas (Andersen, 1994). Företeelsen effektiva projektteam är 
förvisso öppen för tolkning. Dock utgår vi ifrån allmänt vedertagna 
modeller och intervjuer med erfarna projektledare. Därmed anser vi att 
validiteten i detta arbete är hög. 
 
 

3.6 Generaliserbarhet 
 
För att kunna hävda att en studie har hög generaliserbarhet måste den ha en 
hög extern validitet. Med externa validitet menas att resultatet stämmer 
överens med verkligheten och att resultatet har prövats empiriskt (Andersen 
1994). Det är med andra ord lite svårt att säga att vår studie enligt 
definition är generaliserbar då endast åtta projektledare intervjuades och att 
de resultat vi fått fram inte genomgått en empirisk prövning med ett stort 
urval. Men man kommer att kunna urskilja vissa mönster och därmed 
förhoppningsvis dra vissa slutsatser om troligheter när det kommer till 
effektiva projektteam. 
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4 Teoretisk referensram 
 
Vi kommer i denna del att presentera de teorier och modeller vi har valt att 
använda oss av i uppsatsen. Vi kommer att börja med att beskriva 
grunderna för ett projekt och påvisa skillnaden mellan ett projekt som 
temporär organisation och linjeorganisation för att öka förståelsen. 
Därefter kommer vi att beskriva hur effektiva projektteam kan skapas 
utefter de teorier och modeller som finns tillgänglig. 
 
 

4.1 Inledning projektteorier 
 
Vi har valt att översätta alla teorierna till svenska. Anledningen till detta är 
att det ger en viss konsekvens eftersom resten av uppsatsen är på svenska 
och att det kan öka förståelsen för läsarna. Vi är medvetna att läsaren med 
detta förfarande endast kan utgå ifrån våra översättningar men vi anser att 
detta inte på någon nämnvärt negativt sätt påverkar uppsatsen. 
 
Projekt används som arbetsform i många olika slags organisationer. Det 
råder en viss avgörande skillnad mellan ett projekt och en linjeorganisation. 
I linjeorganisationen sker större delen av arbetet löpande, medan i projekt 
är största delen av arbetet temporärt. Detta då ett projekt är uppbyggt med 
syftet att skapa något nytt eller att förändra något befintligt. (Berggren, 
2001) 
 
Då ett projekt skiljer sig från den normala organisationen, är det ett antal 
andra attribut som spelar en avgörande roll för projektets framgång och 
måste därmed tagas i beaktande. Ett projekt karaktäriseras som en 
verksamhet som utförs med ett bestämt avgränsat mål, och under en 
bestämd tidsperiod. Det har även förutbestämda resursinsatser och sker 
under särskilda arbetsformer, eftersom det fungerar som en temporär 
organisation som upplöses efter projektets slutförande. Frame (1994) menar 
att teammedlemmarna kan ses som lånade resurser och detta leder till att 
det finns ett minimum av regler för projektorganisationen. 
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”I sådana organisationer försöker man klara sig med ett minimum av regler 
och procedurer. I stället ska medlemmarna i projektet ha löst en besvärlig 
uppgift till ett bestämt datum – utan att ha överskridit budgeten.” 
(Brunsson, 2002, s59) 

 
Förhållandet i citatet ovan kan beskrivas i projekttriangeln: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tid 

Funktionalitet Kostnad 

Figur 1: Projekttriangeln (Berggren, 2001) 

 
Denna triangel visar hur målen inom ett projekt är uppbyggt. I ett projekt 
kan ett samband ses mellan tid, kostnad och funktionalitet. Med denna 
projekttriangel menas att projektet skall vara färdigt inom en viss tid, till en 
viss kostnad och fylla en särskild funktion. Det är dock, enligt Berggren 
(2001), inte det viktigaste att den är färdig inom tidsramarna eller att den 
håller budget, utan att det fyller den förutbestämda funktionaliteten. Å 
andra sidan menar Engwall (1999) att olika projekt kan ha olika 
tyngdpunkt. Till exempel menar han att ett kärnkraftsprojekt har större 
tyngdpunkt på funktionaliteten, medan ett idrottsevenemang har större 
tyngdpunkt på tiden. 
 
Engwall (1999) hävdar att det är en omöjlighet att få kombinationen bästa 
funktion, på kortast tid, till lägsta kostnad. Det är på grund av att de 
inbördes beroende av varandra, och det måste bli en kompromiss mellan 
dem. Vill man till exempel ha en kortare tid på projektet måste de 
tillgängliga resurserna ökas vilket gör att kostnaderna ökar. Det är viktigt 
att uppfylla dessa kriterier för att projektet ska bli lyckat utåt sett, det vill 
säga för kunden och slutanvändaren.  
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Eftersom det är många olika individer involverade i projekt måste 
deltagarna anpassas efter projektets beståndsdelar. Har man väl fått klart 
för sig vad projektet innebär måste det finnas individer som kan utföra 
uppgiften, kunna samarbeta med varandra och även uträtta sina 
arbetsuppgifter som löper parallellt i linjeorganisationen eller till och med i 
andra projekt. Detta ställer krav på projektledaren som ska vara kapabel att 
kunna hantera konflikter, men även uppmuntra individer i projektet. 
 
Briner et al (2002) menar att många misslyckade projekt beror bland annat 
på den misslyckade personalhanteringen eller den tekniska kompetensen. 
Det finns många projektledare som är tekniskt kompetenta men som inte 
klarar av att hantera personalen och vice versa. 
 
 

4.2 Modeller 
 
När det kommer till att belysa vilka faktorer som påverkar ett projektteams 
effektivitet och därmed dess framgång har vi valt att utgå ifrån Wysockis 
(2002) Team- och Projektlivcykel. Denna modell kommer att ligga till 
grund och verka som en sammankopplande modell för andra teorier, 
modeller och empiri inom projektområdet som vi valt att belysa de 
svårigheterna som uppstår då effektiva team skall uppnås. 
 
Denna modell består egentligen av två sammansatta livscykelmodeller. Den 
utgörs dels av teamlivcykeln som visas i modellens vänstra sida och 
projektlivcykeln som bildar modellens högra sida. Det finns ett antal 
kopplingar både mellan de olika delarna inom varje undermodell men även 
mellan de två livscyklerna för att visa hur beroende de olika delarna är av 
varandra. 
 
Denna modell är relativt heltäckande vad gäller de olika faserna som ett 
projekt genomgår. Emellertid saknar den på flera ställen det djup som krävs 
för att på ett adekvat sätt visa de olika faktorer som påverkar ett projekts 
effektivitet. Därför kommer vi att lägga till ett antal modeller och teorier, 
för att ytterligare förklara faktorer i de olika delarna i livscykeln, som ger 
en mer fullständig bild av projektledningens svårigheter. 
 
En kritik som kan riktas mot modellen är just att den är cyklisk till sitt 
utformande. Detta för med sig att den ger en stel och i vissa fall en mer 
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statisk bild av projektarbetet än det verkligen är. Vi anser dock att modellen 
ger ett lättöverskådligt perspektiv av projektarbetet och att den inte ger en 
missvisande bild av hur man skapar ett effektivt projektteam utan snarare 
som alla modeller, förenklar och generaliserar till en viss grad. 
 
När det kommer till modellavgränsningar har vi valt att begränsa oss till 
teamlivcykeln där de största möjligheterna finns för en eventuell 
projektledare att påverka ett projekts utgång. Däremot kommer hela 
modellen att beskrivas för att visa hur de olika kopplingarna fungerar och 
påverkar de olika möjligheterna att skapa ett så effektivt projektteam som 
möjligt. Det ger även en helhetssyn av projektarbetet. 
 
 

4.3 Projekt- och teamlivcykelmodellen 
 
För att förtydliga de olika kopplingarna mellan de två livscyklerna har vi 
valt att beskriva den kompletta livscykeln och inte de två olika delarna av 
modellen separat.   
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Avslut 

Övervaka 

Uppstart 

Planering 

Övervaka teamets 
arbetsinsats under 
projektets gång 

Strategi  och 
implementering 
för att åtgärda 
avvikelser  

Uppskatta 
avvikelser mellan 
idealt och verkligt 

team 

Bilda/ändra 
projektteam 

Inledning 
Skapa profil på 

projektet 

Skapa profil på 
det ideala teamet 

               Teamlivcykel                                                     Projektlivcykel 

Figur 2: Team- och projektlivcykeln (Källa Wysocki, 2002) 
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4.3.1  

4.3.2

Inledning 
 
I denna första del av modellen 
skall uppgiften definieras. Det 
innebär att beställaren av ett 
projekt och projektledaren kommer 
överens om ett flertal olika 
aspekter som rör projektet. Alla inledningsfaser besvarar fem frågor som 
sätter parametrarna för det kommande projektet. 

Figur 3: Inledning (Egen bearbetning) 

 
• Vad är problemet som skall lösas? 
• Vad är målet med projektet? 
• Vilka kriterier måste mötas för att uppfylla målet? 
• Hur skall bedömningen ske vad gäller projektets framgång? 
• Vilka eventuella faktorer kan påverka projektets framgång? 

 
Dessa frågor ligger sedan till grund för hela projektet. De parametrar som 
sätts här skall inte anses som fasta utan det finns en stor chans att dessa 
kontinuerligt kommer att ändras under projektets gång. Det kan bero på allt 
ifrån att kunden ändrar sig vad gäller projektets mål till att vissa 
omvärldsfaktorer tvingar fram en ändring inom projektet. Denna del av 
projektet skall skapa ett dokument som visar vad resten av projektet går ut 
på. 
 
 

  Skapa profil på projektet 
 
Nästa fas i modellen är den första 
delen av team livscykeln. I denna 
fas gäller det att skapa en 
projektprofil. Det dokument som 
produceras i inledningsfasen skall 
analyseras och man skall 
identifiera projektets olika 
egenskaper.  
 
När det kommer till att beskriva ett 
projekt, individuella teammedlemmar och hela projektteam är 
Kategoriseringsinstrument för tankesätt (Wysocki, 2002) mycket 

Figur 4: Skapa profil på projektet (Egen 
bearbetning) 
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användbart. Den största fördel med detta sätt att skildra projektet och dess 
medlemmar är att denna metod är den samma för alla de delarna som skall 
beskrivas. Jämförelser mellan de olika delarna blir med andra ord mycket 
lättare. Denna modell kan vara en viktig del i sammansättningen av 
projektmedlemmar och projektet. Den kan appliceras både på projektet som 
helhet, då det gäller att få fram vilken sorts projekt det är och på 
individuella projektmedlemmar för att erhålla en bild av deras 
personligheter. Eftersom modellen även används till att behandla 
individernas personligheter kan denna också användas i nästa fas i 
teamlivcykeln, ”Skapa profil på det ideala teamet”. Vi har valt att 
presentera denna i nästa fas för att kunna grundligt förklara den och slippa 
upprepningar, då den mest behandlar personligheterna hos individerna. 
 
Om frågan ”vad” ställdes i förra fasen så är frågan i denna fas ”hur”. 
Projektets olika parametrar och egenskaper kommer sedan i sin tur att 
påverka projektteamets egenskaper. 
 
 

4.3.3  Skapa profil på det ideala teamet 
 
De olika projektmedlemmars profiler baseras sedan på 
projektets profil. Tanken är att skapa ett team som ska kunna 
uppfylla projektets alla krav på allra bästa sätt. Man fastställer 
alla de krav på kunskaper, erfarenheter och tankesätt som det 
ideala teamet måste besitta. I detta fall är det inte fråga om att 
välja ut specifika personer utan ett antal kvaliteter som ett 
teams medlemmar bör inneha för att genomföra projektet på 
ett så effektivt sätt som möjligt. Att ett sådant team verkligen 
skulle existera är högst osannolikt men det ger ett mål att 
sträva emot. 

Figur 5: Skapa profil på det 
ideala teamet (Egen 
bearbetning) 
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4.3.3.1 Effektiva och ineffektiva team 
 
För att ett projekt ska bli genomförbart är det viktigt att klargöra målet, 
utveckla den tilltänkta lösningen, verifiera att projektet är genomförbart, 
planera och organisera det fortsatta projektarbetet och förankra projektet 
(Hagberg, 2000). För att ett team ska bli effektivt är det viktigt att 
teammedlemmarna förstår, accepterar och är engagerade för ett gemensamt 
mål. Det är även viktigt att individerna förstår att de behöver varandra inom 
teamet för att klara projektet (Stokes & Stewart, 1990). Enligt Natale et al 
(1995) är det viktigt att ett teams mål stämmer överens med det 
övergripande målet. Om det kortsiktiga målet inte överensstämmer med det 
långsiktiga finns det en risk att individerna i teamet känner sig förvirrade 
och arbeta mot olika mål. Detta eftersom ett projekt är indelade i olika 
delmål som tillsammans leder till det övergripande målet. 
 
McGregor (1966) kom tidigt i sin forskning fram till hur effektiva och 
ineffektiva team kan karaktäriseras på olika sätt. Ett effektivt team 
karaktäriseras av en informell och avspänd atmosfär, där hela teamet ingår i 
diskussioner men man håller sig till ämnet. Medlemmarna lyssnar på 
varandra och olika åsikter är välkomna. Teamet anser att de olika åsikterna 
är bra, de visar ingen rädsla för konflikt och alla förslag övervägs noga. När 
beslut fattas har alla åsikterna granskats och hela teamet är överens. Kritik 
är vanligt, men den är relativt problemlös och har en konstruktiv karaktär. 
Deltagarna känner sig därför inte tillbakahållna och kan ge uttryck för sina 
idéer och känslor, som både är inriktade på problemet och på gruppen. 
Projektledaren dominerar inte heller i projektet, utan ledarrollen ändras allt 
eftersom arbetet fortgår, beroende på teammedlemmarnas olika 
kunskapsområden. Hagberg (2000) anser att en grupp som kompletterar 
varandra utgör en bas för ett effektivt team. 
 
McGregor (1966) menar att ineffektiva grupper däremot har en mer motsatt 
karaktär. Atmosfären inom gruppen är likgiltig då det inte finns någon 
grupptillhörighet och det förekommer mer privata samtal än 
gruppdiskussioner. Det är endast några få personer som dominerar 
diskussionerna och som har en benägenhet att flyta bort ifrån ämnet. 
Deltagarna lyssnar inte till varandra och förslag röstas ner eller ignoreras 
utan någon direkt diskussion. Detta gör att det kan bli åsiktsmotsättningar 
inom gruppen och därmed ökar de destruktiva konflikterna. Ledarskapet 
ligger hela tiden på projektledaren, då det även finns en viss konflikträdsla 
eftersom teamet vill undvika diskussion. 
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Schutz (1997) menar att ett dåligt samarbete inom teamet orsakas i första 
hand inte av skillnader mellan gruppmedlemmar, utan snarare av 
stelbenthet. Stelbenthet blir resultatet när människor har låg självaktning, är 
defensiva och rädda, till exempel för att vara inkompetenta. För att lösa upp 
rigida attityder och förbättra samarbetet, bör farhågor behandlas öppet och 
uppriktigt. Det är med andra ord viktigt, enligt Schronberger (1994), att 
individerna är öppna mot varandra och är beredda att dela med sig av den 
information de besitter. 
 
En viktig aspekt i de effektiva grupperna är kommunikationen. Det är 
viktigt för medlemmarna i gruppen att vara ”tillräckligt öppna mot 
varandra och sig själva för att inse när de känner sig personligt hotade och 
erkänna dessa känslor inför hela gruppen” (Schutz, 1997, s 124). En 
medlem som känner sig hotad, men inte är medveten om det, blir 
kompromisslös. Detta påverkar i sin tur förhållandet med de andra 
medlemmarna, på grund av att en grupp blir ineffektiv då någon inte vill 
eller kan kompromissa.  
 
Med andra ord behöver teamet inte vara ineffektivt om det inte består av 
olika sorters individer, är oeniga eller om deras inställning till att lösa 
problem skiljer sig åt. Det är större chans att något nytt uppstår om 
individerna har större tillit och har förmågan att lyssna på varandras tankar 
och idéer. (Marmgren och Ragnarsson, 2001) Det gäller med andra ord att 
skapa en förståelse och ett erkännande inom gruppen för individen, för att 
kunna skapa produktiva eller effektiva team. 
 
För att ett team ska kunna vara effektivt gäller det även att 
teammedlemmarna ges egna befogenheter. Detta för att de ska kunna fatta 
sina egna beslut och även kunna stå för dem utan att först få tillåtelse av 
linjeorganisationen. (Stokes & Stewart, 1990; Briner et al, 2002) 
 
 

4.3.3.2 Harmoni kontra konflikt 
 
För att skapa ett team där gruppen ska vara en fungerande enhet och arbeta 
på ett effektivt sätt, måste man försöka åstadkomma ett team där det finns 
individer som kan skapa en bra stämning. Det gäller med andra ord inte 
bara att finna individer inom ett team som har olika kunskaper som 
kompletterar varandra utan även personligheter som gör att teamet kan 
kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. (Hagberg, 2000) 
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Ett av problemen inom projekt är att det kan uppstå vertikala rollkonflikter, 
eftersom projekt oftast har individer som representerar olika hierarkiska 
nivåer inom företaget. De som har högre positioner inom företaget kan 
försöka ha kvar sin höga position inom teamet, trots att de står på samma 
nivå inom projektet. (Nurick, 1993) 
 
Stallworthy och Kharbanda (1983) menar att goda relationer mellan 
människor är viktiga för produktiviteten. Dock kan inte goda relationer 
likställas med harmoni i gruppen, där alla pratar gemytligt med varandra. 
En bra relation där teamet når de uppsatta målen kan klara av konflikter, 
speciellt om de lyckade resultaten är välförtjänade. Schutz (1997) menar att 
det inte finns några effektivitetsskillnader mellan grupper som är 
harmoniska med varandra eller grupper där det finns inbyggda konflikter. 
Båda sorters grupper lyckades och misslyckades ungefär lika ofta. Däremot 
menar Schutz (1997) att effektiva grupper lättare kommer tillbaka efter en 
konflikt, medan ineffektiva grupper upplöses om de inte finner enighet. 
Stokes och Stewart (1990) menar att konflikter är en del av livscykeln hos 
produktiva team, eftersom konflikter är oundvikliga och dessa då måste 
hanteras på rätt sätt. Att försöka undvika konflikt inom teamet är inte en 
bra strategi. Schutz (1997) menar att effektiva grupper fungerade bättre om 
de är flexibla, vilket inte beror på olika sorters människor eller ett 
auktoritärt ledarskap. Det auktoritära ledarskapet kan vara effektivt en 
kortare period, men i långa loppet fungerar det inte. 
 
Belbin (1993) gjorde en studie som visar hur olika grupper presterar. 
Gruppbildningarna var baserade på deras mentala förmåga, som mättes av 
ett test innan gruppbildningarna påbörjades. Det visade sig att grupper med 
överlägsen mental kapacitet oftast presterade sämre jämfört med andra 
grupper. Detta berodde mycket på att alla i gruppen försökte övertyga de 
andra i teamet att deras argument var det bästa. Det medförde att alla 
försökte övertyga de andra men lyckades sällan och blev vanligtvis inte 
övertygade själva. Det gjorde att det inte fanns någon samstämmighet i 
gruppen, vilket resulterade i att besluten som fattades oftast inte var de 
mest optimala. 
 
Vid rekryteringar händer det ofta att chefer värvar sådana personer som 
liknar dem själva. Belbin (1993) fortsatte sina undersökningar genom att 
istället sätta ihop grupper med liknande personligheter, för att se om man 
kunde erhålla bättre resultat genom att ha likasinnade. De olika 
personligheterna kunde delas in i fyra grupper, där mental förmåga inte var 
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avgörande som i föregående exempel. Det kunde emellertid delvis urskiljas 
i några av grupperna vilka som var överrepresenterade och vilken 
yrkesgrupp de tillhörde. De olika grupperna hade alla starka sidor som 
gjorde att de utförde testerna väl, men de hade även vissa svaga sidor. 
Grupperna tänkte relativt lika och mönster kunde urskiljas, där man kunde 
förutse hur grupp en viss grupp skulle agera. Problemet var att den 
naturliga balansen som finns i grupper med olika sorters människor 
saknades. 
 
 

4.3.3.3 Kategoriseringsinstrument för tankesätt  
 
Herrmann (Wysocki, 2002) har utvecklat ett instrument som går ut på att 
beskriva olika tankesätt för att sedan jämföra det tankesättet som behövs 
för ett specifikt projekt med de potentiella eller redan befintliga 
medlemmarna i ett team. Denna jämförelse går sedan att göra både 
individuellt och gruppvis för att utröna vad vissa individer eller 
gruppsammansättningar kan tillföra ett projekt. 
 
Herrmann har i sin modell delat in människas sätt att tänka i fyra delar. 
Beroende på vilken del av hjärnan som är dominant så påverkar det hur en 
individ tänker. Han har utvecklat ett frågeformulär bestående av 120 frågor. 
Med hjälp av detta formulär kan sedan tänkbara kandidater klassificeras 
och användas i olika projekt. 
 
 

Organisatorisk Personlig 

Strategisk Analytisk 

Figur 6: Kategoriseringsinstrument för tankesätt (Källa: Wysocki, 2002) 
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Det första sättet att tänka, enligt Herrmann, är det han kallar Analytisk. De 
personer som har detta tankesätt är logiska, analytiska, matematiska och 
inriktade på att lösa problem. Detta tankesätt domineras av den vänstra 
hjärnhalvan. Individer som domineras av detta tankesätt tenderar att bli 
tekniker, jurister och matematiker. De individer som har höga poäng i 
denna del av tankesättsmodellen har generellt sätt låga poäng i den 
Personliga delen av modellen. 
 
Det andra sättet att tänka är det Organisatoriska. Liksom det förra 
tankesätet domineras detta av den vänstra hjärnhalvan. Det finns dock 
några fundamentala skillnader mellan det första och det andra tankesättet. 
De som är av den Organisatoriska typen tenderar att vara mer 
organiserade, administrativa, konservativa och kontrollerade. De är oftast 
väldigt detaljfokuserade. Individer vars tankesätt domineras av denna 
kategori har en viss tendens till att bli chefer, administratörer och planerare. 
 
Nästa sätt att tänka är det Personliga. Till skillnad från det två föregående 
tankesätten så domineras detta sätt av den högra hjärnhalvan. Individer med 
detta tankesätt tenderar att vara väldigt sociala, känslosamma och 
spirituella. Det är troligt att dessa slags individer söker sig till arbeten där 
mycket personkontakter ingår liknande sjuksköterska och lärare. Dessa 
individer passar ofta bra som kontaktskapare och relationsbyggare. 
 
Det sista tankesättet är det Strategiska. Individer med detta tankesätt är ofta 
artistiska, holistiska och kreativa. De individer som har detta tankesätt dras 
ofta till yrken som rådgivare, konsulter, säljare och arbeten som kräver 
entreprenörsanda. Personer med detta tankesätt domineras ofta, liksom 
föregående sätt, av den högra hjärnhalvan. Det har visat sig att individer 
som har en dragning åt de två första tankesätten, Analytiska och 
Organisatoriska, med en dominerade vänsterhjärnhalva har vanligtvis inte 
några större problem att lära sig att tänka på det Strategiska sättet än vice 
versa. 
 
Det måste poängteras att det är lika ovanligt för människor att bara ha ett 
av dessa tankesätt i någon högre grad som att ha alla. Vanligtvis tenderar 
personer att ha två eller i vissa fall tre sätt att tänka på. 
 
Det finns naturligtvis en uppenbar kritik mot denna modell. Det är givetvis 
svårt att få denna modell att representera alla olika slags människor och 
deras olika personligheter eller deras sätt att tänka. Detta leder till att denna 
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modell har en mycket grov indelning av de olika typer av människor som 
finns. Trots detta så anser vi att den är användbar när man på ett ungefärligt 
sätt försöker att formulera vilka slags människor man vill ha i sitt team, 
även om den har en tendens att generaliserar individer. 
 
Denna modell är tänkt att användas inte endast i denna fas av 
teamlivcykeln utan även i de två följande, Uppskatta avvikelser mellan 
idealt och verkligt team och Strategi och implementering för att åtgärda 
avvikelser. Tanken är att en önskad tankemodell skall upprättas för 
projektet i denna fas där det avgörs hur man tror att man på bästa sätt kan 
uppnå de mål som projektet har. I nästa fas beskrivs de olika kandidaterna 
till projektgruppen med hjälp av samma metod för att sedan slå ihop dessa 
till olika teamprofiler bestående av olika medlemskonfigurationer. I den 
tredje fasen jämförs sedan den bästa teamprofilen med den profil man tagit 
fram över den ideala profilen. På detta vis kan det på ett lättöverskådligt 
sätt avgöras om det finns några avgörande avvikelser mellan de två 
profilerna. Beroende på dessa avvikelsers storlek vidtas sedan lämpliga 
åtgärder i den fjärde fasen av projektteamlivcykel. 
 
För att hänvisa till föregående kapitel, Skapa en profil på projektet kan 
samma modell användas för att utröna projektets profil. Denna modell är 
bra för att kunna fastställa medlemmarnas profil så de kan passa till 
projektets olika delar, men även för att undvika ett allt för homogent team 
där alla tänker lika. 
 
 

4.3.3.4 Teamroller 
 
För att skapa ett fungerande team gäller det inte att generera ett team av 
”välbalanserade individer utan individer som balanserar varandra” (Belbin, 
1993, s106). För att få ett välbalanserat team krävs det olika sorters 
personligheter. Belbin (1996) har funnit nio olika personligheter som 
behövs för ett team ska vara balanserat. Dessa är: 

• Implementerare 
Denna personligheten är disciplinerad, pålitlig och konservativ. Går 
från idé till handling. Däremot är denna inte så flexibel och är 
konservativ mot nya idéer. 
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• Koordinator 
Denna är mogen, självsäker och en god styrelsemedlem. Klargör 
mål, förespråkar beslutsfattande och är bra på att delegera arbete. 
Emellertid kan denna uppfattas som manipulativ och delegerar 
ibland för mycket arbete. 

• Formare 
En formare är utmanande, dynamisk och pådrivande. Har drivkraft 
och har en förmåga att övervinna hinder. Dock kan denna uppfattas 
som provocerande, irriterad och dålig på att lyssna. Kan även såra 
känslor. 

• Skapare 
En skapare är kreativ, påhittig och icke konservativ. Denna är även 
bra på att lösa svåra problem. Det måste dock nämnas att denna 
ibland kan ”sväva bland molnen” och har en benägenhet att förbise 
praktiska detaljer. 

• Undersökare 
Denna är utåtriktad, entusiastisk och verbal. Har lätt att upptäcka 
möjligheter och utvecklar kontakter. Emellertid är denna 
överoptimistisk och tappar lätt intresset när första entusiasmen lagt 
sig. Kan även upplevas som pratsam. 

• Utvärderare 
Strategisk och uppmärksamhet utmärker denna personligheten. 
Denna ser även alla möjligheter och är försiktig. Dock saknar denna 
drivkraft och förmåga att inspirera andra. Är dessutom alltför kritisk. 

• Lagspelare 
Denna är samarbetsvillig, mild, känslig och diplomatisk. Är en bra 
lyssnare, försöker avvärja små konflikter och lugnar andra. Dock kan 
denna bli obestämd i kritiska situationer och bli lätt påverkad av 
andra. 

• Fullbordare 
Är omsorgsfull och samvetsgrann. Upptäcker lätt fel och saker som 
saknas. Är dessutom bra på att hålla leveranstiderna. Emellertid är 
denna benägen att oroa sig i onödan, tveksam att delegera arbete och 
kan vara alltför pedantisk. 

• Specialist 
Denna är målmedveten, självgående och engagerad. Bistår med sina 
expertkunskaper. Denne bidrar till teamet endast på kort sikt och är 
vanligtvis ointresserad av andras områden. 
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Dessa personlighetsprofiler ska inte ses som olika individer, utan en individ 
kan besitta flera olika egenskaper. Det är individer med de olika 
egenskaper som ska sättas ihop för att skapa ett väl fungerande team. 
Belbin (1996) menar däremot att samtliga roller inte behöver vara 
representerade i samma utsträckning i alla projekt. I en del projekt kan 
vissa personligheter behövas i större utsträckning än andra, för att projektet 
ska kunna drivas effektivt. Man ska med andra ord, liksom hos Herrmann, 
identifiera projektets profil och jämföra denna mot teammedlemmarnas 
profiler. Partington och Harris (1999) menar att sammansättning av team 
vetenskapligt ska göras med försiktighet, eftersom det kan vara svårt att 
generalisera Belbins (1996) roller på alla projekt. 
 
Då inte alltid alla personligheterna finns representerade så menar Smith 
(2001), att när ett team väljs ut efter Belbins roller måste man hitta en god 
balans mellan de olika rollerna eller om det finns kombinationer som skall 
undvikas. Detta då det annars kan bli konflikter eller till och med 
nollprestationer. 
 
Rollkonflikter kan uppstå då en person börjar spela en roll denna inte har. 
Detta kan ske om Belbins (1996) alla roller inte är representerade. Detta 
kan även inträffa om det är flera av samma roller som är representerade och 
gruppen försöker kompensera detta genom en naturlig omfördelning. 
Individerna tar då automatiskt den roll som ligger dem närmst. Vid den 
naturliga omfördelningen kan det hända att de andra medlemmarna ibland 
inte håller med om hur rollen ska utföras eller om en viss individ skall 
genomföra den. När det blir sådana konflikter ökar de onödiga 
diskussionerna inom teamet och minskar produktiviteten. (Prichard & 
Stanton, 1999) 
 
Enligt Wysocki (2002) kan Belbins olika teamroller även passa in på de 
fyra synsätten som Herrmann utvecklade, vilket illustreras i figur 7 på nästa 
sida. 
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Analytisk Strategisk

PersonligOrganisatorisk

Skapare

Specialist

Fullbordare

Implementerare

Lagspelare
Utvärderare

Formare

Koordinator

Undersökare

Figur 7: Teamprofiler (Källa Wysocki, 2002, s44)  
 
Då vi här kan se hur Belbins teamroller och Herrmanns modell går in i 
varandra kan det anses att de är jämförbara som instrument för att 
kategorisera olika personligheter. Ett test som gjordes av Prichard och 
Stanton (1999) bekräftar Belbins teori om hur vissa sammansättningar av 
olika personligheter kan effektivisera teamen. 
 
Hagberg (2000) menar att en effektiv projektgrupp måste vara sammansatt 
av individer som kan hantera den typ av frågor som uppgiften kräver. 
Harris och Harris (1996) menar att det inte bara räcker med kompetensen 
för att kunna utföra sina uppgifter i projektet, utan man måste även vara en 
bra personkännare. Kompatibilitet menar Schutz (1997) är direkt kopplat 
till produktiviteten i teamen. Kompatibilitet är människors förmåga att 
samarbeta. En annan viktig poäng, anser Schutz, är att det tvärt emot vad 
Belbin (1993) menar, inte behöver finnas olika sorters människor i ett team 
för att det skall vara effektivt. Han menar att om man till exempel blir av 
med en individ i gruppen så kompenserar vanligtvis resten av gruppen för 
detta bortfall genom att förändra sina roller eller att omorganisera. 
 
 

4.3.3.5 Optimal storlek på team 
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personer inte kan utnyttja sin fulla potential. Wysocki (2002) menar att en 
teamstorlek på fem till åtta personer är det optimala. Natale et al. (1995) 
har kommit fram till en bredare definition på optimal storlek. De hävdar att 
god teamstorlek är mellan två och 25 individer, men menar är det optimala 
oftast är tio individer eller mindre. Harris och Harris (1996) är mer inne på 
Wysockis spår och menar att ett optimalt team inte bör bestå av mer än åtta 
individer. 
 
 

4.3.4  Bilda/ändra projektteam 
 
I denna fas skall projektledaren 
forma teamet som skall arbeta med 
projektet. I detta fall finns det två 
ytterligheter. Den ena är att 
projektledaren själv får välja ut 
samtliga medlemmar till 
projektteamet och att det finns ett 
stort antal kandidater att välja 
mellan. Detta scenario är ytterst 
ovanligt. Det är i stället troligare 
att den andra ytterligheten kommer 
inträffa, nämligen att alla 
medlemmarna i teamet är givna 
och att ingen går att byta ut. 
Vanligast är dock att projektledaren har vissa friheter när det kommer till 
att välja ut ett projektteam. Oftast är några medlemmar givna medan andra 
går att välja ut för att försöka att matcha profilen för det ideala 
projektteamet. 

Figur 8: Bilda/ändra projektteam (Egen 
bearbetning) 

 
I denna fas börjar två parallella delar av projektet, vilket illustreras i figur 
8. Dels så börjar arbetet med att planera projektet samtidigt som man måste 
ta tag i de problemen som kommer ur att inte man har kunnat få tag i ett 
projektteam som matchar det ideala projektteamet tillräckligt bra, vilket 
oftast torde vara fallet. 
 
Smith (2001) menar att det i verkliga livet inte finns någon vidare 
möjlighet att välja sina teammedlemmar, utan man tar vad man får. Detta 
kan göra att Belbins modell inte går att applicera alla gånger i projektteam. 
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Däremot ska man se till, som Marmgren och Ragnarsson (2001) menar, att 
det finns en ”lagom” blandning av olikheter i teamet. Denna blandning 
består av personligheter och kunskaper. En viktig aspekt är att dessa 
olikheter inte bara ska finnas inom teamet, det är även viktigt att de 
respekteras. Om inte denna blandning erhålles menar Thomas (2000) att det 
blir mindre effektivitet i teamet då alla medlemmarna har ungefär samma 
idéer. 
 
Nästa steg inom teamets livscykel är den delen då man måste 
uppmärksamma och utreda skillnaderna mellan det ideala teamet och det 
team som valts ut eller i de flesta fall som blivit tilldelad. 
 

4.3.5  Uppskatta avvikelser mellan idealt och verkligt team 
 
I denna del skall det alltså avgöras om det finns tillräckligt stora 
skillnader mellan det ideala teamet och det verkliga teamet för att 
vidta åtgärder.  Man börjar med att försöka att byta ut de team-
medlemmar som inte bidrar något nämnvärt för att uppfylla den 
bild som finns av idealteamet. Detta utbyte av medlemmar pågår 
tills det inte går att komma närmare idealteamet. Sedan utreds 
huruvida det finns några signifikanta skillnader mellan 
idealteamet och det verkliga teamet.  
 
 
 
 Figur 9: Uppskatta avvikelser mellan idealt 

och verkligt team (Egen bearbetning)  
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4.3.6  Strategi och implementering för att åtgärda avvikelser 
 
När man kommit till denna del av teamlivcykeln finns det två 
strategier för att hantera de skillnader som finns mellan det 
ideala teamet och det faktiska teamet. Den första strategin är 
utveckling, först av projektteamet som helhet sedan individuellt 
för de olika teammedlemmarna. När det kommer till 
teamutvecklingen gäller det att i så stor utsträckning som 
möjligt förstärka teamet så att eventuella avvikelser elimineras 
eller åtminstone minimeras. Rent generellt så finns det fler 
möjligheter i större organisationer medan man i små har mycket 
mindre valmöjligheter. Vad gäller utvecklingen av individuella 
teammedlemmar är det vanligtvis olika kurser eller övningar 
som står till buds för att försöka att göra dem så 
lika det går de medlemmar som ingår i det ideala 
teamet. 

Figur 10: Strategi och 
implementering för att åtgärda 
avvikelser (Egen bearbetning)  

Den andra strategin går ut på att fördela och organisera de resurser som 
existerar för att på bästa möjliga sätt försöka att uppnå de kraven som finns 
hos ett idealteam. Hur mycket som kan ändras inom teamet, i denna del av 
modellen beror naturligtvis på föregående delar där friheten att välja sitt 
egna team spelar en avgörande roll. 
 
Vid utvärdering och vidareutveckling av teammedlemmen, menar Schutz 
(1997) att den allmänna uppfattningen är att projektledaren samarbetar med 
anställde för att förbättra dennes arbetsresultat genom att diskutera 
förväntningar, upprätta befattningsbeskrivningar, genomföra direkta och 
stödjande utvecklingssamtal och diskutera beteende snarare än 
personlighet. Schutz (1997) påpekar att man bör se att den anställdes 
prestationer främst är något som hänger ihop med förhållandet mellan den 
anställde och projektledaren. En markant resultatförbättring kan erhållas 
om förhållandet mellan de båda först förbättras. 
 
Det är även viktigt för de olika teammedlemmarna att samtliga är 
involverade i lika stor utsträckning. Om något går snett, är de alla 
inblandade till fullo kollektivt ansvariga och ingen enskild ska bära 
skulden. Detta eftersom alla inblandade ingår i ett arbetslag och ska därmed 
försöka lösa problemet tillsammans. (Schutz, 1997; Natale et al., 1995) 
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Efter att denna fas av modellen som löpt parallellt med planeringsfasen, 
som beskrivs nedan i projektlivcykeln, är avslutad så går de två delarna 
ihop igen. 
 
 

4.3.7  

4.3.8  

Planering 
 
Denna del pågår samtidigt som de 
två faserna som efterföljer 
Bilda/ändra projektteamfasen, 
vilket illustreras i figur 9 sidan 39. 
Denna del av modellen handlar om 
att projektteamet skall planera i så 
stor utsträckning som möjligt 
resten av projektet. Det kan handla 
om allt ifrån vem som har vilka 
färdigheter till var dessa 
färdigheter kommer att behövas i projektet. Man skall vara medveten om 
att projektplanen är dynamisk och kontinuerligt kommer att ändras under 
projektets gång. 

Figur 11: Planering (Egen bearbetning) 

 
 

Uppstart 
 
Efter planeringsfasen kommer den del av modellen som behandlar 
själva arbetet. Innan denna fas initieras kommer de två parallella 
aktiviteterna gå samman till en. Denna fas i projektet har en 
mycket liten påverkan på projektprofilen men som tidigare utgår 
man naturligtvis från den när man arbetar.  

Figur 12: Uppstart 
(Egen bearbetning) 
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4.3.9  Övervaka 
 
Denna fas av projektet går ut på att 
projektledaren övervakar framstegen 
i projektet och jämför dessa med den 
ursprungliga projektplanen. Det är 
orealistiskt att tro att ett projekt 
kommer att gå helt enligt planerna 
så man måste vara beredd att kunna 
justera gruppen och dess sätt att 
arbeta.  
 
Efter denna fas finns det två 
alternativa vägar att fortsätta 
projektet. Det vanligaste är att allt 
inte har fungerat som det var tänkt 
och att en eller flera variabler måste 

modifieras för att man skall uppnå 
de utsatta målen. Om något behövs 
ändras finns det två vägar att gå. Antingen görs bedömningen att det räcker 
med en modifiering i planen och därmed går man tillbaka till 
planeringsfasen i projektlivcykeln eller så görs bedömningen att något 
måste ändras i teamsammansättningen. Om något måste ändras i teamet så 
går man vidare till Övervaka teamets arbetsinsats under projektets gång 
fasen som kommer att beskrivas nedan. 

Figur 13: Övervaka (Egen bearbetning) 

 
Har allt fungerat som det var tänkt, går man istället vidare till en 
avslutningsfas i projektet. Även om det är osannolikt att man går direkt till 
denna fas så kommer man förhoppningsvis dit förr eller senare. Därför går 
vi vidare och beskriver den avslutande fasen med en gång. 
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4.3.10  

4.3.11

Avslut 
 
Avslutningsfasen av projektet är den 
formella delen som innebär att 
projektarbetet är utfört och att 
resultatet levereras till kunden. I 
denna del av projektet skall hela det 
arbete som utförts analyseras och 
utvärderas. Den främsta anledningen 
till detta är att erfarenheter från detta 
projekt kommer att vara till stor 
nytta för framtida projekts 
framgångar. I utvärderingen skall 
det framgå vad man gjorde för att nå 
fram till de uppnådda resultaten 
samt om alla målen som satts upp, både internt inom projektet och externt 
med kunden, har uppnåtts. Denna del av projektet är mycket viktig men det 
finns en tendens att den ignoreras till fördel för andra projekt som skall 
startas upp. Detta kan i det långa loppet vara till en stor nackdel för 
kommande projekt då det kan vara svårt att visa hur lyckade resultat 
uppnås samt hur misslyckade resultat skall undvikas. 

Figur 14: Avslut (Egen bearbetning) 

 
 

  Övervaka teamets arbetsinsats under projektets gång 
 
Denna fas är den som försöker att anpassa projektet till alla 
förändringar som kan tänkas ske under projektets gång. Eftersom 
det som tidigare nämnts nästan uteslutande kommer att ske 
förändringar i projektet så blir denna fas viktig för att kunna 
justera teamets arbetssätt eller sammansättning. I denna fas måste 
det ta redas på vilka förändringar som måste ske för att man på 
ett effektivt sätt skall kunna fortsätta arbetet inom projektet. 
 
När man har hamnat här har man gjort bedömningen att det inte 
räcker med att göra om vissa delar av planeringen utan att andra 
mer fundamentala förändringar inom teamet måste genomföras. 
Antingen görs bedömningen att teamets 
sammansättning måste förändras eller att 
det räcker med att organisera om teamet. 

Figur 15: Övervaka teamets arbetsinsats 
under projektets gång (Egen bearbetning) 
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Resultatet blir att man går tillbaka till den fasen där en bedömning görs av 
hur den skillnad som finns mellan idealteamet och det team som inte 
fungerar som det var tänk skall övervinnas. Sedan fortsätter arbetet cykliskt 
tills ett resultat uppnåtts som man är nöjd med. 
 
Denna fas av projektet är den del som allra tydligast visar hur dynamiskt ett 
projekt är. Det kommer förmodligen många olika ändringar i projektarbetet 
och därmed kommer denna del av processen genomgås flera gånger tills 
man är redo att lämna över projektet till beställaren. 
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5 Empiri 
 
I empirin kommer vi att presentera en sammanställd version av de 
intervjuer vi genomfört med de åtta respondenterna. Detta kommer att ge 
en lättöverskådlig och sammanhängande bild med fokus på de olika 
områdena inom projektteamsammansättning snarare än de olika 
respondenterna. 
 
 

5.1 Olika teams effektivitet 
 
Innan man kan gå in på hur en teamsammansättning går till och vad som 
krävs är det viktigt att reda ut vad ett effektivt team egentligen är. Vår 
inledande fråga till respondenterna var hur de vill definiera ett effektivt 
team, vilka kriterier ett team bedöms utifrån? Överlag kan det sägas att det 
finns en ganska god samsyn bland respondenterna, om vad som anses vara 
ett effektivt team. Det finns naturligtvis vissa mindre avvikelser. 
 
Ett effektivt team kan definieras som att teamet är fokuserat på de uppsatta 
målen och att alla aktivt jobbar mot det. Däremot är det inte bara teamet 
som helhet som skall styras mot de uppsatta målen utan alla måste också ta 
ett kollektivt ansvar för att uppnå målet ifråga. Projektets mål måste vara 
kända och gälla samtliga i teamet. Olika team inom samma projekt kan ha 
skilda målsättningar men de måste vara satta så att de stämmer överens 
med det övergripande målet för projektet. Detta var enligt samtliga 
respondenter kärnan i huruvida ett team är effektivt eller inte. 
 

”Projektarbete innebär att uppnå mål eller delmål, vilket kräver fokusering 
på uppgiften.” (Respondent 2) 

 
En majoritet av respondenterna anser även att om teamet skall vara och 
förbli effektivt kan man inte bara se på de kollektiva processerna inom 
teamet utan också på individernas arbetssituation. Man kan inte bara se på 
teamets gemensamma fokusering, utan det krävs även att individerna i 
teamet tillåts att i stor utsträckning vara autonoma för att effektivitet skall 
uppnås.  De kan fatta egna beslut och därmed arbeta självständigt, då de 
slipper gå och fråga om tillåtelse och godkännande av andra hela tiden. Är 
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projektledaren väldigt driven och auktoritär vågar ingen ifrågasätta denne 
och på så sätt skapas det lätt ineffektiva team. 
 
Initialt i intervjuerna diskuterades främst de hårda aspekterna av effektivitet 
såsom ansvar och målinriktning. Dock anser de flesta av respondenterna 
även att de bakomliggande anledningarna till de hårda delarna av 
effektiviteten måste granskas. Det kan då vara viktigt att se hur de olika 
individerna i teamet förhåller sig till varandra. Samtliga av respondenterna 
anser att dessa bakomliggande faktorer påverkar ett teams effektivitet. 
Emellertid finns det delade meningar om vikten av dessa bakomliggande 
faktorer även om de flesta menar att de är relativt viktiga. 
 

”Det är viktigt att ha kul ihop, då fungerar det som bäst.” (Respondent 3) 
 

”Teamet arbetar effektivare om det finns en familjekänsla i gruppen.” 
(Respondent 7) 

 
De ovanstående citaten skall dock ej hårdras, menar respondenterna, 
eftersom det lätt kan bli ett bakslag om teamkänslan går över till en slags 
social inrättning istället för att skapa något. Alla respondenterna anser att 
trivseln i teamet påverkar resultatet men ett fåtal menar att trivseln spelar 
en mindre viktig roll. Det är däremot viktigt att skapa en miljö inom teamet 
som gör att människor pratar med varandra så att det kan bildas en bra och 
öppen stämning mellan individerna i teamet vilket inte alltid behöver 
innebära samma sak som trivsel. Enligt samtliga respondenter är 
kommunikationen inom teamet en avgörande faktor för dess effektivitet. 
 
Ett effektivt team behöver inte alltid vara trevliga mot varandra, det är dock 
viktigt att det finns en rätt sammansättning av kompetenser och att det finns 
en viss tolerans mot att det kan hetta till i diskussionerna ibland. Det finns 
med andra ord en risk att teamet blir mindre effektivt om man kommer för 
bra överens, främst eftersom beslut inom projektet måste ifrågasättas till en 
viss grad. 
 

”Det skall bli ett liv i teamet.” (Respondent 4) 
 
Även om teamet är perfekt sammansatt kompetensmässigt hjälper det inte 
om teammedlemmarna inte kan jobba mot samma mål. Det är en 
förutsättning att individerna fungerar bra ihop för att de ska kunna arbeta 
tillsammans. 
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För att teamet ska bli effektivt är det inte endast väsentligt att få individerna 
att kunna arbeta med varandra, det är även viktigt att se hur 
personligheterna skiljer sig för att det inte skall bli för enkelspårigt. 
Mångfald i ett team kan också vara en av grunderna i ett effektivt team. 
Med mångfald menas främst olika personligheter men även andra faktorer 
kan spela in såsom kön och ålder. Med mångfald kan man få olika syn på 
de problem som ska lösas inom projektet. Det gäller med andra ord att 
skapa ett team med en så heterogen bakgrund som möjligt anser ungefär 
hälften av respondenterna medan resten inte alls talar om vikten av en 
heterogen bakgrund. De eventuella fördelarna med ett homogent team är att 
man kan komma till beslut snabbare. Emellertid finns det stor risk, när det 
inte förekommer någon debatt i teamet, att vissa viktiga aspekter av 
projektarbetet missas, menar några respondenter. 
 
Samtliga av respondenterna gav svaret att de viktigaste måtten för ett teams 
effektivitet är tid, budget och funktionalitet. Det var dessutom nästan bara 
utefter dessa kriterier som ett projekt utvärderas. Det är ovanligt att man 
mäter ett teams framgång med hjälp av inre kriterier såsom hur individerna 
i teamet har arbetat. Visserligen angav en del av de svarande att det 
förekom utvärderingssamtal där det fördes en dialog om arbetet och 
trivseln inom teamet. Dessa fördes både på gruppnivå och på individnivå. 
Dessa sker främst när något har gått fel inom teamet och endast i 
undantagsfall när det handlar om att bara försöka att förbättra teamets 
arbetsmiljö eller trivsel. 
 
 

5.2 Urvalsprocessen 
 
Det största problemet beträffande uttagningen av teammedlemmar anser 
samtliga av respondenterna är att projektledaren nästan uteslutande har 
väldigt begränsad frihet att välja ut projektmedlemmar. Det handlar 
naturligtvis om resursbrister, både vad gäller kompetenser såväl som 
personligheter. Detta förekommer i alla företag men är en faktor som gör 
sig mer gällande i mindre företag där det finns färre anställda med rätt sorts 
kunskaper enligt Respondent 3. Ingen av respondenterna uppgav att de 
någonsin har haft full frihet att välja ut sina teammedlemmar.  Till största 
delen handlar det om att man tilldelas de personer som är tillgängliga för 
tillfället. 
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Uttagningen till de olika projekten görs i allmänhet av någon linjechef även 
om projektledaren i många fall har en del att säga till om och kunde 
åtminstone framföra sina önskemål. De medvetna val av teammedlemmar 
som görs baseras i allmänhet nästan uteslutande på de kompetenser som de 
besitter. Emellertid hävdar de flesta respondenter att teammedlemmarnas 
personligheter och sätt att jobba förmodligen många gånger spelar en viss 
roll.  
 

”Man känner sig trygg med de man jobbat med tidigare istället för att 
chansa.” (Respondent 3) 

 
I vissa fall sker också valet av projektmedlemmar efter vilka man har 
jobbat med tidigare och hur väl det fungerade. Det styrs med andra ord 
ibland av gamla erfarenheter. Detta förfarande kan vara till nackdel för 
företaget eftersom de personer som väljs ut kanske inte alltid är den bäst 
lämpade för projektet utan kanske passar bättre någon annanstans. Det 
händer att det finns överkvalificerade individer som jobbar inom ett projekt 
och att det på så sätt slösas med organisationens resurser. Det är dock, som 
tidigare nämnts, vanligtvis tillgängligheten som är den avgörande faktorn. 
Eftersom det är tillgänglighet som det oftast hänger på, är det inte ens 
säkert att man kan erhålla de kompetenser som krävs för projektet, utan får 
nöja sig med en lägre kompetens. Detta anser de flesta av respondenterna är 
huvudproblemet vid uttagning av projektteam. 
 
På grund av de underlag som uttagningen baseras på angav de flesta av 
respondenterna att de profiler som finns inom företagen nästan uteslutande 
baseras på potentiella teammedlemmars kompetenser och inga personliga 
egenskaper såsom framåtanda, ledarskaps- eller analysförmåga. Emellertid 
finns det ett par undantag och särskilt en av respondenterna angav att 
dennes företag har profiler på de anställda som innehåller nästan all 
väsentlig information som kan vara av användning vid uttagning av 
projektmedlemmar. 
 
 

5.3 Ideal gruppstorlek 
 
När ett projektteam sätts ihop är det viktigt att inte för många personer 
hamnar i samma team då det finns en risk att det blir ineffektivt. Hos 
majoriteten av respondenterna rådde en samstämmighet om att 10 personer 
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i teamet är i högsta laget. Detta eftersom alla kanske inte kommer till tals 
annars och att det är risk att några personer tar mer plats än vad de bör. 
Detta gör att mer tystlåtna personerna sitter inne med kompetens som 
teamet därmed inte får någon större nytta av. 
 
Ungefär hälften av respondenterna menar att det generellt är sju till åtta 
personer som är optimalt inom ett team, medan den andra hälften anser att 
det optimala är fem till sex personer. Det framkom även att en av 
respondenterna menar att upp till 12 personer kan vara optimalt. 
Respondent 4 menar dessutom att om det handlar om ett beslutande team så 
är det optimala antalet medlemmar fyra till fem personer. Med detta menar 
vederbörande sådana team som skall fatta avgörande beslut rörande 
projektets strategi.  
En grupp skall vara optimal i antalet medlemmar för att alla ska kunna 
komma till tals och därmed utnyttja sin fulla potential. Dessutom 
uppkommer det lätt koordineringsproblem då det finns för många 
medlemmar i ett team. För få medlemmar betyder å andra sidan att det inte 
finns tillräckligt med kompetens för att kunna genomföra större och mer 
komplexa projekt. 
 
Om projektet har fler medlemmar än man kan handskas med blir resultatet 
oftast att de delas in i flera underteam. Detta verkar hända relativt ofta då 
de flesta respondenter arbetar eller har arbetat med större projekt som 
kräver många individers insats. 
 
 

5.4 Social kompetens 
 
En betydande beståndsdel hos teamet är den sociala kompetensen. Denna 
anses dock av de flesta respondenter inte som den viktigaste. Den formella 
kompetensen är essentiell i sammanhanget, då man kan se det som en 
grund för att få platsa i projektet. Alla respondenterna är överens om att det 
är främst en kombination av formell och social kompetens som är viktigt 
inom ett team. Endast en av respondenterna anser att den sociala 
kompetensen eller de personliga egenskaperna har prioritet över den 
formella. 
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”Det finns olika sorters av social kompetens. Lägger man in drivkraft, 
framåtanda och förmåga att hantera människor i social kompetens, så är 
det nog viktigare med social kompetens.” (Respondent 8) 

 
Den sociala kompetensen är betydande, då det i många fall sker en viss 
kontakt med kunden också, vilket gör att man måste kunna hantera 
människor. Denna kompetens blir särskilt viktig då medlemmarna i teamet 
interagerar med omvärlden. Respondent 6 menar att det kan finnas vissa 
experter som är så inne i sin tekniska värld att nästen ingen annan förstår 
dem. Det kan därför ibland vara svårt att ha dessa individer inne i teamet. 
Spetskompetens behövs inom teamet för att kunna lösa vissa uppgifter, 
men det kanske inte alltid passar in i teamets sociala atmosfär. Detta är 
dock av underordnad betydelse anser de flesta. 
 
Många gånger när team inte fungerar beror det oftast på personkemin. 
Trots detta skall inte för mycket tid spenderas på det eftersom det kan bli 
mycket resurskrävande. Respondent 5 menar att man får acceptera de man 
jobbar med. Har man svårigheter att jobba med en viss person så är det ens 
eget problem. Man skall med andra ord kunna förvänta sig ett viss mått av 
professionalism av de medlemmar som ingår i teamen. 
 
 

5.5 Hantering av konsulter och andra nytillskott i 
organisationen 

 
Det används konsulter i verksamheten i stor utsträckning. Vissa företag 
använder sig emellertid av konsulter oftare än andra. Det är därför 
intressant om det kan vara något som skiljer sig åt mellan en konsult och en 
anställd på företaget vad gäller arbetssätt och vad de tillför ett projektteam.  
 
När konsulter används inom projektet kan det uppfattas mycket olika. De 
som är anställda inom företaget kan få en mer utpräglad arbetsledar- eller 
expertroll gentemot konsulterna. Respondent 8 menar att det kan vara så att 
konsulter har lite sämre kunskap om den interna biten, men kan ofta ha 
högre social kompetens. Detta eftersom de som valt att arbeta som 
konsulter vanligtvis tycker om att arbeta med människor. Det går dock inte 
alltid att se någon egentlig skillnad vad gäller sättet att förhålla sig till 
teamet mellan anställda och konsulter. 
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Konsulter behöver i allmänhet en längre inkörningsperiod vid uppstarten av 
projekten, för att komma in i teamet, men detta kan jämföras med när det 
kommer nyanställda vilka också behöver en längre tidsperiod. Detta främst 
för att de i regel inte har någon vetskap om företagskulturen och på vilket 
sätt man jobbar i företaget. 
 
Konsulter anlitas vanligtvis inom projekt för sin specialistkompetens. Det 
gör att de, enligt Respondent 3, bör ha en viss fingertoppskänsla. De kan 
inte komma in i ett projekt och spela besserwisser eftersom det då kan 
skapa konflikt med de övriga i teamet. Konsulten hyrs in för sin kunskap 
och därför blir konflikten inte så stor eftersom alla har sin plats i teamet. 
Det är lättare att acceptera att någon tas in för tydlig kompetens och inte 
någon mer svårdefinierbar personlighetsegenskap. 
 
Svårigheter kan uppstå om övrig personal i organisationen som inte är 
involverade i projektet skapar problem. Detta kan inträffa eftersom det 
finns ett utanförskap hos de medlemmarna i organisationen som inte är med 
i teamet. Det är svårare för dem att förstå vikten med att just en specifik 
konsult hyrs in. Det som för övrigt skiljer anställda och konsulter åt, som 
också kan skapa problem, är att konsulter bara gör precis vad de blir 
tillsagda samt att de brukar hålla en ganska låg profil enligt Respondent 1. 
Det största problemet är av naturliga skäl när en konsult som missuppfattar 
projektet kommer in i teamet och inte har rätt kompetens. Detta verkar 
däremot endast inträffa i undantagsfall. 
 
 

5.6 Hierarkiska problem 
 
Då det inom projekt vänds upp och ner på de hierarkiska pyramiderna kan 
det uppkomma vissa problem. Ett av problemen kan vara när en linjechef är 
med i projektet och denna får en lägre status inom projektet gentemot andra 
medlemmar och projektledaren än vad denna vanligtvis har inom 
organisationen. 
 
När en linjechef kommer in i projektet kan vissa konflikter uppstå, men det 
kan skilja sig från fall till fall enligt Respondent 3. Vissa personer klarar 
det bättre än andra. Det är viktigt för linjechefen att denne kan hålla isär 
rollerna som teammedlem och linjechef. Detta kan dock vara svårt eftersom 
det ibland inte är så tydligt vad som är projektarbete och linjearbete, 
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eftersom många organisationer arbetar i projekt i större andel än vad de gör 
i linjen. Oftast förekommer det inte några nämnvärda problem eftersom de 
flesta linjechefer har jobbat i projektform relativt länge och kan, i de flesta 
fall, hålla isär sina roller. 
 
En linjechef som kommer in i projektet är oftast där för sin 
specialistkompetens och bara en kortare tid. För att undvika problem gäller 
det att skapa en förteckning över alla medlemmarna som bestämmer vad 
som ska rapporteras och till vem. På så sätt kan vissa hierarkiska problem 
elimineras. 
 
Många problem beror på förutfattade meningar och då inte bara av 
linjechefer utan även ifrån mer erfarna medarbetare som har skaffat sig 
auktoritet genom sina erfarenheter. Det kan resultera i att de inte vill bli 
ifrågasatta då de är högre upp i hierarkin. Det kan handla om saker som har 
varit testade för flera år sedan men inte fungerade, men vilka kan tänkas 
passa in i projektet. Dock är de viktiga för projektet att hjulet inte uppfinns 
igen utan att man drar nytta av tidigare projekterfarenheter. 
 
Det kan vara viktigt för projektledaren att vara uppmärksam på hierarkiska 
konflikter, eftersom dessa kan skada teamet. Det kan vara så att det är 
bättre för linjechefen att inte närvara på alla mötena för att skapa en 
tryggare miljö för de andra medlemmarna och då få ut mer av teamet 
eftersom de känner sig mer tillfreds. 
 
Det viktigaste problemet är, enligt de flesta respondenter, att hålla isär sina 
roller rent allmänt. Detta gäller såväl chefer som andra medarbetare. Det är 
vanligt att en person jobbar inom flera projekt och linjeorganisationen 
samtidigt. Detta kan ofta leda till en del prioriteringsproblem. Denna 
svårighet är emellertid samtliga respondenter medvetna om trots att det 
bara var ett par av dem som angav att de aktivt jobbar för att förbättra 
situationen, vilket främst sker via samtal både inom och utanför teamen. 
 
 

5.7 Teamutveckling 
 
För att få individerna i teamet att lära känna varandra och därmed skapa en 
bra och öppen stämning i teamet, anordnas ibland kick-offer eller 
teambuildingsövningar. Dessa kan göra att teamet blir mer sammansvetsat 
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och därmed effektivare. Om individerna inte känner varandra i teamet kan 
det göra att teamet blir ineffektivare eftersom de inte finns några klart 
definierade roller. Det tar tid att hitta sin roll i teamet och mycket tid och 
möda kan sparas på att genomföra vissa gruppövningar där eventuella 
ofördelaktiga resultatet inte påverkar projektets utgång. 
 
Med olika teambuildingsövningar kan gruppdynamiken förbättras och 
därmed göra gruppen mer samspelt. I de olika övningarna gäller det att få 
teamet att ha en öppen och ärlig dialog, vilket kan skapa en mer 
sammansvetsad grupp. Denna egenskap hos gruppen blir vital senare i 
projektet då det gäller att ha en god kommunikation mellan de olika 
teammedlemmarna. De olika medlemmarna lär sig att samarbeta med 
varandra. Alla respondenterna är överens om att detta är en mycket bra 
form för att alla ska lära känna varandra och därmed kan också de 
informella rollerna inom teamet definieras. Trots detta är dessa 
teambuildingsövningar relativt ovanliga. Naturligtvis så minskar fördelarna 
med gruppövningar i takt med att teammedlemmarna känner varandra och 
har arbetat tillsammans tidigare. Respondent 7 menar att det bästa sättet att 
få en riktigt sammansvetsad grupp är att utsätta dem för ett yttre hot. De 
skall naturligtvis inte utsättas för ett riktigt hot, men de positiva effekterna 
kan lockas fram genom olika teamövningar där man inte behöver uppleva 
de negativa konsekvenser som ett hot medför. 
 
Kick-off är ett bra sätt för nya personer att lära känna varandra. Eftersom 
dessa snarare är sociala evenemang än några direkta kurser eller övningar. 
Kick-offer måste anpassas till de personer som deltar. Enligt Respondent 1 
kan det oftast vara svårt att göra kick-offer äkta och man kan riskera att 
effekterna uteblir om evenemanget känns ansträngt eller påtvingat. Vissa 
team kanske redan är sammansvetsade så de inte behöver så mycket tid att 
lära känna varandra. När det kommer till att välja aktiviteter så gäller det 
att ordna rätt saker att göra som passar alla. Respondent 5 menar till 
exempel att golf är en väldigt dålig kick-off då det oftast bara är ett fåtal 
som gillar det. Det ger dessutom ingen teamkänsla. Det är bättre att hoppa 
över golfen och gå till baren direkt och dricka öl eftersom det bidrar mer 
till teamsammanhållningen. 
 
Det gäller att skapa en teamkänsla som sammansvetsar teamet och att de 
har roligt tillsammans. Det kan lätt bli ett bakslag om sammanhållningen 
går över till en sorts social inrättning istället för att det skapas något. 
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5.8 Omfördelning av roller under projektets gång 
 

”Ett projektteams sammansättning förändras över tiden beroende på vilken 
fas projektet befinner sig i. De olika faserna kräver specifika roller och 
ändras kontinuerligt beroende vilken kunskap som behövs just 
då.”(Respondent 2) 

 
Projekt är vanligen indelade i många olika etapper och under projektets 
gång sker det oftast en omfördelning av de olika rollerna naturligt menar en 
majoritet av respondenterna. Likväl förkommer det ibland att man har 
ungefär samma roll under hela projektets gång. Det finns en risk att om 
man innehar en dominerande roll i början av projektet, så har man det 
under hela projektet. Det behöver dock inte vara en individ med 
dominerande personlighet utan det kan även andra som varit med från 
början och på så sätt skaffat sig en dominerande roll. Detta påverkar 
särskilt den tystlåtne, eftersom det är svårt att ta en roll som man inte har 
haft innan. Det gör att den tillbakadragne inte får den uppmärksamhet som 
vederbörande behöver när dennes kunskaper väger tyngst, vilket kan vara 
negativt för projektet eftersom det inte är de rätta kunskaperna eller 
personlighetsdragen som får tillräckligt med plats. Det är då viktigt för 
projektledaren att lyfta fram personer som behöver mer fokus och även 
tysta ner medlemmar som tar för mycket plats. Projektledaren måste vara 
uppmärksam så att alla kommer till tals. 
 
Respondent 7 menar att ett informellt ledarskap många gånger är viktigare 
än ett formellt ledarskap. Detta kan i vissa fall vara ett problem när 
projektledaren vill styra teamet i önskad riktning. Respondent 5 menar att 
det sämsta man kan göra i ett projektteam är att utse en informell ledare till 
formell ledare. Detta kan göra att den utsedda ”ledaren” börjar bete sig 
annorlunda mot sina teammedlemmar och därmed har gruppdynamiken 
förstörts. Det är viktigt att låta teammedlemmarna ta hand om de informella 
rollerna själva. 
 
 

5.9 Dysfunktionella grupper 
 
Det kan hända att trots att man valt ut sitt team och gjort kick-off och 
teambuildingsövningar, att det ändå inte fungerar. Det kan bland annat bero 
på att personkemin inte stämmer eller att teammedlemmarna inte vet vad 
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som gäller inom projektet. Fungerar det inte kan det vara så att 
projektledaren inte har klargjort ansvarsområdena tillräckligt bra. Är inte 
ansvarsområdena klargjorda finns det risk att vissa delar faller mellan olika 
stolar, och ingen kan eller vill ta ansvar för dem. 
 
Det kan även finnas individer som befinner sig i projektet men ändå verkar 
vilja förstöra det. Dessa verkar dock vara relativt ovanliga. Personerna 
kanske inte gör det med avsikt utan det kan bero på uttråkning. Det kan 
bero på att personen har för litet ansvarsområde och kan ibland det hjälpa 
att ge vederbörande ett större ansvar. 
 
Det gäller för projektledaren att ta upp sådana frågor så tidigt som möjligt 
för att projektet inte ska lida för mycket. Respondent 8 menar också att det 
är en hårfin gräns mellan att vara obstinat och att vara kreativ och 
ifrågasättande. Om det inte fungerar i gruppen beror det oftast på den 
sociala kompetensen och inte den formella. Respondent 5 menar att man 
inte ska se för mycket på det sociala och om vissa personer inte kan arbeta 
med varandra, så får de anpassa sig och acceptera att de måste göra det. 
 
 

5.10 Utbyte av teammedlemmar 
 
Under projektets gång eller till och med innan projektet har startat kan det 
bli aktuellt att byta ut individer som inte passar i projektet på ett eller annat 
sätt. Det kan även vara så att medlemmar lämnar projektet av olika skäl. 
Att teammedlemmar byts ut är relativt vanligt i mindre projekt och nästan 
oundvikligt i större projekt som löper under en längre tidsperiod. Däremot 
angav nästan samtliga respondenter att det är relativt ovanligt att byta ut 
medlemmar innan projektet startat. 
 

”Den officiella anledningen till att individen byter projekt är att man passar 
bättre på ett annat ställe” (Respondent 2) 

 
Då det händer att någon lämnar projektet kan det bli ett bakslag. Om det är 
konsulter som lämnar projektet så blir bakslaget mindre eftersom de 
kommer och går ändå. Konsulter används vanligtvis för sin 
specialistkompetens, vilket gör att bakslaget blir mindre eftersom de oftast 
inte varit där på grund av någon personlig egenskap. 
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När det kommer in nya i medlemmar i teamet kan det skapa konflikter, 
speciellt om det handlar om specialister eller nya kompetenser. De kan 
lägga märke till saker som ingen annan noterat, vilket kan skapa konflikter. 
Det är emellertid viktigt att alltid se på projektarbetet från olika synvinklar. 
 
Respondent 6 menar att när det försvinner medlemmar från teamet är 
bakslaget inte så stort kompetensmässigt eftersom projektet oftast klarar 
omställningen. Det är dock inte så vanligt att projektmedlemmar får bytas 
ut, utan i de flesta fall handlar det om folk som lämnar projektet frivilligt. 
 
För att klara omställningen med en ny teammedlem måste man snabbt få in 
vederbörande i teamet. Det gäller att inte bara gå runt och presentera denne 
för de andra, utan det behövs oftast lite mer tid för att vederbörande skall 
känna sig välkommen. Det ställer krav både på den nya medlemmen såväl 
som de befintliga medlemmarna för att denne kan lyckas komma in i 
teamet. 
 
Man måste tänka sig för innan en projektmedlem byts ut. Respondent 8 
menar att om en ny medlem kommer in i teamet så bildas ett nytt team och 
en ny resa. Det gör att projektet får ett bakslag och därför är det viktigt för 
projektledaren att tänka efter om det kan vara bra att byta ut en 
teammedlem. Om en teammedlem byts ut kan detta ske på gott och ont, 
oftast sker detta dock mest på ont. När kommer det in en ny person i 
gruppen sker det en prövning av de roller som finns i gruppen.  Därför 
måste en avvägning göras om man ska byta ut en medlem och riskera att 
projektet blir försenat eller om man ska köra vidare på det befintliga teamet 
tills projektet är klart. 
 
Alla respondenter anser att det skall vara projektledaren som avgör 
huruvida en teammedlem skall bytas ut eller inte. Däremot är det inte alla 
som har den befogenheten. Ett par av respondenterna angav att ett utbyte av 
teammedlemmar vanligtvis sker i samförstånd med den linjechefen som 
ansvarar för personen ifråga. 
 
 

5.11 Konflikter 
 
Det kommer alltid att uppstå konflikter inom teamen oavsett hur väl ett 
projekt är planerat och hur väl ansvarsområdena är specificerade. När det 

 46 



Empiri 
 

kommer till meningsskiljaktigheter finns en gemensam syn bland 
respondenterna att det kan vara farlig att undvika dessa. Det kan inte bara 
leda till att konflikter undviks utan även att man undviker problem genom 
att sticka huvudet i sanden. Ett team får inte vara så samstämmigt att det 
inte förekommer konflikter. Det är främst genom dessa som projektet drivs 
framåt och genom konflikter kan man skapa en gemensam uppfattning om 
hur projektet skall drivas enligt Respondent 2. 
 

”Det är oundvikligt att individer har olika uppfattningar om hur ett projekt 
skall drivas framåt både tekniskt, planeringsmässigt och organisatoriskt.” 
(Respondent 2) 

 
Konflikter ska lösas så fort de observeras. Detta leder till att minimalt med 
energi behöver slösas på dem. Dessutom menar Respondent 3 att lösta 
konflikter ofta tillför mer energi till gruppen. Personliga konflikter kan ha 
en särskilt negativ effekt på projektet. Oavsätt vilka slags konflikter det rör 
sig om så måste dessa lösas omgående. En grupps förmåga att lösa 
konflikter är helt beroende av deras flexibilitet. 
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6 Analys 
 
I denna del kommer vi att analysera och knyta ihop den teoretiska 
referensramen och den empiri vi erhållit genom intervjuerna med 
respondenterna.  
 
I analysen kommer vi att utgå ifrån Wysockis modell om teamlivcykeln. 
Detta dels för att den på ett kronologiskt sätt visar de olika aktiviteterna 
inom ett team och dels för att den ger en lättöverskådlig bild och en 
naturlig koppling till de andra modellerna och empirin. Vissa delar av 
modellen kommer att lämnas mer utrymme i analysen än andra, av det 
naturliga skälet att det är de delarna av modellen som är de mest 
användbara för att besvara våra undersökningsfrågor.  
 
Vi kommer att börja analysen med den teoretiskt viktigaste, och därmed en 
av de största delarna av modellen som behandlar ett teams effektivitet, 
vilken är Skapa profil på det ideala teamet. Detta då den denna fas till stor 
utsträckning påverkar de efterkommande mer praktiskt orienterade faserna 
i modellen. Den nästkommande fasen, Bilda/ändra projektteam, anser vi 
vara den viktigaste delen praktiskt sett. Därmed kommer fokus att ligga på 
dessa två första delarna.  
 
Detta gör att vi följer storleksordningen i modellen som även är den 
kronologiska. Upplägg i fråga känns naturligt eftersom mycket av arbetet 
med effektiva team ligger i början av modellen och bör därmed behandlas 
utförligare än de mindre efterkommande delar. Dessa skall dock inte 
uppfattas som oviktiga bara att de tar upp mindre plats både teoretiskt och 
praktiskt. Vi har även uteslutit den första delen i modellen, Skapa profil på 
projektet, då denna inte på ett direkt sätt bidrar med något relevant för att vi 
skall besvara våra undersökningsfrågor. 
 
Detta sätt att strukturera upp analysen kan måhända anses som 
förhållandevis stelt. Därmed kan viss kritik riktas mot att detta kan minska 
kreativiteten och på så sätt även eventuellt leda till att vissa infallsvinklar 
förbises. Vi anser trots detta att fördelarna med att följa modellen, såsom 
tydlighet och de naturliga kopplingarna, överväger de negativa följderna 
med denna struktur. Vi är medvetna om de tänkbara problemen som detta 
förfarande orsakar och vi hoppas därmed kunna undvika dem. 
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Figur 16: Fokus i uppsatsen (Egen bearbetning) 

 
Figuren visar på vilket sätt vi kommer att utgå från modellen för att knyta 
ihop och analysera de andra modellerna och empirin. Som synes har vi helt 
gått ifrån de delarna av huvudmodellen som utgörs av projektlivcykeln då 
dessa ligger utanför vårt undersökningsområde. Vi anser emellertid att det 
är viktigt att visa denna i teoriavsnittet då det ger en lättförståelig 
helhetsbild.  
 
 

6.1 Skapa profil på det ideala teamet 
 
Denna del handlar om vad som utmärker det ideala eller effektiva teamet. 
Denna har ett förhållandevis teoretiskt synsätt som i stor utsträckning 
påverkar efterkommande faser.  
 
 

6.1.1  Effektivitet 
 
Till att börja med skall vi undersöka de olika synsätten om vad ett effektivt 
team är och hur denna effektivitet mäts. Vi har valt att utgå ifrån teorierna 
kring den allmänt vedertagna projekttriangeln. I denna ingår de tre 
huvudfaktorerna tid, kostnad och funktionalitet. Detta är de kriterier som 
avgör huruvida ett projekt anses lyckat eller ej teoretiskt sett. Enligt 
respondenterna vi intervjuade är det entydigt efter dessa kriterier som 
projekten även i praktiken främst utvärderas.  
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Däremot så finns det skilda meningar om vad denna effektivitet beror på. 
När vi i intervjuerna inledningsvis frågade vad det är som karaktäriserar ett 
effektivt team angav respondenterna att det är viktigt att teammedlemmarna 
arbetar bra tillsammans. Huruvida individerna inom projektet trivs eller ej 
anser en majoritet ha betydelse. Emellertid finns det varierande åsikter i 
vilken utsträckning denna faktor påverkar teamen. Det är även ett fåtal 
respondenter som hävdar att trivseln i ett team inte i någon nämnvärd grad 
påverkar dess effektivitet. Huvudargumentet är att de som jobbar i 
projektteam är tillräckligt professionella för att inte låta sig påverkas av 
trivselfaktorn. 
 
Denna skillnad vad gäller trivselns betydelse för ett teams effektivitet bör 
inte bero på sådana faktorer som företagets karaktär eller typen av projekt 
som respondenterna har erfarenhet av. Detta då samtliga av respondenterna 
har lång erfarenhet av att jobba med diverse olika projekttyper inom olika 
större företag. Snarare bör man söka skillnader i vilken slags projektledare 
som svarat och dennes sätt att driva projekt. Det har visat sig i intervjuerna 
att det finns en viss benägenhet att projektledare tenderar, i likhet med 
många andra yrkesgrupper, att arbeta med individer denne är bekant med. 
Det kan leda till att man jobbar mycket med samma sorts individer och 
därmed skulle ett mönster kunna urskiljas vad gäller nivån av trivsel ett 
team behöver för att kunna arbeta effektivt. 
 
Huvudargumentet mot detta är det faktum att samtliga av respondenterna 
angav att möjligheten att själva välja ut medlemmar till sina team oftast är 
begränsade. Emellertid är projektledarna alltid inblandade i 
urvalsprocessen och kan påverka denna. Därför anser vi att företeelsen att 
jobba med individer som man arbetat med tidigare påverkar huruvida 
projektledaren anser att trivseln är en faktor som inverkar på teamets 
resultat och därmed dess effektivitet.  
 
Däremot så angav nästan samtliga att trivsel i ett team inte var en faktor 
som aktivt mättes eller diskuterades trots att många var ense om att den 
påverkade resultatet. Det faktum att detta inte sker verkar bero på att denna 
del prioriteras bort. En del anser även att det är resursslöseri att ägna sig åt 
att undersöka denna faktor i någon större utsträckning. Resurser torde även 
spela en viktig roll i att de projektledare som anser att trivseln är en viktig 
faktor svarade att det inte fanns någon vidare diskussion om ämnet. 
Eftersom de flesta projekten har starkt begränsade resurser som 
kontrolleras av någon utanför projektet och att denne någon inte direkt 
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påverkas av stämningen i teamet. Vilket gör att det finns en överhängande 
risk att vederbörande inte anser att trivseln i ett team är en prioritet. 
 
 

6.1.2  Teamstorlek 
 
Denna del i fasen handlar om hur många personer det generellt sätt bör ingå 
i ett idealt team. Med detta menas huruvida teamstorleken påverkar ett 
teams effektivitet. Teoretiskt verkar det inte finnas någon enhetlig syn utan 
åsikterna skiljer sig en del åt. Vad som är anmärkningsvärt är att trots att 
det finns olika teoretiska åsikter, hävdar de flesta av dem att det optimala 
antal som de föreslår är generellt gällande. De menar att det inte spelar 
någon roll vad för slags projekt det gäller utan att det finns ett ”magiskt” 
antal medlemmar som alltid är mest effektivt. Redan här kan det alltså 
konkluderas att det inte verkar finnas något antal teammedlemmar som 
fungerar mest effektivt universellt eftersom många av teorierna säger emot 
varandra.  
 
Det finns det inom de olika teorierna en viss likriktning. Många teoretiker 
som talar om ett antal individer i effektiva team anser att det optimala 
antalet inte borde överstiga sju eller åtta. Det finns dock några åsikter som 
skiljer sig från detta. Med andra ord så är det svårt att avgöra om det finns 
någon egentlig gräns för hur många individer ett team kan innehålla och 
vara effektivt. Emellertid talas det väldigt lite om någon nedre gräns där 
team som understiger denna inte kan arbeta effektivt. Detta kan bero på att 
ett team måste ha en viss kompetens för att fungera. Med andra ord är 
antalet teammedlemmar inte direkt kopplad till den kompetensnivå som 
finns i teamet.  
 
När det kommer till praktiken så är variationen vad gäller optimalt antal 
teammedlemmar ännu större. Många av respondenterna angav visserligen, i 
linje med de flesta teorier att antalet teammedlemmar inte bör överskrida 
åtta. Det finns dock flera som angav både högre och lägre siffror.  
 
Detta verifierar tanken om att det inte går att generalisera om ett optimalt 
antal individer i ett team. Detta främst för att det inte verkar förekomma 
någon större enighet vare sig teoretiskt eller praktiskt, undantaget en 
variabel inom området. Samtliga av teorierna och alla utom en av 
respondenterna menar att det inte spelar någon roll vad för slags projekt det 
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handlar om utan det går att generalisera om ett optimalt antal 
teammedlemmar.  
 
Kontentan är alltså att det finns en mängd olika åsikter om det optimala 
teamets storlek, men de flesta är överens om att projekttypen inte påverkar 
detta antal. Om nu inte projektet påverkar det optimala antalet 
temamedlemmar måste det finnas en annan variabel som gör det eftersom 
det finns en mängd olika svar vad gäller det optimala antalet. Liksom i 
ovanstående del om trivsel anser vi att det är projektledaren som borde stå i 
fokus i denna fråga. Detta av samma anledningar som i tidigare del där vi 
konstaterade att respondenterna i vår undersökning alla har stor erfarenhet 
av projektledning i olika slags organisationer under ett flertal år. Det bör 
alltså förhålla sig så att vissa projektledare trivs och kan hantera att arbeta 
med ett större antal individer än andra. Därmed kommer projektledarens 
karaktär och arbetssätt att vara den avgörande faktorn när det kommer till 
ett optimalt antal teammedlemmar.  
 
Det kan alltså konstateras att vår egen undersökning inte på ett tillräckligt 
sätt verifierade några existerande teorier om ett optimalt antal 
teammedlemmar. Huruvida detta beror på att vi utfört vår undersökning på 
ett annorlunda sätt med andra metoder vad gäller urval och 
sammanställning av de svar vi fått, markanta internationella skillnader eller 
att vår undersökning är aktuellare går det endast att spekulera om. De 
uppgifter vi erhållit, både teoretiskt och praktiskt, kan liknas vid en 
normalfördelningskurva där vissa svar är troligare än andra. Detta till trots 
anser vi på grund av ovan nämnda anledningar att de teorier som finns 
angående optimala teamstorlekar har liten praktiskt betydelse. Det är 
snarare upp till individuella projektledare att avgöra hur många personer 
det bör finnas i teamet för att det skall bli så effektivt som möjligt. 
 
 

6.1.3  Val av teammedlemmar 
 
Denna del i fasen handlar om hur uttagning av teammedlemmar ser ut i 
teorin och i praktiken. Vi har valt att utgå ifrån två välkända teorier när det 
kommer till att ta ut medlemmar till team för att de skall bli så effektiva 
som möjligt. Dessa två är Belbins teorier om olika personlighetstyper eller 
roller och Herrmans Kategoriseringsinstrument för tankesätt. Dessa två 
skiljer sig åt på en del punkter men huvudargumentet är samma i båda. De 
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hävdar att ett projekt kräver olika slags personligheter eller tankesätt för att 
de skall fungera.  
 
Huvudskillnaden är att Herrmans modell är en aning mindre specifik än 
Belbins men detta kompenseras av att den är lättare att använda när det 
kommer till att jämföra olika alternativ av potentiella teammedlemmar eller 
team. Belbins modell är utförligare men även svårare att applicera på 
riktiga individer. En annan mindre markant skillnad är att vikten av 
heterogenitet är större i Belbins modell. Förvisso menar Belbin att 
sammansättningen av de olika personligheterna beror på projektets karaktär 
men att alla i någon utsträckning bör vara representerade.  
 
I praktiken ser valet av teammedlemmar oftast helt annorlunda ut. De flesta 
av respondenterna angav att det är mycket ovanligt eller att det inte 
förekommer alls att man använder sig av profiler för att ta reda på vilka 
slags teammedlemmar, personlighetsmässigt eller tankesättsmässigt, som 
behövs i de olika projekten. De flesta använder sig inte av någon uttalad 
officiell mall för hur de vill att ett team baserat på dessa kriterier skall se ut. 
Trots detta angav de att det inte brukar vara något vidare problem. De 
framtagna profiler som finns över de potentiella teamen är istället helt 
baserade på vilka kompetenser de olika individerna har kontra vilka 
kompetenser som behövs i projektet.  
 
Det verkar med andra ord inte i någon större utsträckning läggas ned 
resurser på att ta ut olika profiler på potentiella teammedlemmar. Detta bör 
emellertid inte bero på att projektledarna anser att detta slags förfarande 
inte har någon betydelse eftersom många av respondenterna angivit att 
personliga egenskaper spelar en stor roll vad gäller ett teams effektivitet. 
Istället torde det rimligtvis handla om organisationens inställning till 
liknande förfaranden. Samtliga angav att resursbrist var en faktor som har 
ett stort inflytande när det kommer till att ta ut medlemmar till olika team. 
Eftersom samtliga har stor erfarenhet av projektledning är det rimligtvis så 
att de vet att det inte går kan utnyttja en profil över det ideala teamet för att 
organisationen inte anser att det är en prioritet. Detta resulterar naturligtvis 
i att projektledaren i fråga inte vill lägga ned resurser på något som med all 
sannolikhet inte kommer att kunna utnyttjas i någon större grad. 
 
Emellertid finns det bland respondenterna två undantag. De menar att man 
åtminstone ibland använde sig av någon slags profil för att skapa sig en bild 
av det ideala teamet. En av respondenterna angav att de har utförliga 
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profiler över alla potentiella teammedlemmar i företaget som innehåller all 
relevant fakta som har någon betydelse för uttagningen till de olika teamen. 
Det verkar dock osannolikt att allt som kan tänkas ha betydelse för teamet 
ingår i dessa profiler. Emellertid så var den stora skillnaden mot de flesta 
andra företag att dessa inte bara innehåller personernas kunskaper utan 
även personlighetstyp och andra mjuka faktorer. Respondenten menar att 
dessa används på ett framgångsrikt sätt. Den andra respondenten angav att 
de hade använt sig av Belbinliknande tankesätt när de skulle skapa en profil 
över det ideala teamet. Respondenten menar att detta förfarande hade 
fungerat utmärkt. Dock så uppgav respondenten att alla inom 
organisationen inte hade insett betydelsen med detta förfarande. Detta 
gällde till en början även individer som var medlemmar i teamet men det 
var framförallt de som stod utanför teamet som tyckte att användandet av 
detta system medförde att man tog med individer som till synes inte 
passade in i teamet.  
 
Detta kan även vara anledningen till att man generellt sätt inte använder sig 
av liknande profiler då försök görs för att fastsälla vilket slags team som är 
optimalt för projektet ifråga. Detta till trots verkar det som om systemet 
ifråga fungerar. Förvisso angav endast två av respondenterna detta men det 
verkar ändå troligt att detta skulle fungera i andra organisationer. Det kan 
vara svårt att motivera användandet av liknande system, särskilt för de som 
står utanför teamen men även för de som på ett eller annat sätt är 
inblandade i teamen men inte är insatta hur profilerna fungerar. Framförallt 
då resultat oftast ligger långt fram i tiden och projektets framgång även är 
beroende av en rad andra faktorer.  
 
Emellertid verkar det, som det tidigare nämnts, fungera förhållandevis bra 
trots att man inte använder sig av olika ideala teamprofiler. Vore det inte 
för det två respondenterna som hävdar att användandet av profilerna hade 
haft en stor positiv inverkan på projektet så kunde det lätt felaktigt 
konkluderas att förfarandet är oviktigt. Dock verkar det inte heller vara en 
essentiell del av projektet. Detta anser vi rimligtvis borde betyda att det 
finns något annat system där faktorer som personlighet kan påverka vilka 
teammedlemmar som väljs ut. Ett alternativ som verkar sannolikt är att 
även om projektledarna inte har någon uttalad profil över det ideala teamet 
så finns det alltid i dennes tankar om vilka slags individer som skulle passa 
i projektet. Detta torde medvetet eller omedvetet påverka vilka individer 
som tas ut till teamen. Detta är dock som tidigare nämnts, naturligtvis 
begränsat av det faktum att projektledaren vanligtvis inte har fullt 
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inflytande över vilka medlemmar som kommer att ingå i vederbörandes 
team.  
 
 

6.1.4  

6.2.1  

Konflikthantering 
 
När det kommer till konflikter finns det ett ganska likartat synsätt både 
bland teoretiker såväl som bland praktiker. Den skillnad som ändå finns 
ligger i att vikten av att komma överens är större i teorin än i verkligheten. 
Båda är förhållandevis överens om hur ett team skall handskas med 
konflikter är avgörande för dess effektivitet. Däremot angav samtliga 
respondenter att det inte lades ned någon vidare tid på att diskutera eller på 
annat sätt behandla ämnet. En av respondenterna menar att de flesta inom 
teamet skall vara tillräckligt professionella för att kunna hantera konflikter 
på ett smidigt sätt. Det torde med andra ord vara mindre produktivt att i 
någon större mening lägga ned resurser på detta fenomen. Detta eftersom 
konflikter inte upplevs vara något vidare problem för projektledare. 
Naturligtvis kan andra i teamet uppleva det som viktigare. Men för att få 
klarhet i denna fråga krävs givetvis en närmare studie av alla teamets 
medlemmar. Vi anser att det kan konstateras att konflikter inte är ett stort 
problem för teamets effektivitet med antagandet att projektledaren har god 
insikt om de större faktorer som påverkar teamet. 
 
 

6.2 Bilda/ändra projektteam 
 
I denna fas ska projektledaren ta till sig de potentiella teammedlemmar som 
man önskar sig i föregående fas. Om den föregående fasen ses som 
teoretisk förankrad om hur man ska välja ut sina projektmedlemmar, ger 
denna fas en mer verklighetsförankrad bild av företeelsen. 
 

Tillgänglighet 
 
Då man i föregående fas satt ihop sitt ideala team gäller det här att kunna 
sätta samman sitt team på de begränsade resurser som finns tillgängliga. 
Det kan därför många gånger vara svårt att få sitt team som man velat ha 
det i den föregående fasen. Alla respondenterna menar att det inte går få 
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alla de medlemmar i teamet som man vill ha. De menar att de nästan aldrig 
kan få alla de individer som de vill ha. Det kan därför vara svårt att som i 
föregående fas kunna välja och vraka bland personligheter hos de 
potentiella medlemmarna. 
 
Eftersom mycket beror på tillgängligheten kan det enligt respondenterna 
inte bara vara problem att få in rätt medlemmar utan även få in rätt 
kompetens vid rätt tidpunkt. Vid uppstarten av projektet kan det vara så att 
några individer inte kan integreras direkt i projektet vilket gör att det kan 
bli ett bakslag när de väl kommer in. Det kan också vara så att om individer 
med rätt kompetenser kommer in senare kan det bli ett bakslag i projektet 
eftersom de kan finna problem som ingen annan har upptäckt. Detta kan 
göra att det kommer in lägre kompetenser som gör att teamet är mindre 
effektivt. Vi menar då att man bör se till kostnaden med att ta in en annan 
teammedlem kontra effektivitetsminskningen som uppstår om man väntar 
på någon som kommer senare in i projektet. Det kan då förhålla sig så att 
om en person kommer in senare och gör att projektet blir lidande och 
därmed hamnar på efterkälken och då inte blir färdiga i tid. Vi anser att det 
i många fall kan vara effektivare för projektet om det tas in en annan 
mindre kvalificerad individ istället. 
 
När man ska välja ut medlemmar sker detta oftast, enligt respondenterna, i 
samförstånd med linjechefen. Denne har kunskap om vilka personligheter 
och kompetenser som är tillgängliga, däremot har linjechefen inte lika stor 
insyn i vad projektet går ut på som projektledaren. Där kan projektledaren 
ha vissa önskemål om vilka individer och kompetenser som ska vara med. 
Det handlar då oftast om vilka kompetenser de har och mindre hänsyn tas 
till personligheterna. 
 
Det kan även uppstå problem när individer väljs ut endast med 
kompetenser som grund. Det kan då hända att man har en bakomliggande 
tanke om vilka individer det ska vara i teamet. En av respondenterna menar 
att ibland när teammedlemmar väljs ut kan det hända att man väljer sådana 
personer som man jobbat med innan. Detta eftersom vederbörande vet att 
man fungerar tillsammans och att tidigare projekt fungerat väl. Går man 
endast efter en personlig bedömning om hur det har gått i andra projekt 
finns det en risk att kompetensen inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning. 
Detta kan bli ett problem då det projektet man leder, kanske inte passar för 
den personen som utses. Även om interaktionen mellan individerna i 
projektet är bra kan detta leda till att teamet blir mindre effektivt och kan i 
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förlängningen skada projektet och organisationen. Eftersom man ibland 
väljer ut teammedlemmar efter historiska bedömningar kan det visa sig att 
de inte alls passar in i projektet eftersom de antingen kan ha lägre eller 
högre kompetens än vad som krävs och borde eventuellt arbeta i ett annat 
projekt. Naturligtvis inser vi att en för hög kompetens är bättre än en för låg 
kompetens i teamet. Däremot tar den mer i anspråk av organisationens 
resurser. Detta gör att projektet och teamet kan bli effektivt, men 
organisationen kan å andra sidan ta mer skada utav att det sitter en individ 
med för hög kompetens i ett projekt när denne hade kunnat göra mer nytta 
någon annanstans. Troligtvis hade projektet och organisationen inte tagit 
lika mycket skada om den med högre kompetens gått in i ett annat projekt 
och en lägre kompetens hade gått in i dennes ställe. Effektiviteten i 
projektet kan ändå fortfarande vara densamma.  
 
Det finns fler problem med att välja personer som liknar en själv och som 
man jobbat och trivts med innan. Det kan bli så att teamet blir alldeles för 
homogent och därmed minskar också effektiviteten. När det blir för 
homogent beror detta på att individerna inom teamet kan ha samma 
kompetenser eller likna varandra personlighetsmässigt. Det gör att besluten 
som tas kan vara mindre optimala. En respondent menar att heterogena 
team kan vara snabba på att ta beslut och det blir mindre diskussion. Ett 
snabbt beslut utan en massa diskussioner kan ses som ett effektivt beslut, 
men debatten om beslutet kan utebli.  
 
Det är generellt sett viktigt att skapa så heterogena team som möjligt. Det 
gäller att blanda olika kompetenser och personligheter för att ett optimalt 
beslut skall kunna fattas. Det kan dock bli onödiga diskussioner i ett 
heterogent team, men då är det viktigt att projektledaren går in och styr 
diskussionerna, så dessa blir mer konstruktiva. När beslut väl tas blir de 
mer välgenomtänkta och väldebatterade vilket gynnar projektet och därmed 
individernas gemensamma målsättning. 
 
Ett homogent team kan ibland inom vissa projekt vara mer effektiva än ett 
heterogent team. Till exempel då det handlar om arbete som inte kräver 
kreativitet eller någon större analys anser vi att ett homogent team kan vara 
effektivare. Därmed undviks onödiga diskussioner och analyser som kan 
tänkas tynga ner projektet. Det kan ses som en svår avvägning angående 
vilket som kan vara effektivast av ett homogent och heterogent team. Ett 
heterogent team ger enligt oss däremot mer genomtänkta och debatterade 
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beslut, vilket kan ses som ett mer effektivt team även om det kan ta lite 
längre tid. 
 
Personkemin inom teamet är viktig. Inom teamet måste det råda ett öppet 
förhållande till varandra. Detta är för att teammedlemmarna ska kunna lita 
på varandra, vilket gör att de vågar dela med sig av information de besitter. 
Det får med andra ord inte bli en kamp där enstaka individer försöker sticka 
ut från resten av gruppen. Det är stelbenthet som gör att individer inte kan 
arbeta med varandra, och inte skillnader och olikheter mellan människor. 
Teoretiker är i detta fall av olika åsikter, där vissa menar att det måste 
finnas en blandning av roller och personligheter medan andra anser att det 
är kompatibiliteten som är avgörande.  
 
Kompatibiliteten anser vi kan uppnås genom att individerna inom teamet 
har en kombination av formell och social kompetens. För att få platsa inom 
teamet krävs det självklart en formell kompetens för att kunna bedriva sitt 
arbete effektivt, men det är även viktigt att kunna hantera människor och 
olikheter, det vill säga den sociala kompetensen. Alla respondenterna 
menar att social kompetens är viktig, men absolut inte avgörande. Vi anser 
att det troligen är viktigare att inte alltid sträva efter att få med alla sorters 
personligheter utan det är kanske vitalare att få individerna att jobba bra 
ihop.  
 
 

6.3 Uppskatta avvikelser mellan idealt och verkligt 
team 

 
I denna del av modellen skall det avgöras huruvida teamsammansättningen 
av de individer som togs ut i förra fasen måste ändras och ifall detta ens är 
möjligt. Teoretiskt skall man försöka att identifierade teammedlemmar som 
förmodligen inte kommer att tillföra någonting för att uppnå idealteamet. 
Dessa skall sedan bytas ut mot mer lämpade kandidater. Detta skall fortgå 
tills det faktiska teamet är så likt det ideala som möjligt. 
 
Enligt respondenterna är förfarande att byta ut teammedlemmar i denna fas 
något utöver det vanliga. Det sker emellertid ibland, men är så pass 
ovanligt att ingen av företagen där respondenterna har erfarenheter ifrån 
har något särskild utarbetat sätt att genomföra ett eventuellt utbyte av 
potentiella teammedlemmar.  
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Ibland är dock ett utbyte oundvikligt men den officiella förklaringen är 
sällan att personen inte kunde tillföra teamet något utan andra orsaker 
anges enligt en respondent. Detta verkar vara ett förnuftigt sätt att närma 
sig problemet och vi antar att förfarandet även är liknande i andra företag. 
Samtliga av respondenterna anser att det borde vara projektledaren som 
avgör huruvida en medlem skall bytas ut eller inte. De flesta av 
respondenterna angav emellertid att de inte hade sådana befogenheter utan 
att någon linjechef oftast ansvarade för ett eventuellt utbyte av medlemmar. 
Vi anser i likhet med respondenterna att detta ansvar borde ligga på 
projektledaren men att alla beslut åtminstone borde diskuteras med en 
annan part. Detta främst eftersom trots att det förmodligen är 
projektledaren som har störst insikt i projektet så kan dennes synsätt vara 
ganska vinklat. Exempelvis kan problemet med en potentiell teammedlem 
ligga hos projektledaren själv och därmed är det kanske inte den bästa 
lösningen att byta ut teammedlemmen ifråga.  
 
En annan faktor som vi anser påverkar denna fas i relativt stor utsträckning 
är konsultföreteelsen. Detta är ett element som inte tas upp i teorin, men då 
konsulter relativt ofta används i projekten anser vi att företeelsen är 
tillräckligt betydande för att behandlas. Det är emellertid inte endast i 
denna fas som konsulter tas in för att stödja projektet men om 
gruppsammansättningen ändras i denna fas är det oftast konsulter 
inblandade. Naturligtvis är det vanligt att konsulter kommer in under 
projektets gång eller att de är tilltänkta som medlemmar av det ursprungliga 
teamet. Trots det väljer vi att behandla hela konsultproblematiken i denna 
del för att slippa upprepningar.  
 
Det uppstår enligt respondenterna en del problem när konsulter skall tas in 
till de olika projektteamen. Det främsta hindret som angavs var det faktum 
att det är svårt att motivera varför en utomstående skall tas in i teamet. 
Detta problem är särskilt stort bland dem som inte är medlemmar i teamet. 
Dessa har svårt att se hur och varför en konsult behövs för att effektivisera 
teamet. Detta problem är dock något mindre om konsulten har en 
kompetens som inte står att finna i organisationen. Vi anser att det kanske 
bör läggas ned lite mer resurser på kommunikationen mellan teamet och 
resten av organisationen. Det finns förmodligen en mängd intressenter som 
inte har någon direkt koppling till teamet. Dessa personer kan vara lätta att 
förbise, men i längden kan det skada projektet eller i alla fall påverka 
kommande projekt negativt.  
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En annan svårighet är att det alltid är problem att ta in nya människor i 
teamen menar några av respondenterna. Det tar tid för alla nykomlingar att 
bekanta sig med hur organisationen fungerar. Även i detta fall kan det 
ibland vara svårt att få de andra som skall ingå i teamet att förstå att det är 
nödvändigt med en konsult eller andra nytillskott. Vi anser även att det är 
viktigt att lägga ned lite resurser på kommunikation, fast det i detta fall 
skall ske inom det blivande teamet.  
 
Senare kan andra problem uppenbara sig då projektarbetet pågått en tid. 
Hälften av respondenterna menar att det kan uppstå problem för nya 
personer att komma in i teamen. Resterande respondenter anser att det 
vanligtvis inte förekommer sådana problem i någon vidare utsträckning då 
de flesta är professionella nog att hantera det faktum att nya individer 
kommer in i gruppen. Huruvida detta är ett problem eller inte för ett team 
anser vi vara beroende på teamets flexibilitet. Är det ett vanligt 
förekommande problem så är det denna del av teamets karaktär man bör 
arbeta med. Vi inser naturligtvis att det inte är det lättaste, men det kan bli 
nödvändigt för att problemet inte skall påverka teamets effektivitet. Hur 
detta skall gå till är dock ett ämne som vi på grund av avgränsningsskäl valt 
att lämna därhän. 
 
Denna fas i projektarbetet är även den första som kan tänkas upprepas. 
Detta görs om projektledaren i sista fasen, Övervaka teamets arbetsinsats 
över projektets gång, gör bedömningen att projektet inte har gått som 
förväntat och att ändringar måste göras innan projektet avslutas. Antingen 
så är man kanske tvungen att byta ut en medlem i teamet på grund av beslut 
utifrån eller så byts någon ut på grund av effektivitetsskäl. Vad än ett 
eventuellt utbyte beror på kommer denna fas förmodligen att upprepas ett 
flertal gånger innan projektet är avslutat. Vi anser att det finns en tydlig 
risk att ju fler gånger denna fas upprepar sig inom ett projekt desto mindre 
ansträngningar kommer att läggas ned på att göra ett eventuellt utbyte av 
teammedlemmar så bra som möjligt.  
 
 

6.4 Strategi och implementering för att åtgärda 
avvikelser 

 
I denna fas finns det två strategier att tillgå för att komma så nära det ideala 
teamet som möjligt. Strategi ett innebär utvecklingen av såväl individuella 
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teammedlemmar som hela teamet. Det gäller med andra ord att utveckla 
individerna inom teamet i så stor utsträckning som möjligt så eventuella 
avvikelser från det ideala teamet kan minimeras. Strategi två innebär att på 
bästa sätt använda befintliga resurser genom att fördela dem och 
organiserar teamet och därmed försöka komma så nära idealteamet som 
möjligt. 
 
 

6.4.1  Strategi ett: utveckling 
 
För att teamet ska kunna bli effektivt och inte arbetar åt olika håll är det 
först och främst viktigt att alla kan fokusera på de uppsatta målen för 
projektet. Detta är viktigt eftersom om inte alla har samma målsättning är 
det risk att de olika individerna drar åt olika håll och därmed blir teamets 
effektivitet och projektet lidande. 
 
För att kunna få teamet sammansvetsat är det viktigt att få 
teammedlemmarna att känna samhörighet med varandra. Det gäller då för 
projektledaren att utveckla individerna så att teamet arbetar mot samma 
mål. Ett vanligt sätt att få dem att verka åt samma håll är att hålla en kick-
off, där de blir informerade om projektets alla delar och vad som krävs av 
dem. De kan därmed lära känna varandra inom teamet, vilket också kan 
göra att de lär sig hur de andra fungerar. Detta är en viktig del av processen 
mot det effektiva teamet eftersom de måste kunna lita på varandra för att 
effektivitet skall uppnås. 
 
Ett annat sätt att få teamet sammansvetsat är att låta dem göra 
teamövningar. Detta kan leda till att man hittar sin roll snabbare inom 
teamet vilket gör att inga onödiga resurser slösas under projektets gång. 
Många respondenter menar att alla har en roll i projektet, vilka kan 
jämföras med Belbins olika roller. Detta kan göra att man slipper onödiga 
diskussioner och konflikter som inte tillför projektet något. Det är viktigt 
under dessa teamövningar att teamet kan lära sig att föra en öppen och ärlig 
dialog med varandra som sedan kan överföras till projektet. 
 
Det är viktigt att när dessa kick-offer eller teamövningar anordnas att de är 
relevanta för hela teamet och inte bara för ett fåtal individer. Detta gör att 
samhörigheten inom teamet kan bli lidande redan innan projektet har 
börjat. Om det inte passar alla kan de som inte värderar teamövningen 
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känna utanförskap och därmed mister teamet sin framtida effektivitet. Om 
de inte har en riktig teamövning så kommer onödiga resurser användas 
under projektets gång till att försöka få dem att känna samhörighet. Vi 
anser att teorierna inte belyser utvecklingsproblematiken på adekvat sätt. 
Detta för med sig att teorierna inte blir lika praktiskt användbara när det 
kommer till andra delar av sammansättningen av effektiva team. 
 
Teamet måste alltså fungera som en enhet och då gäller det även att de 
känner ett kollektivt ansvar inte bara för målet utan också för alla delarna 
inom det. En person skall alltså inte hållas ansvarig om något går snett, 
utan det är teamet som är ansvarigt. Detta kan göra att de enskilda 
individerna vågar utnyttja sin fulla potential och att rädslan att göra misstag 
minimeras.  
 
Respondenterna menar att det inte alltid förekommer kick-offer eller 
teamövningar. Detta kan då bero på att resurserna för sådana aktiviteter inte 
finns inom organisationen eller att teamet redan känner varandra och har 
jobbat ihop innan. Likväl anser vi att dessa övningar kan tillföra teamet 
något. Det är en bra start på projektet då de gemensamma målen och 
grundstrukturen för projektet sätts upp. Även ifall teamet har arbetat 
tillsammans innan kan det vara bra att vidareutveckla det. Det kan vara nya 
strukturer som teamet inte har stött på innan varför det kan vara bra att 
satsa på en förebyggande utveckling av teamet. 
 
 

6.4.2  Strategi två: fördela och organisera resurser 
 
Det gäller i denna strategi att ta till vara på de resurser som finns inne i 
teamet. För att teamet ska bli effektivt måste projektledaren försöka fördela 
de olika kompetenserna på rätt fas inom projektet och även organisera 
individerna så de kan arbeta mot det gemensamma målet. För att fördelning 
och organiseringen ska bli optimal är det viktigt att se på de olika 
aspekterna som på ett eller annat sätt påverkar teamet. 
 
Som vi tidigare nämnt kan det uppstå problem när en linjechef eller en 
erfaren teammedlem som skaffat sig auktoritet genom att bland annat 
befinna sig högre upp i hierarkin. Oftast när en linjechef kommer in i 
projektet beror detta på att denna besitter specialistkompetens. Både erfarna 
medarbetare och linjechefen kan anse att de är kompetentare än de andra i 
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projektet och anser därmed även att de inom projektteamet skall ha samma 
status som i den övriga organisationen. Detta kan vara ett stort problem då 
de andra medlemmarna inte alltid kan komma till tals och utnyttja sin fulla 
potential. Det är då viktigt för projektledaren att dra klara riktlinjer vad som 
gäller och vem som rapporterar till vem.  
 
De flesta respondenterna menar att det oftast inte förekommer några 
problem att ha linjechefer i projekten. Detta eftersom det är en vanlig 
företeelse att arbeta i projekt inom organisationer varför de flesta 
accepterar sin arbetssituation. Dock är det en viktig punkt eftersom vissa 
individer inte klarar av att se sin hierarkiska status försämras vilket kan 
göra att teamet blir ineffektivt. Detta är en aspekt som måste tagas i 
beaktning då man försöker sammanställa och utvärdera sitt team. Det gäller 
att reda ut huruvida det är lönsamt att använda sig av en linjechef inom 
teamet som inte klarar av att vara jämställd med resten av teamet. 
Alternativet till detta är att ta in en annan individ med eventuellt lägre 
kompetens.    
 
Det är viktigt att alla medlemmarna, och inte bara linjecheferna, håller isär 
de olika rollerna som de har inom linjeorganisationen och projektet. Det 
kan ibland vara svårt eftersom det inte alltid är en klar gräns mellan dem. 
Detta eftersom projektet är en temporär organisation som endast ska utföra 
en specifik uppgift. Då projektet vänder upp och ner på de hierarkiska 
pyramiderna kan det hända att vissa individer inte kan se skillnad på de 
olika arbetsuppgifterna som skiljer de olika organisationerna åt. Inträffar 
detta riskerar teamet och därmed även projektet att bli lidande eftersom 
linjearbetet prioriteras över projektarbetet.  
 
Ett problem kan uppstå när rollerna mellan projektet och 
linjeorganisationen inte kan hållas isär. Emellertid menar respondenterna 
att det är relativt lätt att åtgärda. Det är viktigt att dela upp 
ansvarsområdena på respektive medlem så att det blir en klar gräns mellan 
de olika arbetssätten.  
 
När de första hindren som diskuterats ovan har övervunnits och 
projektledaren har dragit upp klara riktlinjer om vad som gäller i projektet 
och allokerat rätt kompetens på rätt plats, gäller det att även individerna 
inom teamet klara ut sina positioner. Det är viktigt att individerna inom 
teamet delar upp om de olika informella rollerna till exempel vem som är 
den informella ledaren. De är dessa roller som Belbin menar är viktiga att 
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inneha för teamet så att det ska bli effektivt. Däremot läggs inga resurser på 
att undersöka vilka som innehar de olika rollerna, och då till exempel vem 
som är den informella ledaren. Detta anser vi kan vara viktigt att undersöka 
vem som innehar respektive informell befattning inom teamet.  
 
Teamet kan oftast klara sig utan en viss roll eftersom de vanligtvis kan 
kompensera för den. Däremot kan det uppstå en konflikt om en individ i 
teamet tar en roll som denne inte behärskar eller de andra medlemmarna 
inte anser att den skall utföras på vederbörligt sätt. Respondenterna menar 
att det är viktigt att låta teamet ta hand om dessa konflikter själva, eftersom 
om projektledaren går in och stör de informella strukturerna kan man 
istället skada teamet och projektet blir lidande. Problemet kan lösas genom 
att erbjuda den individ som stör strukturen andra arbetsuppgifter inom 
teamet eller till och med byta ut denne.  
 
Även denna fas kan upprepas, i likhet med den föregående fasen, 
Uppskatta avvikelser mellan idealt och verkligt team. Sannolikheten för 
detta är stor då det verkar mindre troligt att allt fungerar som det skall från 
början inom projektteamet. Vi anser att samma svårigheter kan tänkas 
uppstå i denna fas som i den föregående angående de resurser som läggs 
ned för att kontinuerligt ändra teamet. 
 
 

6.5 Övervaka teamets arbetsinsats under projektets 
gång 

 
I denna fas skall projektledaren försöka att göra en slags utvärdering för att 
utröna i vilken utsträckning projektet har varit lyckat. Det är meningen att 
verkligheten jämförs med de tidigare faserna där den ideala bilden av 
teamet formulerades.  
 
För att utröna huruvida projektet anses fortlöpa som det skall måste man 
återgå till bedömningskriterierna som diskuterades tidigare i detta kapitel. 
Där konstaterades det att det främst var de hårda faktorerna som ett projekt 
bedömdes efter så som tid, budget och funktionalitet. Medan de mjuka 
sidorna som exempelvis trivsel inte användes i någon vidare utsträckning. 
En av anledningarna att dessa mjuka faktorer inte behandlas utförligt är att 
när projektet väl är avslutat ligger fokus oftast på nästa projekt, enligt ett 
par av respondenterna. Detta eftersom det gångna projektet naturligtvis inte 
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kan påverkas genom att undersöka den arbetssituation som varit. Dessutom 
är det låg prioritet att försöka att lära inför framtiden. Sker detta är det 
främst för att något allvarligt fel uppstått enligt en av respondenterna.  
 
Vi anser att organisationen går miste om en chans att korrigera eventuella 
fel som kan tänkas finnas i teamen. Naturligtvis måste det ske ändringar av 
teamet under projektets gång men detta verkar endast ske om det 
uppkommer problem som allvarligt påverkar de hårda 
bedömningskriterierna. Denna del i projektet är ett utmärkt tillfälle att 
undersöka i vilken grad teamet fungerar för att sedan åtgärda detta. Det 
resultat som erhålls kommer att kunna påverka projektet eftersom det inte 
är avslutat. Det bör då sannolikt vara lättare att motivera att resurser läggs 
ner på liknande förfarande för dem som står utanför teamen.  
 
Vilka är då de mjuka faktorer som bör undersökas i denna fas? Såväl 
teorierna som en majoritet av respondenterna framhöll en gemensam 
målsättning som mycket viktig. Trots detta så var det endast ett fåtal av 
respondenterna som angav att det var en faktor som granskades 
överhuvudtaget. Återigen bör det alltså vara en resursfråga som ligger 
bakom detta. En del av respondenterna angav att projektteamen oftast 
fungerar trots detta. Rimligtvis borde det alltså vara så att de gemensamma 
målsättningarna genomsyrar teamen till den grad att detta inte leder till 
några nämnvärda problem. Det blir då svårt att avgöra huruvida en djupare 
undersökning av teamets gemensamma målsättningar skulle vara värt de 
resurser som ett sådant förfarande skulle förbruka. Detta bör därmed också 
vara huvudanledningen till att detta vanligtvis inte förekommer i de företag 
där våra respondenter verkar eller har verkat.  
 
Denna fas i projektarbetet är en slags nyckeldel där projektledaren skall 
besluta ifall teamet fungerar som det skall och arbetet skall fortgå och 
avslutas eller något inom teamet måste ändras. De flesta av respondenterna 
angav att det är mycket vanligt att teamen under projektets gång ändrar 
sammansättning. Anledningen till detta är vanligtvis ej frivillig där 
projektledaren själv tar initiativ att ändra teamet för att det skulle fungera 
bättre. Den största anledningen till att teamsammansättningen ändras är i 
stället för att man är tvungen. Vissa personer förflyttas eller slutar medan 
man tvingas att ta in andra på grund av deras specialistkompetens. Detta 
kan bero som en av respondenterna angav att det skapas en hel del nya 
problem då det kommer in en ny individ i teamet. Vi anser att detta 
rimligtvis borde gälla för alla organisationer och team i större eller mindre 
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utsträckning även om en del av de andra respondenterna menar att 
teammedlemmarna ofta är tillräckligt professionella för att det inte skall 
vara ett problem. Vi anser att detta borde vara huvudanledningen varför 
teamsammansättningen inte ändras oftare när det är möjligt. Naturligtvis 
begränsas ju möjligheten att byta ut teammedlemmar av limiterade resurser 
som påverkar alla team. Detta till trots anser vi att det finns en viss poäng i 
att undersöka huruvida de olika individerna passar in i teamen.  Sedan kan 
resultaten kommuniceras till andra team i organisationen och ett eventuellt 
utbyte av teammedlemmar kan ske. Vi inser naturligtvis att det kan vara en 
känslig fråga där man måste vara försiktig och hantera utbyten på ett 
varsamt sätt för att inte på ett allt för negativt sätt påverka de personer som 
skall bytas ut. Men detta till trots anser vi att teamen och därmed 
organisationen som helhet skulle kunna dra fördel av ett liknande utbyte av 
individer mellan de olika teamen.    
 
Denna fas är också den del där de olika rollerna i teamen och den 
eventuella omfördelning som skett skall utvärderas. Teoretikerna hävdar att 
det är viktigt att olika teammedlemmar spelar olika roller beroende på 
vilken fas i projektet man befinner sig i. De menar att det är upp till 
projektledaren att se till att detta fungerar så alla inom teamen används på 
ett optimalt sätt. Respondenterna angav emellertid att det sällan 
förekommer någon öppen diskussion eller styrning av de olika rollerna. Ett 
par av respondenterna menar förvisso att en stelhet i omfördelningen av 
rollerna skulle kunna vara ett problem men rent generellt är detta en faktor 
som man inte behöver bry sig särskilt mycket om. Samtliga av 
respondenterna angav att en omfördelning nästan alltid sker på ett naturligt 
sätt utan att projektledaren behöver ingripa.  
 
Denna skillnad mellan teoretiker och praktiker bör rimligtvis bero på en 
eller flera av tre alternativ. Det första alternativet är att teoretikerna kan ha 
överskattat vikten av att det sker en om fördelning av roller. Detta finner vi 
vara mindre troligt då även respondenterna tycker att denna faktor påverkar 
teamets effektivitet men att resurser inte behövs läggas ned på att 
undersöka fenomenet närmare. Det andra alternativet är att teoretikerna 
underskattat teamets förmåga att naturligt omfördela rollerna. Detta stöds 
av att respondenterna tycker att omfördelning av roller inte är någon vidare 
problem. Det sista alternativet är att praktikerna underskattat de 
effektivitetsförbättringar som kan göras om projektledaren aktivt arbetar 
med omfördelning av roller. Vilket av dessa alternativ som är det korrekta 
är svårt att veta utan att undersöka nyttan av en aktiv inblandning i 
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fenomenet. Vi anser att sanningen troligtvis är en blandning av de två 
senare alternativen med en tyngdpunkt på att underskattandet av den 
naturliga omfördelningen av roller. 
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7 Slutsats 
 
Som vi tidigare nämnt är syftet med uppsatsen att utröna vilka faktorer som 
påverkar ett projektteams effektivitet. Med tanke på detta kommer vi i 
denna del presentera de övergripande slutsatser som vi anser kunna dra 
från analysen.  
 
Baserat på de teorier vi anser relevanta för vår frågeställning och de svar vi 
fått av de respondenter vi intervjuat går det att dra vissa slutsatser. Trots att 
undersökningen inte kan anses vara heltäckande vara sig teoretiskt eller 
empiriskt, då vi endast behandlar ett fåtal teorier och våra respondenters 
svar, anser vi ändå kunna uttala oss om olika företeelser som troligen är 
relevanta för projektledningsområdet som helhet. Detta eftersom att det 
både bland teorierna såväl som bland respondenterna går att urskilja vissa 
inbördes mönster som visar på att det finns en relativt likartad syn vad 
gäller effektiva projektteam.  
 
En av de främsta företeelser som kan identifieras ur denna studie är att det 
inom projektledningsområdet, inte helt överraskande, finns vissa avgörande 
skillnader mellan teorin och praktiken. Detta kan te sig som en självklarhet 
eftersom det inom alla ämnesområden finns skillnader i någon 
utsträckning. Emellertid är inte konstaterandet av att det finns skillnader 
som är det viktiga utan vari dessa skillnader ligger och hur de påverkar 
teoriernas användbarhet i de olika projektarbeten som bedrivs.  
 
Inom området som behandlar olika projektteams effektivitet anser vi att det 
inom teorin ligger en allt för stor tyngdpunkt på hur ett idealt team ser ut. 
Vi inser naturligtvis att det är viktigt att i praktiken på ett strukturerat sätt 
kunna etablera mål att sträva emot vad gäller ett teams utformning. Likväl 
så mister dessa olika målformuleringssätten en stor del av sin relevans om 
man i praktiken av en eller flera anledningar inte på ett effektivt sätt kan 
använda sig av dem. 
 
I vår undersökning finner vi att det inom teorin läggs en förhållandevis stor 
tyngd på att kunna visualisera ett idealt team som kommer att kunna 
genomföra projektet på ett så effektivt sätt som möjligt. I praktiken ser det 
dock ganska annorlunda ut. Här läggs istället vikten på den del som handlar 
om själva uttagningen av de individer som finns tillgängliga. Den i 
teorierna så viktiga föregående del om hur ett idealteam ser ut lämnas liten 
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eller inget utrymme i praktiken. Detta beror, som vi tidigare konstaterat, på 
de limiterade resurser som är en avgörande faktor inom alla organisationer. 
Denna resursbrist som påverkar sammansättningen av ett projektteam 
behandlas å andra sidan ytterst lite i teorierna. Detta gör att det blir svårt att 
i praktiken utnyttja teorierna till fullo.  
 
Den slutsats som kan dras är att teoriernas relevans skulle öka betydligt 
ifall faktorn om begränsade resurser skulle behandlas utförligare. Enligt vår 
uppfattning handlar det om att på ett grundligt sätt förklara hur denna 
resursbrist påverkar ett teams sammansättning och hur det eventuellt går att 
påverka detta fenomen. Denna undersökning leder oss till att tro att 
projektledaren på ett effektivt sätt måste kunna mäta de negativa effekter 
som denna resursbrist medför och sedan på ett adekvat sätt kunna 
kommunicera detta till dem inom organisationen som kontrollerar 
resurserna. Om det går att visa att de effektivitetsförluster som görs är 
större än de resurser som krävs för att åtgärda dessa torde det inte vara allt 
för svårt att få de resurser som krävs till projektet. Det som talat emot detta 
är att projektledarna som själva är medvetna om dessa resursbrister inte i 
någon större utsträckning aktivt arbetar för att få mer resurser när det 
kommer till att skapa effektiva team. Detta förmodar vi beror på att trots att 
de i många fall är medvetna om teamsammansättningens betydelse vet 
projektledarna att de inte har några större utsikter att få ytterligare resurser. 
Med andra ord så anser vi att de teorier som finns borde utvecklas för att 
för att få en större relevans inom dagens projektarbete.  
 
En annan viktig företeelse som vi anser framkom i vår undersökning är att 
många projektledare inte på ett medvetet sätt utgår eller följer det teorier 
som finns inom projektområdet när det kommer till att skapa effektiva 
projektteam. Trots detta angav en majoritet av respondenterna att 
projektteamen många gånger fungerade förhållandevis bra. Naturligtvis 
finns det saker som går fel inom projekten som kan tänkas härledas till 
teamsammansättningen, men rent generellt angav de flesta av 
respondenterna att teamen fungerar väl. Vi anser dock inte att man på 
grund av detta skall dra slutsatsen att de flesta teorier som finns inom 
området inte har någon relevans. Visserligen fann vi att det finns teorier 
som rent generellt saknar praktisk betydelse. Ett exempel på detta är vad de 
teorier som finns angående optimala teamstorlekar. Det visade sig att det 
finns förhållandevis stora variationer tvärt emot vad teorierna hävdar.  
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Vi anser istället att projektledarna troligen följer mönster som till mångt 
och mycket påminner om det teorier som finns inom området. Få av 
respondenterna angav att de använde sig av några uttalade mallar när de 
skulle sätta samman olika projektteam. Emellertid handlar det ofta om 
individer projektledarna har arbetat med tidigare eller känner till. Detta 
leder oss att tro att trots att de inte aktivt jämför projektet med olika 
potentiella gruppsammansättningar så tas faktorer såsom individernas 
personlighet och kompabilitet i beräkning när teamen skapas. Faktorer som 
kompetens och tillgänglighet spelar naturligtvis huvudrollen i 
sammanhanget. Emellertid anser vi att även andra faktorer har en 
avgörande roll när det kommer till teamsammansättningen trots att dessa 
lämnas litet officiellt utrymme inom organisationerna. Den slutsats som vi 
anser kan dras är att många projektledare på ett omedvetet eller i alla fall 
icke uttalat vis arbetar på ett sätt som förekommer i många teorier. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att denna underökning visar att ett effektivt 
projektteam kan se ut på många olika sätt. Den avgörande faktorn för alla 
projekt är projektledaren. De variationer som vi sett i denna undersökning 
anser vi kunna härledas till projektledaren snarare än typen av projekt eller 
organisationen. Allt ifrån vad olika personligheter bidrar med till antal 
teammedlemmar är beroende på vad det är för slags projektledare som styr 
teamet och hur denne arbetar. 
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9 Bilaga 1 
 
Inledande frågor: Erfarenhet från projektledning. Storlek på projektet i 
form av tid och budget. Typ av projekt. 
 

• Vad kännetecknar ett effektivt/ineffektivt team 
 Hur mäts effektiviteten? 

• Resultat 
• Trivsel 
• Samarbete 

 
• Hur går en teamsammansättning till? 

o Rutin (samma hela tiden, nya team hela tiden) 
o Finns det något utvärderingsinstrument som används vid 

teamsammansättning, eller sker det på tidigare erfarenheter 
(t.ex. folk som arbetar bra ihop)? 

o När teammedlemmar utses, vilka förmågor prioriteras; 
Specialist kompetens eller personliga egenskaper? 

 
• Vilken prioritering har teamsammansättningen vid planering av 

projektet? 
 

• Hur stor är friheten för projektledaren att välja teammedlemmar? 
 

• Antal medlemmar i teamet för att vara så effektivt som möjligt? 
o Hur stor är genomsnittliga faktiska teamen? Är detta generellt? 

 75 



 

• När teamet är sammansatt, i hur stor grad brukar det skilja sig från 
det tilltänkta? 

o Hur går man tillväga för att få det tilltänkta? 
o Ifall konsulter används, hur skiljer de sig från de anställda? 

 
• Hur får man gruppen sammansvetsad för att fungera som en grupp 

mot det gemensamma målet? 
 

• Under projektets gång, hur fördelas och omfördelas rollerna inom 
projektet och om det kommer in nya medlemmar? 

o Får projektledaren byta ut medlemmar i teamet, på grund av 
att det inte funkar i gruppen? 

o Vad händer om man tar in nya i gruppen?
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10 Bilaga 2 
 
1. Vad är viktigast för projektets effektivitet, förmåga att undvika 
konflikter eller förmågan att lösa konflikter? Och varför? 
 
2. Kan projektteam arbeta effektivt utan gemensamma målsättningar? 
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