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SYFTE:   Att utifrån ett projektarbete vid Malmö-Sturup Airport, 

lyfta fram och dra lärdom av grupprocesser och 

projektarbete. 

 

METOD:   Kvalitativ, longitudinell studie 

 

SLUTSATSER:  Projektarbete är en process som kräver individuella 

kompetenser mer än branschspecifika. En projektgrupp 

kan ha mer än en roll i arbetet och behöver då 

balansera dessa roller och relationer. En grupp med 

kompletterande personligheter når lättare effektivitet 

samtidigt som behovet av koordinator är stort.  

Styrningsverktyg är därför viktiga för att skapa 

struktur. En kaosartad problemformulering kan ge 

utrymme för stor kreativitet men ställer samtidigt 

högre krav på strukturerat arbete. 
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1 Inledning 

 

Syftet med detta kapitel är att förklara ramarna för den aktuella rapporten i 
form av en kort bakgrund, rapportens syfte samt en metodgenomgång. 
 

 

Under de många år av utbildning som vi genomgått har vi många gånger kommit 

i kontakt med alla de fantastiska begrepp som den företagsekonomiska världen 

omger sig med. Projekt, management, ledarskap, grupper och team är några av 

de vanligaste. De har alla en uppsjö av olika teorier och definitioner bakom sig, 

vilka studerats i detalj i kurs efter kurs. Men vad betyder egentligen alla dessa 

begrepp i praktiken, ute i den riktiga världen? Tyvärr är det alltför sällan man 

som student får möjlighet att ta reda på detta. Det projekt som denna rapport 

behandlar är dock ett positivt undantag. Under hösten 2004 har vi, författarna, 

som studenter vid kursen Management haft möjligheten att för Malmö-Sturup 

Airport studera ett aktuellt och för uppdragsgivaren mycket betydelsefullt 

strategiskt problem. Denna rapport återger hur det aktuella projektet togs från 

start till landning, från kaos till ordning, samt de lärdomar som går att dra utifrån 

denna resa. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att, utifrån ett projektarbete vid Malmö-Sturup 

Airport, lyfta fram och dra lärdom av grupprocesser och projektarbete. 

1.2 Metod 

REFERENSER 

Det studerade objektet i denna rapport är som nämns ovan ett projekt vilket 

författarna till rapporten genomfört. Detta innebär att de praktiska erfarenheter 

som relateras till och reflekteras kring, om inte annat tydligt anges, har sitt 

ursprung i detta projekt. Således kan det metodologiska angreppssättet sägas 

vara av strikt kvalitativ karaktär. Detta betyder att möjligheterna till 

generalisering utifrån rapportens resultat är små. Snarare syftar rapporten, som 

nämns ovan, till att på ett konstruktivt sätt tillvarata de erfarenheter som 
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framkommit för såväl författarnas eget bruk som andra läsare att lägga till sina 

tidigare erfarenheter av projekt likt det studerade. 

1.2.1 Empiriskt underlag 

Empiri, eller data om så önskas, om det studerade objektet har samlats in på ett 

flertal olika sätt under projektets samt efter dess avslut. Vid en longitudinell 

studie, vilket denna huvudsakligen är, blir vikten av löpande anteckningar och 

reflektioner stor. Med tiden finns annars risken att detaljer faller till glömska 

men även att synen på en viss händelse förändras, konflikter förringas, 

framgångar förstoras och misstag förskönas. Möjligheten att inför framtida 

arbetsuppgifter dra lärdom av erfarenheter från det studerade projektet riskerar 

att minska, om observation och reflektion endast görs i efterhand. Under det 

aktuella projektet har veckovisa rapporter genomförts gemensamt i gruppen. 

Fokus i denna koordinerade veckorapportering har legat på projektets utveckling 

i förhållande till planering samt grupprocesser och rena sociala aktiviteter och 

processer. Gruppmedlemmarna har också vid behov fört individuella 

anteckningar. 

 

I samband med arbetet med denna rapport har en formaliserad utvärdering av de 

olika projektmedlemmarnas grupproller genomförts. Varje person utvärderades 

med avseende på första intrycket, hur detta förändrats under tiden samt starka 

och svaga sidor. Efter drygt fyra månaders arbete tillsammans har 

gruppmedlemmarna förvärvat en stor kunskap om varandras roller och 

beteenden i gruppen, vilken om den kommuniceras på ett konstruktivt sätt, 

ansetts kunna vara mycket utvecklande för respektive person att ta del av. 

Lärdomarna från denna diskussion har också kommit att spela en viktig roll som 

underlag till denna rapport. I samband med skrivandet av denna rapport gjordes 

också intervjuer med tre representanter från uppdragsgivaren med syftet att 

diskutera hur dessa sett på gruppens roll och arbete. 

 

Den relation som författarna haft till det studerade objektet skiljer sig något från 

den vanliga magisteruppsatsen i företagsekonomi. Författarnas roll i projektet 

har primärt varit som projektdeltagare, vilka ansvarat för att leverera ett resultat 

till en uppdragsgivare vid projektets slut. Fokus har därför legat på detta, snarare 



 3

än att under projektets gång kritiskt studera olika företeelser. Vid en extern 

observation, vilket är vanligare vid en akademisk uppsats, hade sannolikt det 

senare varit huvuduppgiften. Detta får några viktiga implikationer för 

förhållningssättet till empirin. Å ena sidan blir informationstillgången 

obegränsad, men å andra sidan finns en uppenbar svaghet avseende författarnas 

objektivitet i förhållande till det studerade objektet. Även om 

informationstillgången är fullständig kan gruppens deltagande i projektet 

medföra att man blir blind för vissa företeelser. Båda dessa svagheter är dock 

företeelser som hade varit svåra att komma ifrån utan användandet av en extern 

observatör. Det man som författare kan göra är att vara medveten om 

problematiken och utifrån detta söka förhålla sig så objektiv som det går, samt 

studera objektet vid flera olika tidpunkter och ur flera olika perspektiv. 

1.2.2 Teoretisk referensram 

De teorier som relateras till i denna rapport är dels sådana som inhämtats 

löpande under kursens och projektets gång genom internat och kurslitteratur och 

dels mer specifika teorier vilka inhämtats särskilt för denna rapport. Teorins roll 

i rapporten är framförallt som ett par glasögon, genom vilka händelser under 

projektets gång analyserats. Teorier presenteras inte i något eget samlat 

teorikapitel, utan presenteras och relateras till löpande i kapitel 3 till 5. Detta 

beror på att fokus ligger på projektet, empirin, och rena lärdomar därifrån, samt 

för att ge en mer kärnfull analys kring behandlade moment. 

1.2.3 Avgränsningar 

I rapporten studeras projektgruppens interna arbete samt gruppens roll i 

förhållande till övriga intressenter i projektet. Med övriga intressenter avses 

uppdragsgivarorganisationen samt externa intervjuobjekt. Vad som inte studerats 

djupare är uppdragsgivarorganisationens interna arbete, då detta är något som 

projektgruppen kommit i kontakt med endast i begränsad utsträckning. 

Möjligheterna till en givande analys kring företagsledning i allmänhet och 

uppdragsgivarorganisationen i synnerhet är därmed små, jämfört med de 

slutsatser som kan dras utifrån det egna arbetet i projektgruppen. 
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1.2.4 Definition av management  

Den kanske viktigaste avgränsningen i denna rapport ligger i hur begreppet 

management definieras. Inom såväl forskningen som affärsvärlden förekommer 

en uppsjö av synsätt på vad management och dess syfte egentligen är. Således 

måste en tydlig definition av just detta begrepp göras för att rapportens resultat 

ska kunna relateras till litteraturen och andra projekt. 

 

En grundläggande definition återfinns hos Kotter (1990), vilken menar att 

management består av de tre huvudkomponenterna: 1) planering och 

budgetarbete, 2) organisering av resurser och bemanning av processer samt 3) 

kontroll och problemlösning under arbetets gång. Denna definition ger en bild av 

management som lite av en teknisk konst vilken kanaliseras genom formella 

verktyg och processer. Kotter gör även en viktig distinktion mot vad leadership 

är och definierar det som att: 1) utveckla en vision mot vilken verksamheten ska 

styras, 2) kommunicera denna vision till de personer som behövs för att nå målet 

samt 3) motivera och inspirera människor att gå åt rätt håll. En direkt slutsats 

utifrån detta är att både management och leadership är viktiga komponenter i ett 

företag. Vad menar då vi med management i denna rapport och i vårt projekt? 

Den definition som enligt vårt tycke ger de bästa ramarna för en kärnfull analys 

av projektet är de metoder, processer och förmågor som kan användas för att 

styra och leda arbete. 

 

Vid ett resonemang kring styrning och ledning blir frågan om vad som styrs och 

leds, hur detta objekt förhåller sig till sin omvärld samt tidsperspektivet, mycket 

viktiga aspekter att ta hänsyn till. I det aktuella fallet är det studerade objektet en 

projektgrupp av konsultkaraktär, varför gruppens roll som just externa 

resurspersoner måste tydliggöras. Gruppen är fristående och självbestämmande 

med avseende på de interna processerna, men samtidigt måste allt arbete ske mot 

mål uppsatta till viss del av en extern uppdragsgivare. Då arbetet har bedrivits i 

projektform, faller det sig mer naturligt att betrakta management ur ett 

operationellt snarare än strategiskt perspektiv, eftersom möjligheterna till 

styrning och ledning mot en lång tidshorisont är små. Tidsaspekten är också 

viktig att ha i åtanke då gruppens interna utveckling betraktas. Innan några 
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verkliga lärdomar och slutsatser om styrning och ledning i denna kontext kan 

presenteras, måste således nämnda områden analyseras mer i detalj. 

1.3 Disposition 

Efter rapportens inledande kapitel följer i kapitel 2 en genomgång av bakgrund 

till och förutsättning för det projekt vilket studerats. Med detta mer deskriptiva 

kapitel i bagaget förflyttar vi oss in i analysen genom kapitel 3 där gruppens roll 

som en extern konsultgrupp behandlas. Efter detta följer en analys av gruppens 

utveckling ur ett gruppdynamiskt perspektiv i kapitel 4. Analysen avslutas i 

kapitel 5, som diskuterar hur styrningen av projektet har gått till, främst med 

avseende på formella styrverktyg. Analyserna i kapitel 3 till 5 är gjorda utifrån 

ett tematiskt perspektiv. Rapporten avslutas i kapitel 6 med att illustrera våra 

slutsatser och lärdomar utifrån ett kronologiskt perspektiv. Detta fungerar som 

ett komplement till det tidigare tematiska perspektivet. 
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2 Projektet 

 
Syftet med detta kapitel är att presentera det studerade objektet, fallföretaget, 

vilket uppdrag som utfördes samt projektarbetets olika processer. 

 

 

2.1 Prolog 

Förberedelserna för projektet vid Malmö-Sturup Airport började ungefär två 

veckor innan själva projektet drog igång. Varje person på managementkursen 

gjorde en personlig beskrivning och beskrev intuitivt sin lärstil utifrån Kolb 

(1984), varefter kursledningen bildade projektgrupper. När grupperna var 

bildade träffades projektmedlemmarna för första gången för att lära känna 

varandra och för att diskutera vilken sorts uppdrag gruppen skulle vilja ta sig an. 

Efter att ha kartlagt de olika intressen som fanns inom gruppen, lämnades en 

beskrivning in till kursledningen. Den utmaning som önskades var ett projekt 

med en verksamhetsutvecklande, entreprenöriell och nyskapande kärna. 

 

En knapp vecka senare meddelades från kursledningen att gruppen tilldelats ett 

projekt vid Malmö-Sturup Airport, vilket enligt den första beskrivningen skulle 

behandla hur kommuner och landsting kan hjälpa till att finansiera verksamhet 

vid flygplatsen. Detta var en beskrivning som möttes med måttlig entusiasm från 

gruppen, men som skulle komma att omdefinieras både en och två gånger under 

projektets gång. 

2.2 Fallföretaget 

Malmö-Sturup Airport invigdes 1972 och ersatte då gamla Malmö-Bulltofta 

flygplats. Flygplatsen har idag knappt 2 miljoner passagerare, vilket gör 

flygplatsen till Sveriges tredje största efter Stockholm-Arlanda och Göteborg-

Landvetter. Drygt hälften av trafiken är inrikestrafik, primärt med destination 

Stockholm. Övrig trafik är utrikes charter och utrikes reguljärt. 
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Flygplatsen ägs av statliga Luftfartsverket och drivs på helt kommersiella 

grunder, dvs verket förväntas vara helt självfinansierande. Intäkterna kommer till 

ca. 60 % från trafikrelaterade avgifter som tas ut av flygbolagen. Resterande 40 

% kommer från s.k. kommersiella intäkter från shopping, restauranger, parkering 

samt biluthyrning. 

 

Under de senaste 3-4 åren har den långa trenden av tillväxt för Malmö-Sturup 

övergått till år av nedgång i antalet passagerare. En allmän nedgång i 

flygbranschen har i Malmö-Sturups fall förstärkts av att Öresundsbron öppnades. 

Samtidigt som detta är en möjlighet för flygplatsen att attrahera den danska 

huvudstadsmarknaden, har tillgängligheten till Copenhagen-Kastrup Airport 

kraftigt underlättats för svenska resenärer. Det är primärt utrikestrafiken, såväl 

charter som reguljärtrafik som drabbats medan inrikestrafiken står sig stark med 

en betydande marknadsandel på Stockholmstrafiken.  

2.3 Uppdraget 

Bakgrunden till projektet är bland annat de förändringar som flygindustrin 

genomgått de senaste åren. En hårdare konkurrens mellan flygbolagen som en 

följd av en allmän nedgång i branschen har lett till flera konkurser. De stora 

etablerade bolagen har pressats samtidigt som nya lågkostnadsbolag vuxit 

kraftigt både till storlek och till antal. Ökade kostnader för säkerhet har påverkat 

både flygplatser och flygbolag. Andelen affärsresenärer har minskat samtidigt 

som andelen resenärer med lågkostnadsbolag har ökat. På lång sikt är emellertid 

flertalet prognoser kring flygets utveckling i stort positiva. 

 

De förändringar som skett bland flygbolagen har lett till att konkurrensen mellan 

flygplatser ökat. Priskänsliga lågprisbolag har sökt sig från de dyrare och mer 

trafikintensiva storflygplatserna till förmån för mindre och billigare secondary 

airports. Konkurrens har även uppstått på ett europeiskt plan, där olika regioner 

och flygplatser tävlar om att vinna lågkostnadsbolagens gunst, och därmed få ta 

del av de nya trafikströmmar som dessa gett upphov till. I denna konkurrens har 

statligt ägda flygplatser, på grund av statliga och internationella regleringar, 

sämre möjligheter att kundanpassa sin prisbild än privatägda flygplatser har. 
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Även primära flygplatser har ofta, oavsett ägarform, begränsad handlingsfrihet. 

Den problematik som utkristalliserar sig för Malmö-Sturup i denna förändrade 

marknadssituation, är att tillväxtmöjligheterna är mycket stora, men den 

nuvarande affärsmodellen ger inte flygplatsen frihet nog att fullt ut greppa de 

möjligheter som hägrar. 

2.3.1 Problemställning 

Mot bakgrund av de förändringar som skett i flygbranschen hade 

marknadsenheten vid Malmö-Sturup en idé om att förändringar i ägandeformen 

skulle kunna ge flygplatsen förbättrade möjligheter att förstärka sin 

konkurrenskraft. De menade också att flygplatsen är en regional tillväxtmotor 

varför även regionala intressenter såsom landsting, kommuner och näringsliv 

borde ha ett intresse av att satsa på flygplatsen. Utifrån denna situation 

formulerades en första målsättning enligt följande: 

 

Målet är att ge en objektiv och bred bild av Malmö-Sturups förutsättningar att 

lyckas och utifrån detta ge förslag på hur flygplatsen kan bli mer 

konkurrenskraftig. Hur ser vägen dit ut? Vilka möjligheter och vilka hinder 

finns? 

 

Efter att ovanstående mål formulerats inleddes arbetet med att söka information 

och lära känna branschen för att ytterligare kunna specificera målsättning och 

arbetsprocessen för projektet. Detta arbete ledde fram till en revidering av den 

ursprungliga målsättningen, då denna visat sig vara  alltför omfattande. Den nya 

och definitiva målformuleringen kom istället att få följande lydelse: 

 

Målet är att ge en objektiv bild av vilka möjligheter Malmö-Sturup har att 

attrahera lågkostnadsflyget, lågkostnadsbolagens och dess resenärers kravbilder 

samt hur Malmö-Sturup kan göra för att uppfylla dessa. Målet är också att ge en 

bild av regionala intressenters syn på möjligheterna till samarbete med Malmö-

Sturup, samt bygga upp en argumentation som Malmö-Sturup kan använda vid 

diskussioner med olika intressenter. 
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De avgränsningar som gjordes var att endast studera Öresundsregionen som 

resemål för inresande- och som upptagningsområde för avresande passagerare. 

Ett antal förenklade, dock underbyggda, antaganden om branschläget, 

ägandesituationen och regionens attraktivetet för lågkostnadsbolag gjordes också 

för att möjliggöra en meningsfull analys. 

2.4 Projektprocesser 

2.4.1 Arbetsprocess 

För att kunna säkerställa att leverans av det som angivits under projektets 

målsättning skulle kunna ske i tid och med en god kvalitet, krävdes en 

formaliserad arbetsprocess. Processen definierades dels med avseende på 

arbetsmoment och dokument och dels med avseende på tidsåtgång för desamma. 

Denna process har ändrats något under arbetets gång i takt med att kunskapen 

om det aktuella området utökades. I nedanstående modell redovisas den 

arbetsmodell som kom att bli styrande i slutändan. 

 

 

 

 



 10

ANALYS 

PROBLEM OCH MÅLSÄTTNING 

NULÄGESBESKRIVNING 

 

- Branschen 

- Öresundsregionen 

- Internt i organisationen 

 

KONSEKVENS

ANALYS 

 

SAMHÄLLS-

EKONOMISK 

ANALYS 

 

INTRESSENT-

ANALYS 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

P
R

O
JE

K
T

-

S
P

E
C

IF
IK

A
T

IO
N

 

S
L

U
T

R
A

P
P

O
R

T
 

TIDFigur 1. Arbetsprocess för det studerade projektet 

 

 

När den första projektspecifikationen var klar inleddes arbetet med att lära känna 

den omvärld som Malmö-Sturup agerar i och därigenom kartlägga 

förutsättningarna för att uppnå de mål som vi satt upp. Detta gjordes genom en 

nulägesbeskrivning med fokus på tre områden: 1) branschen och 

konkurrensläget, 2) regionala intressenter samt 3) den interna verksamheten vid 

flygplatsen. Med hänsyn till att projektgruppen inte hade någon tidigare 

erfarenhet inom området antogs denna fas i projektarbetet bli den mest 

omfattande sett till tidsåtgången. 

 

Efter att nulägesbeskrivningen var klar, inleddes ett analysarbete som utgjordes 

av en konsekvensbeskrivning, en samhällsekonomisk analys samt en 

intressentanalys. Analysen byggde på data från nulägesbeskrivningen. Det 

arbetsmoment som avslutade arbetet var slutsatser och förslag till åtgärder. Det 

huvuddokument som överlämnades till uppdragsgivaren var en slutrapport, 
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vilken kompletterades med ett antal övriga moment vilka diskuteras i kommande 

avsnitt. 

2.4.2 Slutleverans 

Slutleverans innebär i detta sammanhang två saker. En betydelse är vad som 

levererades, vilket beskrivs inledningsvis nedan. Den andra betydelsen är hur 

detta levererades. Med hänsyn till rådande sekretessavtal mellan projektgruppen 

och uppdragsgivaren väljer vi att endast beskriva det logiska resonemang som 

levererades till uppdragsgivaren vid projektets slut, snarare än det faktiska 

innehållet i de olika momenten. 

  

Den inledande omvärldsbeskrivningen syftar till att ge en bild av vad som 

händer i flygbranschen. Avsikten med detta är lika mycket att inför 

uppdragsgivaren ge en bild av hur vi ser på nuläget som att tillföra ny kunskap. 

Beskrivningen är till för att avgöra om den nuvarande inriktningen för 

flygplatsen är den bästa, givet branschutveckling och konkurrenssituation. 

Utifrån detta följer en konsekvensbeskrivning, vilka krav som ställs och på vilket 

sätt företaget bör förändras. 

 

En lösning som diskuterades i samband med målformuleringen var ett ökat 

engagemang från regionala intressenter. För att kunna svara på hur ett ökat 

intresse kan skapas, måste vi först känna till det nuvarande intresset och 

kunskapsläget om flygplatsens verksamhet. Detta besvarades genom en 

attitydundersökning bland ett stort antal av flygplatsens intressenter. Slutsatsen 

av undersökningen var att för ett ökat engagemang krävs ett ökat intresse, vilket 

i sin tur kräver ökad kunskap om positiva effekter av flygplatsens verksamhet. 

Vår lösning på dessa brister är att skapa ökad kunskap om trender i branschen, 

men också kunskap om den samhällsekonomiska analys som vi genomförde. 

Analysen visar värdet av ett ökat antal flyglinjer och ökat antal passagerare 

vilket i slutändan ger fler arbetstillfällen i regionen. 

 

Under projektets gång har även en benchmarkingstudie av en flygplats i 

Barcelona genomförts. Studien finansierades av Svenskt Centrum för 

Flygforskning och syftade till att studera hur regionen i det aktuella fallet gått in 
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och delfinansierat verksamhet vid flygplatsen. Denna studie beskrivs separat i 

slutleveransen. 

 

Slutresultaten levererades till företaget genom flera olika rapporteringsformer. 

Varför detta gjordes samt vilka följder det fick för kunskapsöverföring och 

acceptans hos uppdragsgivarorganisationen diskuteras mer ingående i kapitel 3. 

Nedan presenteras dock kort de olika rapporteringsmomenten. 

 

Leverans av projektets resultat skedde genom en tre timmar lång presentation för 

ledningsgruppen. I samband med denna presentation hade även ledningsgruppen 

möjlighet att löpande ställa frågor och diskutera de resultat som presenterades. 

Det PowerPoint-dokument vilket presentationen utgick ifrån levererades till 

ledningsgruppen. 

 

Projektets fullständiga analys och resultat levererades skriftligt genom en 

slutrapport till ledningen. Bifogat till rapporten levererades även vår 

attitydundersökning och resultaten från benchmarkingstudien.  

 

Ett externt seminarium kommer att genomföras som motprestation till 

finansieringen, som erhölls från Svenskt Centrum för Flygforskning. Syftet med 

detta är att presentera projektets resultat, men seminariet utgör även ett första 

steg i att öka medvetenheten och kunskapsnivån om Malmö-Sturup bland 

regionala intressenter. Vid seminariet kommer de personer som intervjuats under 

projektet att delta, men även andra intresserade kommer att kunna ta del av de 

presentationer och den paneldebatt som kommer att äga rum. 
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3 Relationer 

 
Syftet med detta kapitel är att beskriva vår relation med uppdragsgivaren och 

illustrera hur vi har hanterat våra externa relationer samt problematiken kring 

kunskapsöverföring. 

 

 

Detta kapitel hanterar de relationer gruppen har haft med utomstående 

intressenter och hur de har påverkat gruppen och dess arbete. Störst fokus 

kommer att ligga på relationen mellan projektgruppen och uppdragsgivaren. 

Efter projektarbetets slut har kompletterande intervjuer gjorts för att diskutera 

vår relation med Malmö-Sturup. Kapitlet innehåller även diskussioner kring 

relationer till andra intressenter och om hur överföringen av kunskap har gått till.  

3.1 Malmö-Sturup 

3.1.1 Studenter eller konsulter? 

Rollen som gruppen hade var på grund av den mer praktiska 

problemformuleringen annorlunda mot normalfallet vid akademiska uppsatser i 

samarbete med företag. I denna situation kan projektgruppen ses som studenter 

som skriver en uppsats. Vi valde dock att se oss själva som konsulter, snarare än 

studenter. Rollen som konsulter innebär att gruppen har likställt arbetet med 

något som skulle kunna beställas av en extern konsultfirma. 

 

Att betrakta arbetet som konsultarbete har inneburit att gruppen kan fokusera 

mer på att leverera en lösning på uppdragsgivarens problem, istället för att skriva 

en akademisk uppsats. Det har också lett till att vi arbetat utifrån ambitionen att 

leverera något som Malmö-Sturup verkligen har nytta av, istället för att leverera 

en analys där de företagsspecifika åtgärderna saknas. 

 

Trots synen på projektgruppen som konsulter, så är vi fortfarande studenter och 

projektet ingår i en kurs vid ett universitet. Som studenter är vår branschkunskap 

och erfarenhet av att vara konsulter begränsad. En konsult anlitas för att utföra 
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ett arbete som denne får betalt för, men för studenter dominerar 

lärandeperspektivet. En konsult lär sig visserligen under tiden som arbetet utförs, 

men har det inte som uttalat syfte. Kubr (1986) menar att när rollerna blandas så 

liknar de vad han kallar ”action research”1. Denna term är en bra beskrivning av 

vår situation i det aktuella fallet. 

 

De dubbla rollerna kan få konsekvenser för genomförandet av projektet. En av 

skillnaderna var troligtvis att definitionen av problemet skulle ha blivit 

annorlunda om en professionell konsult gjort arbetet. Den första 

problemformuleringen innehöll en vag definition av problemen som gruppen 

arbetade med. En mer professionell konsult hade troligtvis frågat efter ett mer 

definierat problem från uppdragsgivaren. Efter egen utvärdering har gruppen 

kommit fram till att det hade varit bättre med mer kontakt med uppdragsgivaren 

för att specificera problemet mer. 

 

Uppdragsgivarens syn på projektgruppen är att den är ett mellanting mellan 

akademiker och konsulter. De är medvetna om att projektgruppen är varken 

eller, men samtliga intervjuade menar att det var bra, då den akademiska 

bakgrunden kompletterar den praktiska rollen. Det är till och med så att de inte 

hade valt ett konsultbolag för att utföra uppdraget just på grund av att de 

efterfrågade även det akademiska inslaget. 

 

Kubr (1986) menar att det är viktigt med väl definierade problem för att ett 

projekt skall bli lyckat. Författaren påpekar dock att många uppdragsgivare ofta 

låter konsulten själv definiera delar av problemet, eftersom de inte själva känner 

till det riktiga problemet även om de kan se symptomen. I detta fall menar en av 

                                                 
1 Med detta menas att gränsen mellan vad som är forskning och vad som är konsultarbete suddas 

ut. Den stora skillnaden är att action research försöker att förändra det som studeras medan 

traditionell forskning inte gör det.  
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de intervjuade uppdragsgivarna att det är en del av projektet att gruppen själv 

definierade problemet och att vi fungerade ungefär som kaospiloter2. 

3.1.2 Uppdragsgivaren och projektgruppen 

Malmö-Sturup har deltagit som fallföretag på managementkursen under flera år, 

vilket har medfört att gruppen fått ett bra mottagande. Inom både 

marknadsavdelningen och hos ledningen fanns det en stark tro på att vår 

projektgrupp skulle bidra positivt. Malmö-Sturup har använt resultaten från 

tidigare grupper i sitt arbete och har sett på årets grupp på samma sätt. De goda 

erfarenheterna av tidigare grupper har varit både positivt och negativt för 

gruppen. Det negativa gäller främst styrningen. Den positiva aspekten ligger i att 

gruppen inte har behövt lägga tid på att bli accepterade inom organisationen. Det 

fanns redan en kännedom om hur en grupp skall hanteras. Den formella 

uppdragsgivaren sitter även med i ledningsgruppen och har troligtvis även 

påverkat resten av denna till att vara positivt inställd. Om tidigare grupper hade 

levererat medelmåttiga eller intetsägande rapporter hade det varit svårare att bli 

accepterade. En lärdom av detta är att uppdragsgivarens tidigare erfarenheter av 

konsultgrupper påverkar efterkommande gruppers arbete. 

 

Tillgången på material från uppdragsgivaren har på grund av acceptansen varit 

god, även när det gäller konfidentiell information. Ledningspersoner har varit 

positiva till att ställa upp på intervjuer och de har gjort detta utan att ifrågasätta 

vårt syfte. Intervjupersonerna har genomfört intervjuerna trots att de utöver det 

operationella arbetet, vid tidpunkten även genomgick en tidskrävande 

rationaliseringsprocess.  

 

Erfarenheterna av tidigare managementgrupper har även haft andra effekter. 

Tron på ett bra resultat ledde till att styrningen från uppdragsgivaren har varit 

liten. Uppgiften var löst definierat och stort utrymme gavs gruppen att själv tolka 

                                                 

1 Kaospiloterna var en projektledarutbildning i Århus vars huvudsyfte var att utbilda 

projektledare som kunde hantera osäkerhet. Utbildningen hade en starkt praktiskt 

inriktning. 
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och definiera problemet. Styrningen kan sammanfattas med ett citat från en 

medarbetare på marknadsavdelningen: 

 

”...gör ni som ni tycker. Det brukar bli bra.” 

 

Under informationsinsamlingsfasen såg vi inte att det fanns något värde i att 

rapportera till ledningen. Vi hade regelbundna informella möten med 

uppdragsgivaren, som gav oss den nödvändiga feedbacken för att utveckla vår 

problembeskrivning. Vi utförde även intervjuer med ledningen under denna 

period. Vi producerade dock väldigt lite eget material och såg därför inget behov 

att förankra något i denna fas. Det som eventuellt kunde ha rapporterats var 

arbetet i förhållande till planeringen. I de efterföljande faserna blev den fortsatta 

kommunikationen med ledningen, undantaget marknadschefen, inte som vi 

planerat. Den ursprungliga tanken om veckorapporter övergick till att vi 

bestämde att endast rapportera till dem vid behov. Det ledde till att den enda 

information uppdragsgivaren fick från oss var den slutgiltiga 

projektspecifikationen. Vår muntliga kommunikation med uppdragsgivaren var 

dock fortsatt relativt intensiv och han blev uppdaterad om projektets utveckling 

kontinuerlig, men på ett informellt sätt. Ett formellt beslut om muntlig 

rapportering, istället för skriftlig, togs dock aldrig. Gruppen ställde sig från 

början neutrala och lämnade det öppet för uppdragsgivaren att bestämma hur de 

ville ha rapporter. Det överenskomna var att rapporter skulle ske när det 

behövdes. Upplägget var inte helt lyckat, eftersom det i efterhand visat sig att 

uppdragsgivaren hade velat få fler skriftliga rapporter. Dessa hade enligt 

uppdragsgivaren ökat tryggheten kring resultaten. Som tidigare finns det här en 

paradox eftersom de även ville låta oss utveckla våra egna tankar för att i 

slutändan jämföra med de tankar uppdragsgivaren själva haft. Trots denna brist i 

rapporteringen fanns det dock en tilltro till att resultaten skulle bli bra. De var 

också medvetna om de eventuella problem som kunde ha uppstått. 

3.2 Externa intressenter 

Projektet har krävt att vi har haft kontakt med flertalet utomstående intressenter. 

Kontakt har bland annat skett med representanter för flygbranschen, landsting 
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och kommun, näringslivet samt den akademiska världen. I relationen med dessa 

har vi först och främst agerat som studenter. Gruppen har uttryckligen 

presenterat sig som studenter från Lunds Universitetet, som genomför ett projekt 

med Malmö-Sturup Airport. Beslut om hur gruppen skulle agera mot 

utomstående har tagits samråd med uppdragsgivaren. Samtliga intressenter har 

varit villiga att medverka i intervjuer och har varit generösa med information. 

Detta beror inte enbart på att vi presenterat oss som studenter, utan också att vi 

haft Malmö-Sturup i ryggen. 

3.3 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföringen från projektgruppen till uppdragsgivaren är en viktig del i 

projektarbetet. Den kunskap som vi har samlat på oss om problemet finns inte 

nödvändigtvis hos våra uppdragsgivare och måste därför föras över på ett sådant 

sätt att den stannar kvar i organisationen efter projektets slut.  

 

För att kunskap skall tas emot krävs det att båda parter förstår varandra, delar 

samma uppfattningar och litar på varandra (Davenport & Prusak, 2000).  Om 

detta inte finns, så kommer inte överföring av kunskap, på ett långvarigt sätt, att 

fungera tillfredsställande. Den status som överföraren har och den tillit som finns 

till denne påverkar mängden kunskap som kan överföras. Som student kan det 

vara svårt att få den tillit och status som behövs. I vårt fall fanns dock inte dessa 

problem tack vare den acceptans som diskuterats tidigare. Mängden information 

som slutligen överförs till organisationen avgörs av hur mottaglig 

uppdragsgivaren är. Det beror också på hur djup kunskapen är och hur snabbt 

den sprids i mottagarorganisationen.  

 

Den muntliga presentation som genomförts har fått bra genomslag och vi fick ett 

positivt gensvar från ledningen. Samtidigt kan påpekas att vissa i ledningen inte 

var närvarande vid presentationen. Samma personer har visat ett lågt intresse 

även tidigare under projektet, eftersom detta inte berört deras ansvarsområden. 

Vårt problem var av strategisk karaktär och är framförallt ett ämne för 

marknadsenheten och flygplatschefen.  
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Två representanter för uppdragsgivaren har påpekat att det hade varit bättre med 

ett lite annorlunda upplägg för den muntliga presentationen. Ett argument var att 

det hade varit bättre med ytterligare en presentation för att diskutera frågorna 

vidare. Vår ursprungliga ambition var att en workshop skulle genomföras där 

utrymme för djupare diskussioner var inplanerat.  Samtidigt som ett annat 

upplägg av presentationen hade varit önskvärd så är uppdragsgivaren fortfarande 

mycket nöjd. De är medvetna om att det önskade läget inte var möjligt att 

genomföra, eftersom brist på tid är ett problem precis innan helgdagar. 

 

Det externa seminarium som kommer att hållas är ytterligare en möjlighet till att 

diskutera resultaten. Här finns en vinst eftersom flera av de intressenter, som 

Malmö-Sturup i ett senare skede behöver arbeta med, kommer att närvara. 

Genom seminariet ges även möjligheten till kunskapsspridning. Detta kan liknas 

vid det som Kubr (1986) kallar implementering, även om det bara är en första fas 

i detta arbete. Att vi som projektansvariga är med i den första delen av 

implementeringen kan i detta fall vara bra, eftersom problemet för Malmö-

Sturup är så pass komplext och innefattar externa intressenter (Kubr, 1986). Att 

även de externa intressenterna kommer att träffa varandra, kan bidra till en 

positiv implementering (Davenport & Prusak, 2000). 

3.4 Lärdomar 

• Gemensamt språk och föreställningar underlättar kommunikationen med 

uppdragsgivaren. Uppdragsgivarens tidigare erfarenheter av 

konsultuppdrag påverkar förutsättningarna för nya grupper och projekt. 

• Man har olika roller beroende på vem man pratar med och vi har varit 

både studenter och konsulter. Man kan ha flera roller samtidigt, men det 

gäller att balansera dessa. I vissa fall är det bra att låta en av rollerna vara 

mer framträdande. 

• Det är svårt att överföra kunskap på ett bra sätt, men det kan underlättas 

om det finns ett gemensamt intresse och om det finns direkt koppling till 

det egna arbetet. 
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4 Från grupp till team 

 
Syftet med detta kapitel är att ge en beskrivning av vårt arbete tillsammans, från 

grupp till team, samt reflektera kring de svårigheter och problem som uppstått 

under arbetets gång. 

 

 

I följande kapitel kommer vi att utgå från den grupprocess som vi genomgått 

under vårt arbete på Malmö-Sturup. Vi kommer inledningsvis att tala om 

sammansättningen av vår grupp samt hur våra olika kompetenser och roller 

påverkat både det kontinuerliga arbetet och dess resultat. Vidare kommer vi att 

ge en beskrivning av hur vi som team arbetat med faktorer som 

konflikthantering, feedback och motivation. Dessa faktorer utgör till stor del det 

framgångsrecept som bidragit till att vårt arbete fungerat så smidigt och gruppen 

haft så bra sammanhållning. Vi kommer även att referera till ett flertal 

personlighetstester som vi tillsammans med resten av managementklassen 

genomfört under internaten. Dessa tester har haft en stor betydelse för vår 

förståelse för inlärningsprocesser, teamroller samt konflikthantering. 

 

4.1 Sammansättning 

Utfallet av ett projekt beror till stor del på de personer som ingår i arbetsgruppen, 

varför dess sammansättning är relevant att diskutera. Urvalet av 

gruppmedlemmar ska ske på basis av kompetens. Kompetens är kombinationen 

av en viss kunskap och förmågan att tillämpa denna kunskap. Detta innebär att 

kompetens är något som man successivt bygger upp i takt med att man utvecklas 

genom praktisk tillämpning. Den kompetens som behövs och som efterfrågas för 

en uppgift måste överrensstämma med den kompetens som projektmedlemmarna 

besitter. Vidare delas begreppet kompetens in i fem dimensioner för att lättare få 

en överblick av vad som uppgiften kräver. (Stampe & Tonnquist, 2001) 

 

Med formell kompetens menas den kompetens som förvärvats genom utbildning 

och som kan dokumenteras i betyg, intyg, diplom eller dylikt. Faktisk kompetens 
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är kompetens som individen besitter och som han eller hon kan utnyttja för att 

lösa en uppgift eller utföra ett arbete. Det som efterfrågas och som beskrivs för 

ett arbete kallas föreskriven kompetens, medan den kompetens som uppgiften 

eller situationen kräver benämns situationens krav på kompetens. I verkligheten 

behövs inte alltid den efterfrågade kompetensen och inte heller den kompetens 

som individen besitter, utan uppgiftens art utnyttjar bara en viss del, vilken 

kallas utnyttjad kompetens. (Stampe & Tonnquist, 2001) 

 

Utifrån Kolbs (1984) personlighetstest delades managementklassen i början av 

terminen in i projektgrupper av kursansvarig. Indelningen av grupperna gjordes 

med målet att så stor spridning av personligheter, erfarenheter och bakgrunder 

som möjligt skulle finnas i varje grupp. I och med detta kan man inte riktigt säga 

att de olika gruppernas sammansättning och utseende präglats av slumpen, men 

om vi själva fått välja både medlemmar och projektföretag skulle sannolikt 

gruppindelningen sett annorlunda ut. 

 

Ingen av de fyra medlemmar i vår grupp hade innan projektet tilldelades någon 

större kunskap om flygbranschen. Att komma in i ett projekt som helt ”tomma 

ark” utan några expertkunskaper har under projektets gång visat sig ha både 

fördelar och nackdelar. Nackdelarna består framförallt i att 

informationsinsamlingen rent tidsmässigt tagit stor del. Fördelarna är att vi inte 

har varit styrda eller begränsade av tidigare kunskaper och föreställningar. Den 

utnyttjade kompetensen i detta arbete har alltså inte bakgrund i några 

expertkunskaper inom vare sig flygbranschen eller konsultarbetsformer, utan 

kommer från personliga erfarenheter och tidigare utbildning. En lärdom av detta 

är att vår vilja att kontinuerligt driva fram projektet, ta fram information, kritiskt 

granska rapporter och framförallt driva egna frågor, funderingar och slutsatser 

har varit de viktigaste kompetenserna för denna typ av projektarbete.  

 

Det är alltså framför allt individens kompetenser som har stor betydelse för ett 

projektarbete. Men när man väljer människor för ett projektarbete är det inte bara 

personernas formella kompetens man ska ta hänsyn till, utan också hans eller 

hennes personlighet.  
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4.1.1 Grupp eller team? 

Alla grupper består av individer vilka har olika bakgrund, värderingar och 

målsättningar. För att ett arbete i en sådan grupp ska fungera väl är det viktigt att 

individen har en välutvecklad förståelse för hur han eller hon fungerar. Detta 

kallas självinsikt och kan definieras som ”att känna sina inre tillstånd, 

preferenser, resurser och intention” (paranormal.se, 2005).  Genom en större 

förståelse för den egna personligheten och rollen inom en grupp är chansen 

större att man har förståelse för hur de andra gruppmedlemmarna fungerar. Detta 

i sin tur leder till att man lättare vet hur man ska förhålla sig till dessa personer.   

 

Individer med starka och positiva personligheter kan beskrivas av sina 

medarbetare som ”fantastiska” eller ”mycket duktiga”. Bara för att duktiga 

individer samarbetar, blir det dock inte nödvändigtvis ett bra team. Störningar 

kan uppstå om folk bara vill hänga på, människor inte står för vad de säger eller 

om arbetskrav och mål är oklara. Samarbetet och sammanhållningen mellan 

projektarbetarna är därför oftast avgörande för vilket resultat som uppnås. Blake 

(1993) pekar på att när människor bildar grupper tar varje medlem med sig en 

egen uppsättning kunskaper, färdigheter, värderingar och drivkrafter. Dessa kan 

samspela för att bilda ett kollektiv på ett positivt eller negativt sätt. Ibland kan 

medlemmarna neutralisera varandra så att resultatet blir handlingsförlamning 

eller dålig funktion, dvs. helheten i gruppen blir mindre än summan av de olika 

delarna. Syftet med grupparbete är dock att samverkan leder till ett tillstånd där 

gruppen kan sägas ha uppnått synergi och helheten är större än summan av 

delarna. 

 

Enligt Marttala (2000) bör gruppen bestå av människor med olika personligheter 

för att skapa en kreativ process. Annars riskerar vi att skapa en grupp där 

medlemmarna tycker samma sak och har samma värderingar. Att deltagarna har 

olika uppfattningar och ser olika på ett problem innebär att gruppen gemensamt 

kan komma fram till en lösning som i slutändan tillgodoser betydligt fler behov. 

Lind och Skärvad (2000) menar att skillnaden mellan en grupp och ett team är 

att ett team har starkare utveckling och arbetar mer målinriktat, engagerat, 

integrerat och innehåller medlemmar med just kompletterande kompetenser. 
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Jämför man de olika innebörderna av grupp och team kan vi konstatera att vi har 

utvecklats från att i början av kursen vara en grupp till att slutligen bli ett väl 

fungerande team. Vid tidigare arbeten har flera av oss tagit en aktiv del i 

arbetsprocessen och även varit den pådrivande och ofta styrande 

gruppmedlemmen. Trots detta har det gått lätt att gå ifrån grupp till ett 

fungerande och jämlikt team. Den delade ansvarskänslan och de gemensamma 

ambitionerna har varit unikt för detta arbete och erfarenheterna, både positiva 

och negativa, som vi därigenom dragit varit stora.  

4.1.2 Team Malmö-Sturup 

Nedan beskrivs hur det interna arbetet inom vårt team har fungerat under 

terminen. Vi kommer även att redogöra för de lärdomar som vi dragit från detta 

projektarbete där fyra personer med olika bakgrunder, erfarenheter och 

värderingar arbetat tillsammans under drygt fyra månader. 

4.1.2.1 Fördelning av teamroller 

Skillnaderna mellan teamarbete i olika projekt är stora. I verksamheter där 

projekt sker rutinmässigt är ofta rolldefinitionerna klara, arbetsformerna 

etablerade och grupprelationerna därför mycket enklare att hantera (Svensson, 

2001). I andra projekt är rollfördelningen och ansvarsfördelningen från 

projektets början oklara. Detta var det utgångsläge som vi hade då vi påbörjade 

vårt arbete hos Malmö-Sturup. 

 

Under det första internatet gjorde vi alla en personlig kartläggning, som dels 

visade vilken roll man tar i ett team och dels vilka styrkor respektive brister 

denna teamroll vanligtvis har. Syftet med detta test var att få en bättre förståelse 

för hur eget agerande, gruppdynamiska faktorer och hur mänskligt beteende 

påverkar arbetsglädje och arbetsrelaterat resultat. Enligt detta test har varje 

teamroll sina styrkor och tillåtna svagheter vilka ofta är fram- och baksidan av 

samma mynt. På grund av detta ska man inte försöka arbeta bort alla sina 

svagheter, då man riskerar att samtidigt förlora sina styrkor. Istället bör man lära 

sig att styra sina svagheter och undvika situationer där just dessa kommer fram. 
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De flesta människor har inte bara en teamroll utan två till tre teamroller. (Belbin, 

1996) 

 

Genom Belbins test visade det sig att vår grupp hade en mycket stor spridning av 

teamroller och våra personligheter täckte sex av de åtta olika roller som testet 

innehöll (se bilaga 1 och 2). Självklart kan man inte göra en generalisering och 

säga att alla team med stor spridning av teamroller är mer effektiva eller leder 

automatiskt till ett bättre resultat än team med få teamroller. Det är mer än 

rollspridningen som ligger bakom ett framgångsrikt team. Vi kan dock i 

efterhand konstatera att den breda rollfördelningen inom vårt team har varit 

mycket värdefull för vårt arbete och varit en bidragande faktor till att 

projektarbetet fungerat smidigt och att resultatet blev bra. En viktig lärdom vi 

fick genom Belbins test var förståelsen för hur vi fyra personer fungerar i ett 

projektarbete och resultatet av testet har visat sig stämma på våra personligheter 

och hur vi fungerar under en arbetsprocess. Genom detta test kunde vi skapa 

större förståelse och acceptans om att vi alla arbetar olika och mer eller mindre 

effektivt under projektets olika faser. Detta i sin tur ledde till att konflikter kunde 

undvikas och att förtroendet upprätthållas gentemot varandra, även under de 

tillfällen då vi inte kunde se det direkta resultatet av en persons arbete. Några av 

oss har visat sig vara starka under idégenereringsfasen och mer tillbakadragna 

under slutfasen medan andra tvärtom fungerat som bäst under slutet av projektet. 

Det har visat sig, precis som Marttala påstår, att tack vare stor diversifiering 

inom gruppen har vi kunnat komplettera varandra och arbetet har kunnat fortlöpa 

på ett smidigt sätt under projektet. Trots att vi kände till teorierna kring 

rollfördelning begick vi ett misstag under arbetsprocessen. I analysfasen av 

projektarbetet delade vi upp teamet i två separata delar. Detta betydde två 

personer per del och uppdelningen av dessa delar gjordes ganska naturligt efter 

vilket område man intresserade sig för. Detta resulterade i att två 

teammedlemmar som är starka och kreativa i att generera idéer hamnade 

tillsammans och de övriga två, som båda är starka i implementeringsfasen, 

arbetade tillsammans. Detta var ingenting som vi reflekterade över i början av 

analysfasen men ju längre vi kom i arbetet, desto tydligare blev det att en bättre 

rollfördelning kan ha varit att placera en stark idégenererare tillsammans med en 

genomförare. Utan att egentligen tänka på det, hade vi gått emot det som vi 
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tidigare sett som en styrka i vårt team, nämligen den kompletterande 

sammansättningen. Hade vi tänkt på detta redan då vi gjorde indelningen hade vi 

kunnat undvika en del ineffektivitet och förlorad tid.  

 

Även om diversifiering skapar effektiva team så finns det faktorer som vi anser 

att ett teams medlemmar bör ha gemensamt för att skapa gruppdynamik. Dessa 

faktorer är framförallt de sociala, vilka har en stor påverkan på teamets 

sammanhållning och den interna stämningen. En annan faktor som alla i teamet 

bör ha gemensamt är ambitionsnivån. En viktig insikt som vi fått under denna 

termin är att om man inte alla strävar gemensamt för att uppnå ett mål är det lätt 

att det skapas osämja inom teamet. För vår del var en hög ambition en 

förutsättning under detta projekt, eftersom vi lade ner mycket stor del av vår 

vakna tid på Malmö-Sturup.  

 

I takt med att vi lärde känna varandra och vår roller i gruppen blev det mycket 

lättare att strukturera arbetet. Detta bidrog till att vi beslutade att inte dela ut 

någon formell chefsroll. Vi styrde arbetet genom olika verktyg (se kapitel 5), 

men för övrigt blev det en ganska naturlig uppdelning av vem som skulle göra 

vad. Denna uppdelning gjordes ibland medvetet, genom att vi resonerade fram 

vem som skulle ta hand om en specifik uppgift, men ganska ofta gjordes detta 

omedvetet tack vare våra teamroller. Som vi beskrivit ovan så är vi fyra starka 

personer med egen vilja och beslutsamhet, vilket hade gjort det svårt att utse 

någon till chef över övriga tre medlemmar. Då ingen av oss hade tidigare 

kunskaper om vare sig flygbranschen eller regionala samarbeten kunde vi inte 

heller baserat på kompetens utse någon naturlig ledare. I efterhand kan vi dock 

konstatera att avsaknaden av en teamledare bidragit till sämre effektivitet under 

vissa faser och att en del problem hade kunnat undvikas om en person tagit 

befälet. Under både startfasen och slutarbetet av projektarbetet hade en ledare 

kunnat tillföra vår grupp mycket då vi tenderade att inte riktigt vara uppdaterade 

om vad som hände eller vem som gjorde vad. En formell projektledare hade 

under dessa tidpunkter kunnat fungera som koordinator genom att sätta tydliga 

mål, ange avgränsningar och informationsspridning. 
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4.1.2.2 Fyra olika individer - ett gemensamt mål 

Målet med ett projekt kan variera från person till person samt under projektets 

olika faser. För att en grupp eller ett team ska klara detta så måste gruppen inte 

bara ha en vision, utan även kunna dela den med de övriga i teamet (Blake, 

1993). Alla team går igenom olika faser under arbetets gång och det kan vara 

mer eller mindre svårt att hålla fokus under dessa faser. Nedan har vi valt att kort 

beskriva vårt teams utveckling och arbete för att nå slutmålet utifrån FIRO-teorin 

(Fundamental Interpersonal Relationship Orientation). 

 

Den första fasen som ett team går igenom är tillhörafasen där medlemmarna 

ställer sig frågan om de är accepterade och om de passar in i teamet. I vår grupp 

var detta ingenting som vi lade ner speciellt mycket tid eller arbete på att 

diskutera mellan oss. Under vårt första möte presenterade vi oss själva och hur vi 

som personer fungerat under tidigare projektarbeten och uppsatser. Naturligtvis 

tänkte vi alla sedan på om man passade in i gruppen men framförallt så var vi 

spända på hur arbetet skulle ta form och var mer nyfikna än oroliga. Den andra 

fasen är rollsökningsfasen där man försöker hitta sin roll inom gruppen. Som vi 

har diskuterat på förra sidan så skedde även detta ganska naturligt och 

okomplicerat för oss. Eftersom vi är så pass olika i vårt sätt att arbeta hitta vi 

ganska fort våra roller vilket bidrog till att den första delen av arbetet, 

informationssökningen, kunde startas ganska omgående. Under tiden som 

projektet fortlöpte blev våra roller ännu tydligare vilket skapade en slags 

trygghet, både för oss som enskilda teammedlemmar men även för teamet som 

helhet. Den sista fasen är samhörighetsfasen vilken kännetecknas av teamkänsla 

och ett gemensamt tänkande. Då de första två faserna i vårt team gick så pass 

snabbt och okomplicerat kunde vi mycket tidigt i projektet skapa oss en positiv 

atmosfär och rak kommunikation. Detta har varit en av vårt teams största 

tillgångar under denna termin. Vi har en mycket bra sammanhållning och har 

utvecklats till ett team både på ett privat och yrkesmässigt plan. Tack vare denna 

sammanhållning har en konstruktiv problemlösningsvilja i teamet skapats. Trots 

den stora spridningen av teamroller är vi alla öppna vilket bidrog till att det var 

lätt att lära känna varandra och därigenom skapa förtroende. FIRO-teorin pratar 

även om den personliga utvecklingen och menar att det finns tre grundläggande 

behov som är gemensamma för alla människor: var och en har behov av att 
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känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt. Dessa behov uttrycks i sin tur på 

tre nivåer – i våra beteenden, i våra känslor och i vår självbild. Denna självbild 

tillsammans med vår självkänsla ligger till grund för hur väl vi kan arbeta 

tillsammans med andra och åstadkomma större tillfredsställelse inom alla 

områden. För att alltså kunna utvecklas som människa både inom privat- och 

yrkeslivet samt för att teamet ska bli framgångsrikt måste man arbeta med att 

hela tiden utveckla hållbara och tillitsfulla samarbetsrelationer. För att uppnå 

detta är rak kommunikation och motiveringsarbete en grundläggande faktor. 

 

4.2 Konflikthantering och feedback 

En konflikt i sin enklaste form är när två människor har olika meningar i något 

avseende. Konflikter uppstår i all mänsklig verksamhet. När gruppen blivit mer 

mogen och rollerna blivit tydligare kommer konflikter att uppstå i och med att de 

olika personligheterna och olikheterna får mera spelrum. Frånvaro av konflikter 

är inget tecken på att gruppens utveckling är positiv. Marttala (2000) menar 

tvärtom att frånvaro av konflikter kan vara en varningssignal. 

 

Under det tredje internatet genomförde vi ett test som kallas Relationship 

Awareness Theory (RAT) som visar på hur vi som individer fungerar i vår 

relation med andra människor. Testet illustrerar hur vi reagerar utifrån två helt 

skilda situationer: den första situationen som präglas av lugn och harmoni och 

den andra situationen som präglas av konflikt. Testet visade att vi även här har 

en ganska stor spridning inom gruppen om hur vi reagerar i dessa lägen (se 

bilaga 1). Två i gruppen var i lugna förhållanden S:t Bernhadshundar, vilka är 

osjälviska och vårdande och två i gruppen visade sig vara lejon vilka 

karaktäriseras av att vara direkta och påstridiga. Under en konfliktsituation 

visade det sig att två av i gruppen var analytiska och självständiga ugglor och de 

övriga två lejon. Även om man, precis som med övriga tester som vi gjort, bör 

vara kritisk till dess resultat, ligger det en hel del sanning i dem och resultaten 

visade sig stämma väldigt bra med hur vi uppfattar oss själva. 
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Under arbetets gång har inte speciellt många konflikter uppstått. Anledningen till 

detta är inte att vi trippat på tå runt varandra eller valt att inte säga ifrån. Den 

främsta anledningen till detta är att vi tagit itu med saker eller funderingar innan 

det gått så pass långt att en argumentation skulle kunna utvecklas till en konflikt. 

Dessutom har man har olika definitioner på vad som faktiskt är en konflikt. En 

del av det ”gnabb” som uppstått i vårt team under terminen och som vi ansett 

som konstruktivt samarbete kanske skulle anses som en konflikt av ett annat 

team. Konflikt är en subjektiv värdering och kan självklart tolkas olika beroende 

på hur van man är att konfronteras alternativt hur van man är att konfrontera 

någon annan. Därför ser vi inte bristen på konflikter i vårt team som en 

varningssignal. Även om man som medlem i ett team måste kunna vara öppen 

och säga ifrån när man inte håller med, finns det tillfällen då man är mer 

konstruktiv genom att vara tyst och inte säga ifrån. I vårt arbete uppstod en liten 

konflikt precis i slutet av arbetet, närmare sagt kvällen före 

företagspresentationen. I detta fall handlade konflikten om presentationens 

utformning och inte om dess egentliga innehåll. I ett sådant läge kan det vara 

bättre att inte börja argumentera för sin sak. Framförallt om det man 

argumenterar för inte har någon betydande roll för det slutgiltiga resultatet. Detta 

är en svår avvägning att göra, framförallt i ett läge då man alla under en längre 

tid arbetat väldigt hårt och är trötta. Att i ett pressat läge ta några djupa andetag 

och se till helheten istället för de små detaljerna är en lärdom som vi tar med oss 

från denna termin.  

 
Den första veckan i januari, när vi kommit tillbaka till Lund efter jul och nyår, 

hade vi ett feedbackmöte. Under detta möte diskuterade vi varandras 

personligheter, första intryck, arbetsformer och resultat under projektarbetet. 

Detta gjordes på ett konstruktivt sätt så att vi skulle kunna ta åt oss av det som 

sades och föra det med oss in i nästa projektarbete eller in i yrkeslivet. Alla fyra 

var mycket nöjda efter mötet och även om man inte var direkt överraskad av 

vare sig kritiken eller det beröm vi fick var det mycket lärorikt att få höra detta 

från tre personer som man arbetat så intensivt med. Vid mötet visade det sig att 

vi alla har ganska svaga minnen av vårt första intryck och det intryck som vi 

hade fått stämde oftast inte alls med hur personen uppfattas idag. Detta tyder på 

att även om första intrycket spelar roll går detta att påverka ganska starkt. Vårt 
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feedbackmöte genomfördes som sagt precis i slutet av vårt samarbete och vi 

konstaterade direkt efteråt att vi borde ha gjort ett liknande möte i mitten av 

projektet. Detta hade lett till möjligheten att förbättra sina svagheter och den 

sista utvärderingen hade kunnat visa på om man som person har förmågan att 

förändra sig efter konstruktiv kritik.  

 

4.3 Motivation  

Det finns många olika definitioner av motivation och bland dessa kan nämnas 

följande: ”Viljan att uppnå något som ger tillfredsställelse för individen”, 

”Drivkraft, sinnestillstånd, lust, gnista, entusiasm eller känsla” samt ”Ett resultat 

av en kemisk balans i kroppen som påverkar hur vi känner oss.” Bruzelius och 

Skärvad menar att när en individ drivs att agera på ett visst sätt talar man om 

motivation. För att kunna prestera sitt allra bästa och inte ge upp under jobbiga 

perioder behövs motivation. Under denna termin har vi alla någon gång känt att 

vi tappat gnistan, känt oss lite trötta eller inte riktigt förstått var i projektet vi 

befinner oss, motivationen har helt enkelt minskat. Trots detta har vi mycket 

snabbt återhämtat oss och påverkat varandra positivt för att kämpa vidare och 

hitta gnistan igen. Även om detta till viss del gjorts omedvetet så kommer en hel 

del av motivationen från faktumet att vi lärt känna varandra bättre och bättre 

under projektets gång och därför vet hur vi ska ”peppa” varandra. 

 

4.3.1 Motivationsfaktorer 

Det finns flera olika faktorer som fungerat motiverande under denna termin men 

som vi själva inte arbetat aktivt med, utan som faktiskt ”fanns där” från början. 

För de allra flesta i klassen är denna termin, om inte den sista, så ändå en av de 

sista på utbildningen, vilket är mycket motiverande. Upplägget på kursen är helt 

annorlunda än andra kurser som vi läst vid EHL och de fyra internat som vi haft 

har lett till att klassen fått en sammanhållning som ingen av oss upplevt tidigare. 

En annan faktor som varit mycket motiverande under denna termin är kursens 

och projektets verklighetsförankring med stor frihet och eget ansvarstagande. 

Detta är ett mycket bra sätt att avsluta sina universitetsstudier då man kan 

tillämpa de mer teoretiska kunskaper som man skaffat sig under tidigare år. 
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Under denna termin har det dessutom känts som om vi har varit mer deltagande i 

organisationen än en vanlig studentgrupp. En viktig anledning till detta är att vi 

suttit ute på Malmö-Sturup varje dag och haft en stark närhet till 

uppdragsgivaren. 

 

4.3.2 Motivationsarbetet 

Mycket av den motivation som funnits i vårt team under terminen har inte 

arbetats fram aktivt, utan faktiskt skett ganska automatiskt, eller omedvetet om 

man så vill. En av de viktigaste faktorer som hållit den goda stämningen uppe i 

vårt team är den humoristiska anda som präglat vårt arbete från dag ett. Trots att 

vi egentligen inte har samma typ av humor har detta lyft vårt samarbete markant. 

Även om det är viktigt att man inte tappar fokus eller produktiviteten har vi 

märkt att skratt, skämt och kommentarer är starka motivationsfaktorer. 

Internskämt är någonting som är specifikt för ett team och väldigt ofta skapar 

sammanhållning och en känsla av samhörighet. En annan lärdom som vi dragit 

är att aktiviteter utanför arbetet är bra då man kan umgås som vänner och inte 

bara förknippa varandra som arbetskamrater. Detta är någonting som vi arbetat 

aktivt med och har inneburit ett flertal middagar och andra sociala aktiviteter.  

 

En relevant fråga i detta är hur pass mycket motivationsarbetet skiljer sig i en 

projektgrupp som denna och hur det kommer att se ut i yrkeslivet i framtiden. 

Hur mycket ska man egentligen skilja på sitt privata liv och det liv man har på 

kontoret? För oss som studenter har sociala aktiviteter utanför arbetet bara fört 

med sig positiva effekter på arbetet men hade kanske inte varit möjligt att 

genomföra på en normal arbetsplats eftersom man har så pass olika liv. Oavsett 

hur mycket man umgås utanför arbetets gränser anser vi att sociala aktiviteter 

bidrar till en positiv och motiverande stämning.  

 

4.4 Lärdomar  

• Den viktigaste kompetensen för att bedriva ett projekt sitter hos individen. 

Expertkunskaper inom ett visst område är värdefullt men inte nödvändigt. 
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• Alla individer fungerar olika beroende på erfarenhet, kunskap och 

bakgrund. För att ett team ska fungera på bästa sätt måste de olika rollerna 

inom teamet komplettera varandra. Samtidigt är det viktigt att ha 

gemensamma sociala drag och ambitionsnivå. 

• Varje team går igenom olika faser i vilka det kan vara svårt att hålla fokus. 

En formell ledare som arbetar tillsammans med teamet kan bidra till högre 

effektivitet och att orienteringsproblem undviks. Genom rak 

kommunikation och löpande feedback under hela projektets gång kan 

teamets medlemmar utvecklas både på ett privat och personligt plan. 

• Motivationsarbete sker både aktivt och omedvetet. Humor och sociala 

aktiviteter är viktiga faktorer för att hålla motivationen uppe. 
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5 Styrning 

 
Syftet med detta kapitel är att beskriva och analysera de viktigaste styrverktygen 

som använts för att organisera, planera och följa upp projektarbetet.  

 

 

I följande kapitel reflekterar vi kring en viktig komponent vid projektarbete, 

nämligen projektstyrning. Vi kommer att diskutera vår projektstyrningsform och 

hur arbetsprocessen tillsammans med tidsplanen utarbetades. Teorier kommer att 

varvas med beskrivande och analyserande delar. Vårt styrningsarbete har haft 

grund i formella styrverktyg, vilka ofta kompletterats med informell styrning. 

Dessa var de mest centrala komponenterna när vi organiserade, planerade och 

följde upp vår projektverksamhet. Avslutningsvis i kapitlet har vi sammanställt 

de viktigaste lärdomarna. 

5.1 Projektstyrning 

Projektstyrning är att organisera projektet, att planera arbetet och att följa upp 

det (Andersen et al., 1994). Det finns olika former av styrning, där de 

grundläggande är regelstyrning, målstyrning och styrning med värderingar. 

Dessa kan kombineras och vara komplementära, men även motverka varandra, 

och oftast är en form dominant. Regelstyrning innebär att det är specificerat hur 

en arbetsuppgift ska utföras genom att uttalade eller outtalade regler definieras. 

Målstyrning innebär att medarbetarna styrs av mål och hur de uppnår målet är 

upp till dem själva. Det är vad som ska göras som är det centrala i målstyrning. 

Styrning med värderingar går ut på att skapa gemensamma värderingar hos alla 

medarbetare, som till exempel att det är viktigt att göra kunden nöjd. Fokus 

ligger på varför snarare än vad eller hur. Alla styrformerna har sina styrkor och 

svagheter och genom att kombinera dem kan dessa förstärkas eller försvagas 

(Bengtsson et al., 2000). 

 

I vårt projekt valde vi målstyrning med inslag av styrning med värderingar. Vi 

satte tidigt upp mål utan att definiera exakt hur dessa mål skulle uppnås. Vi var 

inte heller styrda av vår uppdragsgivare hur vi skulle uppnå målen eller utföra 
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vårt projektarbete. Genom att helt eller delvis överlåta beslutet hur målen ska nås 

ökar motivationen och kreativiteten hos medarbetarna (Bengtsson et al., 2000). 

Inslaget av värderingsstyrning innebar att vi bl.a. genom ett okonventionellt 

ledarskap, sociala aktiviteter och teambuilding skapade gemensamma 

värderingar för projektet. Alla hade en väldigt hög ambitionsnivå och det faktum 

att vi gjorde ett uppdrag för ett företag ledde till att vi alla tyckte det var väldigt 

viktigt att göra dem nöjda. Kombinationen av styrningsformerna gav oss bra 

förutsättningar och ledde till ett bra arbetssätt under hela processen. En risk vid 

målstyrning är att målen sätts för högt vilket även vi gjorde. Motivationen i 

projektgruppen kunde dock hållas hög med hjälp av styrning med värderingar.  

 

Vi inledde vårt projekt på Malmö-Sturup, efter att vi träffat vår uppdragsgivare, 

med att utarbeta en projektspecifikation. Projektspecifikationen fungerade dels 

som ett medel att kommunicera våra mål och metoder till beställaren och dels 

som ett internt styrdokument. Det interna styrdokumentets syfte var att 

formalisera vår organisation, planering och uppföljning.  

 

Projektspecifikationen anpassades och reviderades efter hand som projektet 

utvecklades och vi fått en bättre överblick av problemen, dels som vi upplevde 

dem och dels som uppdragsgivaren upplevde dem. Den interna styrningen 

anpassades också på vägen och det dröjde flera veckor innan vi hade en slutgiltig 

version. Detta var ett led i att dels formalisera den framkomna informella 

styrningen och dels efter behov. Uppföljning och revidering av mål och styrning 

i ett projekt är en naturlig utveckling och ska göras så man kan få möjlighet att 

korrigera kursen medan det finns tid till detta (Andersen et al., 1994).  

 

Styrning är också de medel som används i projektgruppen för att uppnå sina mål 

(Bengtsson et al., 2000). Vi kommer nedan att beskriva de medel, eller verktyg, 

som vi använt under vår arbetsprocess. Arbetsprocessen har tidigare beskrivits i 

kapitel två och kommer kort att diskuteras här tillsammans med tidplanen. 

Därefter beskrivs de formella och informella styrverktygen. 
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5.2 Arbetsprocessen 

Arbetsprocessen togs fram och utvecklades i den inledande fasen av projektet 

och den slutgiltiga versionen delades in i fyra huvudsteg: nulägesbeskrivning, 

analys, förslag till åtgärder och slutrapport. Dessa steg och dess färdigställande 

kan ses som milstolpar och vägen till att uppnå målen med projektet. Milstolpar 

är kontrollstationer i projektet som gör att vi kan försäkra oss om att vi befinner 

oss på rätt kurs. En milstolpe är en beskrivning av ett tillstånd som projektet bör 

befinna sig i under ett visst skede av projektarbetet och ska beskrivas på ett 

sådant sätt att det är möjligt att konstatera om det önskade tillståndet är nått. 

(Andersen et al., 1994) Vår arbetsprocess var inte formulerad som en 

milstolpeplan och kunde ha varit mer specificerad med fler kortsiktiga 

milstolpar. Löpande under projektets gång gjorde vi uppföljningar om var vi 

befann oss i arbetsprocessen, vilken var kopplad till vår tidsplan. Vi utvärderade 

mer vad som gjorts och vad som skulle göras än vilka tillstånd som uppnåtts. 

Arbetsprocessen var dock ett viktigt styrinstrument som vi använde kontinuerligt 

i våra veckoplaneringar. 

5.2.1 Tidsplan 

Projekttidsplaner visar helheten med alla planerade överenskommelser, 

leveranser till och från projektet och huvudgrupper av aktiviteter. 

Detaljtidsplaner används för att aktivt styra arbetet i vardagen. Den är en 

detaljkarta som visar hur vi just nu och i närzon arbetar och nyttjar våra resurser, 

för att ta oss till projektmålet. (Blomé, 2001) 

 

Den inledande tidsplanen syftar till att ge ett helhetsperspektiv över projektet 

(Blomé, 2001) och vår visas i bilaga 3. Utifrån arbetsprocessens fyra huvudsteg 

utarbetade vi en projekttidsplan. Vi beräknade hur mycket tid varje steg behövde 

och var i tiden det var lämpligt att denna fanns. Det var en tidsplan som visade 

helheten med de viktigaste aktiviteterna. Det är ofta svårt att följa en tidsplan 

och så även i vårt fall. Den ursprungliga tidsplanen i projektspecifikationen höll 

alltså inte och någon skriftlig uppdatering gjordes inte, men uppföljning gjordes 

kontinuerligt. Tidsplanen i bilaga 3 visar planerad tid och hur utfallet blev. 
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Uppföljning av tidsplanen skedde vid veckomöten och även fortlöpande. Vid 

veckomötena gjordes även en detaljtidsplan för en eller två veckor framåt. 

Anledningen till att tidsplanen inte höll var framförallt för att 

informationsinsamlingen tog längre tid än beräknat. Vi visste dock tidigt att den 

skulle ta väldigt mycket tid, eftersom vi var helt nya på området. 

 

Följderna av att tidsplanen inte kunde hållas blev relativt lätthanterliga. Vi fick 

mindre tid till analys och slutsatser, men samtidigt var vi så pålästa efter all 

informationsinsamling under nulägesbeskrivning och det ledde till att analysen 

kunde utföras på kortare tid än planerat. Följden blev även att vi var tvungna att 

arbeta längre arbetsdagar. 

 

Nulägesanalysen, som innefattade all informationsinsamling, var väldigt 

tidskrävande. Intervjuer var en stor del i detta och en av orsakerna till 

fördröjningen, eftersom vi inte själva kunde styra när de skulle ske. En risk vid 

informationsinsamling och intervjuer är att man samlar för mycket information, 

som inte kan behandlas i tid. Det finns alltid fler personer som kan intervjuas 

eller mer information att läsa. Vi upptäckte i ett sent skede av nulägesanalysen 

att vi befann oss i en spiral, där antalet intervjupersoner aldrig tog slut. Vi såg 

felaktigt ett syfte i att konfirmera information från flera personer, vilket är 

väldigt tidskrävande. Med hjälp av vår arbetsprocess- och tidsplan kunde vi dock 

hindra denna utveckling i relativt god tid och stoppa det överdrivna 

informationsflödet. Det var en viktig insikt att man måste stanna upp och se vad 

man har och upptäcka att det är tillräckligt.  

 

5.3 Formella styrverktyg 

De formella styrverktygen utvecklades under de första veckorna av projektet och 

blev definierade i projektspecifikationen efter hand. Det övergripande syftet med 

styrverktygen var att projektgruppen skulle producera resultat med hög kvalitet 

och att vi skulle använda våra resurser på ett effektivt sätt. 
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I den slutgiltiga projektspecifikationen var de viktigaste formella styrverktygen: 

rapportering, kunskapsspridning, möten och ansvarsroller. Hur vi definierar 

dessa och varför vi valde dem kommer att behandlas nedan.  

5.3.1 Rapportering 

Rapportering definierar vi som den formella kommunikationen vi hade med vår 

handledare och uppdragsgivaren samt interna rapporteringar. Syftena med 

rapportering var flera och dessa redovisas nedan.  

 

Veckorapporter till vår handledare innehöll reflektioner över arbetsprocessen, 

gruppen (organisering), lärdomar och planering. Rapporteringen syftade till att 

hjälpa oss att reflektera över nämnda innehåll och blev bl.a. en utvärdering av 

vad som gjorts, hur det gjorts och varför. Eftersom vi hade denna bestämda rutin 

”tvingades” vi att begrunda och analysera det arbete som gjorts och det hjälpte 

oss i planeringen och organisering av vårt fortsatta arbete.  

 

Syftet med veckovis rapportering till ledningen var att uppdatera dem hur arbetet 

utvecklades för att underlätta målstyrningen från såväl projektgruppens som 

uppdragsgivarens sida, samt att förankra våra idéer och förslag. En målsättning 

med projektet var att inte leverera redogörelser och analyser av kunskap som 

uppdragsgivaren redan hade. De kommunikationsproblem som tidigare 

diskuterats i kapitel 3 ledde till att målstyrningen kan ha blivit lidande. I 

inledningen av ett projekt utformas mål med arbetet. Under arbetets gång finns 

det en risk att målen implicit förändras både från uppdragsgivaren och från 

projektgruppen. Om kommunikationen inte fungerar finns det dessutom en risk 

att slutleveransen inte motsvarar uppdragsgivarens förväntningar.  

 

Detta, kan vi i efterhand konstatera, var en svaghet och risk i vårt arbete. 

Rapportering och uppföljning bör ske på ett systematiskt sätt och kontinuerligt 

efter ett i förväg uppgjort schema (Bengtsson et al., 2000). Det finns ett 

symbolvärde i skriftliga rapporter, som kan innebära att de anses som mer 

betydelsefulla än muntliga rapporter. Vi fick kritik av en av uppdragsgivarna för 

att vi inte skriftligen rapporterat utvecklingen av projektet. Denna kritik kom en 
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vecka innan projektet skulle presenteras och vi fann den orättvis, eftersom vi 

träffat personen nästan dagligen och hon inte efterfrågat den tidigare. 

 

Den interna rapportering som vi planerade att göra var menad att vara ett 

underlag till de veckovisa rapporterna till handledaren. Genom individuell 

reflektion menade vi att det skulle bli ett större djup i analysen av vårt arbete och 

ett bättre underlag för planering och organisering av projektet. Dessa rapporter 

uteblev, dels p.g.a. tidsbrist, men framförallt eftersom vi löpande på kontoret och 

vid våra veckomöten muntligen reflekterade över utvecklingen. Detta var 

möjligtvis ett misstag, eftersom det inte fanns någon struktur i dessa samtal och 

alla var inte alltid närvarande. Kanske kunde vi ha varit än mer effektiva om vi 

hållit oss till planen. 

5.3.2 Kunskapsspridning 

Vår definition av kunskapsspridning är att all information som förvärvas av en 

gruppmedlem ska vidarebefordras i sammanfattad form till övriga medarbetare. 

Information innebär rapporter, böcker, andra dokument och intervjuer. Ett 

centralt begrepp i sammanhanget är visualisering, som i vid mening innebär att 

information ska vara lättillgänglig för alla (Bengtsson et al., 2000). Baserat på 

gemensam information tillåts och uppmuntras ett meningsutbyte i gruppen och 

detta var syftet med kunskapsspridningsverktyget. Detta uppnåddes genom att 

alla dokument som lästes sammanfattades av läsaren, som blev 

dokumentansvarig, och sammanfattningen av den viktigaste informationen 

gjordes tillgänglig för övriga gruppmedlemmar. Vi hade tillgång till ett 

datornätverk, vilket innebar att all information kunde samlas på ett ställe och 

vara tillgänglig för alla, samtidigt som även utskrivna sammanfattningar 

samlades på ett ställe. En informationsansvarig, som ansvarade för att 

spridningen fungerade, utsågs i ett tidigt stadium. 

 

Intervjuer av representanter från Malmö-Sturup, branschen samt intressenter i 

regionen var en stor del av informationsinsamlandet. Cirka 40 intervjuer 

utfördes, både personligen och per telefon. Intervjupersonerna kategoriserade 

efter hur de passade in i arbetsprocessen med nulägesbeskrivningen och om de 

skulle ingå i vår attitydundersökning eller inte. Inför varje intervju utsågs en 
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intervjuansvarig, som ansvarade för att förbereda intervjufrågor och 

sammanfattningen av resultatet. Denna person var även den som ledde intervjun. 

Vi hade även en person som hade huvudansvaret för alla intervjuer. Detta 

innebar inbokning av intervjuer, att utse intervjuansvarig samt övervakning av 

att resultaten sammanfattades. Sammanfattningen av intervjusvaren var 

inledningsvis väldigt tidskrävande, eftersom de var regelrätta renskrivningar av 

hela intervjuer. Denna process effektiviserades efter hand till att slutligen bestå 

av en sammanfattning av endast de viktigaste resultaten och värderingarna från 

intervjupersonerna. 

 

Den stora mängden information som samlades in blev i slutet av 

nulägesbeskrivningen problematisk. All information spreds inte enligt plan och 

det var svårt att tillgodogöra sig och utnyttja allt. Det, tillsammans med stress 

och hög arbetsbelastning, ledde till att syftet med kunskapsspridning inte kunde 

uppfyllas. Det var en av anledningarna till att vi valde att dela upp 

ansvarsområden och målen i två huvudgrupper med två personer på varje. Vi 

frångick vår ursprungliga visualisering och övergick istället till att de två 

områdena hade separat informationsspridning och vi specialiserade oss på 

respektive område. Detta var i ett skede när större delen av nulägesanalysen var 

slutförd och hela gruppen hade en bred och bra bild av den insamlade 

kunskapen. En positiv effekt av uppdelningen var att det blev mindre 

information per person att behandla, vilket ledde till mer tidseffektivt arbete. En 

negativ effekt var att kunskapsspridningen mellan de två smågrupperna var 

minimal. En lösning kunde ha varit att varje eller varannan dag genomföra en 

muntlig orientering om var vi befann oss. 

 

Sammantaget gav kunskapsspridningsverktyget oss en effektiv och formaliserad 

väg att visualisera all information som samlades. I processen fram till 

uppdelningen kunde vi ha konstruktiva diskussioner, som ledde till kreativa 

lösningar.  

5.3.3 Möten  

Vår definition av möten är de interna möten vi hade med gruppen veckovis, 

uppföljningsmöten med uppdragsgivaren samt möten med handledaren. Syftet 
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med dessa möten var uppföljning av vår planering och organisering. Uppföljning 

är en viktig del av projektstyrningen. Den består i att: (Andersen et al., 1994) 

 

• beskriva den aktuella situationen i projektet 

• konstatera om det finns någon avvikelse mellan situationen och planen 

• analysera på ett bestämt sätt varför avvikelsen har uppstått 

• besluta vad som måste göras för att korrigera situationen 

• verkställa beslutet 

 

Internt bestämde vi oss för att ha uppföljningsmöten varje måndag och fredag. 

Mötena på måndagar innebar framförallt allt att vi diskuterade var i 

arbetsprocessen vi befann oss och hur vi låg till gentemot tidsplanen. Veckans 

huvudaktiviteter och vilka individuella ansvarsområden som fanns bestämdes 

även under dessa möten. På fredagsmötena stämde vi av veckoplaneringen som 

bestämts på måndagen och tittade ytterligare på arbetsprocessen och tidsplanen 

inför måndagen. Vi diskuterade även vad vi ville rapportera till handledaren. 

Måndagsmötena var mer framåtblickande medan fredagsmötena var mer 

tillbakablickande. 

 

Teorin säger att effektiv uppföljning förutsätter att man i förväg har bestämt 

vilka förhållande man speciellt ska bevaka under arbetet. Man ska ha klart 

definierade uppföljningskriterier och dessa bör vara inbyggda i en blankett som 

rapporteringen ska göras på. Uppföljning i form av osystematiska samtal räcker 

inte. Det är viktigt med en öppen och informell kommunikation inom ett projekt, 

men samtidigt kräver en effektiv uppföljning att vissa delar sker efter ett 

fastställt och formellt mönster. (Andersen et al., 1994) Vi använde vår rapport 

till handledaren i detta syfte, när vi reflekterade över arbetsprocessen, gruppen 

(organisering) och planering, vilket utgjorde vår skriftliga rapportering och en 

stor del av uppföljningen. Mallen för denna rapportering utarbetades efter hand 

och det dröjde några veckor innan den var komplett, vilket gjorde att 

uppföljningen fram till dess kan ha varit bristfällig och för informell. Vidare 

gjordes även uppföljning muntligen utan några förutbestämda kriterier, vilket 

med andra ord var en mer öppen och informell kommunikation.  
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Möten och uppföljning med uppdragsgivaren skedde relativt ostrukturerat och 

utan förutbestämda kriterier. Ett flertal möten och intervjuer med 

marknadschefen och hans assistent genomfördes vid flera tillfällen för att 

uppdatera och förankra vårt syfte och mål. Detta kunde ha skett, som nämnts 

tidigare, på ett mer systematiskt sätt. 

 

Med vår handledare skedde möten endast vid ett fåtal tillfällen och oftast per 

telefon. Han fungerade som en extern rådgivare, eller bollplank, som fanns 

tillgänglig vid behov och om problem uppstod. Han var även mottagare av våra 

veckorapporter. Vårt behov av råd från honom var under hela projektet väldigt 

litet och eftersom vi skickade skriftliga rapporter behövdes i princip inga andra 

kontakter. Detta berodde naturligtvis mycket på att inga större problem uppkom 

och att vår projektstyrning fungerade tillfredställande. Detta förhållande till 

handledaren passade oss väldigt bra, eftersom vi ville styra själva tillsammans 

med uppdragsgivaren.  

5.3.4 Ansvarsroller 

Styrverktyget ansvarsroller definieras som hur vi formellt ledde och organiserade 

vår projektgrupp. Man bör organisera sig på ett sådant sätt att man får den 

önskade arbetsuppgiften utförd på enklast möjliga sätt. Valet av 

organisationsform bör styras av vilka problem man står inför (Andersen et al., 

1994). Vi har tidigare diskuterat några skäl till att vi inte hade någon fast formell 

projektledare (se kap. 4). Vi valde istället självstyrning, vilket innebär att de som 

styr och de som styrs sammanfaller. Detta val förenklades också, eftersom vi 

hade målstyrning och styrning med värderingar som styrningsform.  

 

I den inledande fasen av projektet var de huvudsakliga uppgifterna att samla 

information och formulera målen med projektet. Det innebar att mycket 

information skulle bearbetas och vi utsåg då, tidigare nämnda, intervjuansvarig 

och informationsansvarig. Intervjuansvarig var ansvarig för att bokning, 

förberedelse och uppföljning av intervjuer utfördes. Informationsansvarig var 

ansvarig för att insamlad information organiserades och spriddes samt kartlade 
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ytterligare kunskapsbehov. Formulerandet av målen skedde genom öppna möten 

med gruppen samt genom uppföljning med uppdragsgivaren.  

 

Olika organisationsbehov kan uppstå över tiden för att styra eller leda en grupp 

mest effektivt. Behovet av en ledare är större i olika faser. I vårt fall uppstod ett 

behov av mer ledning efter att informationsinsamlandet börjat närma sig slutet 

och arbetet blev mer komplext. Vi beslutade att en projektchef behövdes, men vi 

ville inte utse en fast projektledare, utan bestämde att vi skulle rotera mellan 

gruppmedlemmarna veckovis. Förutom de skäl som nämns i kapitel 4, var ett 

skäl till att inte en fast projektledare utsågs att vi alla ville lära oss mer om den 

rollen genom att inneha den. Veckochefen skulle hålla i veckomötena och hade 

ansvaret för att styrningen och målen enligt projektspecifikationen uppfylldes. I 

praktiken blev veckochefen mer en administrativ chef, som höll i mötena och 

övervakade vem som gjorde vad, än en ledande och framåtblickande chef. Det 

berodde nog mycket på att vi inte haft någon formell ledare från start vilket vi 

kanske borde ha haft. Behovet av ledning förändrades återigen när analysfasen 

kommit igång, då det inte behövts någon veckochef. Vi fortsatte dock med 

rutinen och det var också en anledning till att det blev en administrativ roll. 

Processen med ledning, i form av veckochefen, var i viss mån ur fas. Vi agerade 

reaktivt på ledningsproblemen, istället för att ha framförhållning och agera 

proaktivt. Slutligen ledde det även till att vi gav upp idén med veckochef i 

slutfasen, då vi egentligen kunde ha behövt någon som tog en mer överblickande 

roll för att slutföra mer effektivt. 

 

Det är svårt att utse en formell ledare när man är en grupp med ambitiösa och 

drivande studenter, har liknande bakgrund och aldrig arbetat ihop tidigare. 

Självstyrning låter i studenters öron som ett idealiskt styrsätt, men efter våra 

erfarenheter tycker vi att en formell projektledare bör finnas. En formell 

projektledare kan ta mer tid till att leda planerings- och organiseringsarbetet, 

följa upp projektarbetet metodiskt, inspirera och motivera andra att arbeta och 

hantera konfliktsituationer enklare. Med vår höga ambitionsnivå och högt ställda 

mål kan man tro att vi hade en del tur att vi lyckades undvika några större 

problem inom dessa områden. Kulturen och dynamiken i gruppen samt våra 

individuella färdigheter hade en stor del i att vi lyckade så bra som vi gjorde.  
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5.4 Informell styrning 

Den informella styrningen börjar från dag ett i ett projekt och bestäms framför 

allt av grupprocessen, som beskrivs ingående i kapitel 4. Där inbegrips 

fördelning av grupproller, kommunikation, konflikthantering, feedback och 

motivation m.m. Här kommer vi kort att diskutera några ytterligare reflektioner 

om informell styrning.  

 

Gemensamt för gruppmedlemmarna är att vi alla har en stark drivkraft, hög 

ambition och vilja att prestera väldigt väl. Vid tidigare arbeten har vi alla fyra 

tagit en aktiv del i arbetsprocessen och ofta varit den pådrivande och styrande 

gruppmedlemmen. I detta arbete var vi alltså fyra olika personer som alla var 

vana att ta rollen som den målinriktade ledaren av arbetet. Detta ledde till att det 

blev en delad ansvarskänsla, som genomsyrade projektet från start till slut. Ingen 

var rädd att ta på sig nya uppgifter och att på eget initiativ lösa problem som 

uppstod. Erfarenheter från tidigare grupparbeten har ofta visat att någon är en 

s.k. freerider, som gör mindre och tar mindre ansvar än han eller hon borde.  

 

Dessa egenskaper som alla gruppmedlemmar innehar ledde till att den formella 

styrningen i flera fall blev utformad efter hur den informella styrningen växt 

fram. Den informella styrningen formaliserades alltså, vilket gav oss en relativt 

bekväm resa, när det gällde planering, organisering och uppföljning.  

 

Under projektets gång hade vi ingen formell fast ledare. Vi hade veckans chef, 

som diskuterats tidigare, men ingen traditionell projektledare. Någon informell 

ledare fanns inte heller, alltså ingen som styrde de andra och talade om vad eller 

hur något skulle göras. De informella rollerna och ansvar uppstod naturligt och 

ibland gjordes uppdelning medvetet genom att vi resonerade fram vem som 

skulle ta hand om en specifik uppgift, men relativt ofta gjordes detta omedvetet 

och beroende på våra teamroller.  

 

En grupp kan vara mer än summan av dess beståndsdelar, men gruppen kan även 

fungera hämmande för en individuell utveckling och effektiv problemlösning 

(Svensson, 2001). Begreppet ”groupthink” uppstår när någon ledare för gruppen, 
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formell eller informell, föreslår en åtgärd och övriga i gruppen accepterar 

förslaget oavsett om det är bra eller dåligt. Begreppet betecknar bland annat en 

falsk enighet, gruppcensur och brist på ifrågasättande (Janis, 1972). I vårt team 

uppstod aldrig detta grupptänk tack vare den stora spridningen av teamroller. 

Vissa av medlemmarna i gruppen har haft en tendens att fortsätt rakt fram i 

samma spår utan att egentligen stanna upp och ställa sig kritisk till situationen. 

Detta har dock gjorts av andra personer i teamet som satt ner foten och bett om 

en ”timeout”, något som visat sig vara mycket värdefullt och har ändrat 

strukturen på vårt arbete både en och två gånger. Hade detta inte gjorts, finns det 

en stor risk att arbetet löpt på och att vi antingen hamnat på fel spår eller 

upptäckt problemet för sent. 

 

5.5 Lärdomar 

• Att upprätta en bra plan är bara början på ett projektarbete. Uppföljning 

och revidering av mål och styrning i ett projekt är en naturlig utveckling 

och ska göras på ett systematiskt sätt så man kan få möjlighet att 

korrigera kursen. 

• Effektiv kunskapsspridning leder till att meningsutbyte uppmuntras och 

kreativitet ökar.  

• Kvalitet på resultat av ett projekt kan uppnås genom löpande utvärdering 

internt och mot uppdragsgivaren. 

• Olika organisationsbehov kan uppstå över tiden för att styra eller leda en 

grupp mest effektivt. Behovet av en ledare är större i olika faser av ett 

projekt, men det bör finnas en formell ledare. 
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6 Kaoshantering -  från kaos till ordning 

 
Syftet med detta kapitel är att ge en sammanfattande bild av de reflektioner och 

lärdomar som vi dragit under detta projektarbete. Vidare är syftet att, för att 

skapa en helhetsbild, illustrera våra lärdomar utifrån ett tidsperspektiv som 

komplement till vårt tematiska perspektiv.  

 

 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vår arbetsprocess i förhållande till den 

problemformulering som vi fick av Malmö-Sturup. Vi kommer att se på denna 

process i tre olika faser vilka karaktäriserat vårt projekt under arbetets gång: 

kaos, struktur och ordning. De tre stegen följer på varandra kronologisk, från 

projektets början till slutleverans, med början i kaos. Kaosfasen representerar 

den tidpunkt då vi fick problembeskrivningen av uppdragsgivaren fram till dess 

att vi började se problemets inriktning. Den följande fasen, struktur, präglas av 

styrning och effektivt arbete för att till slut uppnå den tredje fasen, ordning. I 

denna fas var teamet inriktat på att säkerställa kunskapsöverföring och leverans. 

 

De lärdomar och reflektioner som vi dragit under tidigare kapitel har varit 

indelade i teman. I detta kapitel kommer dessa lärdomar att istället presenteras 

utifrån ett tidsperspektiv. Processen beskriver vårt projekt, från start till 

landning. Lärdomarna kring vår arbetsprocess är inte generaliserbara på 

projektarbeten i allmänhet. Vissa reflektioner kan vara möjliga att applicera på 

projekt som redan från början haft en klar avgränsning och ett välformulerat mål. 

Framförallt är dock våra lärdomar applicerbara på projekt med liknande struktur, 

dvs. ett brett ämnesområde och bred målformulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Landning

Struktur Ordning Kaos 
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Med denna modell samt följande stycken kommer vi att symbolisera vår 

arbetsprocess med en flygresa. Precis som ett flygplan, som ska ta sig från start 

till landning, har vårt projektarbete under dessa månader genomgått olika faser. 

Målet har varit att slutligen leverera ett resultat, dvs. att nå vår slutdestination. 

6.1 Kaos 

I denna fas har vi startat planet, men vet inte riktigt i vilken riktning vi ska och 

inte heller vad som är vår slutdestination. 

 

I en situation som präglas av externt kaos är betydelsen av intern ordning 

betydelsefull. Detta innebär att gruppen måste fungera som en enhet, med en 

gemensam grund att stå på. Först och främst gäller detta inom gruppen, men det 

gäller också relationen till uppdragsgivaren. I vårt fall skapades den interna 

ordningen då vi, genom arbete och sociala aktiviteter, utvecklades från att vara 

en grupp till ett team.  

 

Relationen till uppdragsgivaren lägger grunden för fortsatt arbete och måste 

därför etableras så tidigt som möjligt. Om problemställning, avgränsningar och 

rapporteringsrutiner kan säkerställas redan i denna fas, kan ineffektivitet samt 

missförstånd undvikas i det fortsatta arbetet. 

 

Då branschen, inom vilket projektet genomfördes, var ett nytt område för oss 

gällde det att inte begränsa informationssökningen. För att kunna skapa sig en 

förståelse för var problemet samt möjligheterna ligger, och framförallt för att 

inte dra förhastade slutsatser, måste man söka igenom mycket information utan 

ett specifikt mål. Samtidigt måste man acceptera att detta tar tid, även om det för 

tillfället verkar ostrukturerat och svårt att greppa.  

 

Det är viktigt att den information som samlas in sprids inom gruppen. Detta för 

att öka den individuella och gemensamma kunskapen. Det är viktigt att ha 

struktur för detta men rutinerna kan variera, det är inte säkert att skriftliga rutiner 

alltid är bättre än muntliga. 
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Det är nyttigt att i denna fas använda sig av ett första ramverk, exempelvis en 

projektspecifikation, som hjälper teamet att hitta rätt riktning i kaoset. Detta 

ramverk ska från början fungera som en riktlinje, snarare än som styrdokument, 

men bör uppdateras allteftersom högre grad av struktur uppnås.  

6.2 Struktur 

I denna fas förstår vi i vilken riktning vi är på väg men är fortfarande osäkra på 

vår slutdestination. Vi flyger med maxfart… 

 

Vi hamnade i denna fas strax efter att vi reviderat vår projektspecifikation. 

Eftersom vi nu visste i vilken riktning vi var på väg fanns det en tendens till att 

arbeta fokuserat mot det tänkta målet. För att inte hamna på fel spår är det viktigt 

att det finns någon i gruppen som stannar upp och ifrågasätter vart arbetet 

egentligen är på väg. Finns inte denna ifrågasättande teamroll naturligt i gruppen 

bör det finnas en kapten, som styr planet. Även om kaptenen inte behövs som 

formell ledare behövs det någon som överblickar projektet och koordinerar 

teamet. 

 

Vi konstaterade att kompletterande teamroller ofta leder till effektivitet genom 

att var och en gör det som han eller hon är bäst på. Även om uppgifter kan 

delegeras och roller utses sker arbetet mer effektivt, om dessa ramar redan finns 

när projektet startar. I vårt team fanns en kompletterande rollfördelning redan 

från början vilket underlättade ett strukturerat arbete. 

 

I denna fas har gruppen även skapat sig en bredare kunskap om det problem som 

man ställts inför. För att skapa mervärde bör man säkerställa att denna kunskap 

sprids till de övriga medlemmarna i teamet. Det viktigaste verktyget för denna 

kunskapsspridning är strukturerad uppföljning och feedback inom teamet. 

Uppföljning är viktigast inom projektgruppen, medan kontinuerlig kontakt med 

uppdragsgivaren inte är lika viktig som i tidigare fas.  

 



 46

6.3 Ordning 

I denna fas har vi kommit så pass långt att vi känner till slutdestinationen. 

Utmaningen är att säkerställa att passagerarna är nöjda och att vi landar 

säkert. 

 

I motsats till strukturfasen kräver denna fas mer kontinuerlig kommunikation 

med uppdragsgivaren. Detta för att säkerställa att man kommer att leverera rätt 

saker i ett format som gör det lätt för uppdragsgivaren att acceptera och i 

framtiden använda slutresultatet. Leveransen kan ibland bestå av mer än en 

rapport och ett muntligt framförande. Denna kunskapsöverföring bör därför 

göras efter uppdragsgivarens behov. Det är även viktigt att vara medveten om de 

svårigheter som finns vid överföring av den kunskap som genererats i ett externt 

projekt. 

 

Det interna arbetet bör struktureras efter ett övergripande gemensamt mål. Har 

man delat upp slutleveransen i ett flertal delar är behovet av koordinering och 

kommunikation mellan gruppens delar stort. En annan faktor som är viktig under 

denna fas är att man har tillit till att de andra inom teamet kommer att leverera 

sin del av helheten. Desto mer av projektet som hänger ihop med andra delar 

desto mer måste man koordinera arbetet. Styrmöten och kontinuerlig uppföljning 

är ett fortsatt viktigt verktyg. 

 

Motivationsarbete, för att hålla effektiviteten och fokuseringen uppe, får i denna 

fas inte avstanna på grund av för mycket projektarbete. Tvärtom är aktiviteter 

utanför kontoret ett bra ombyte och kan leda till bättre slutresultat. 

6.4 Avslutning 

Den arbetsprocess som vi gått igenom grundades i kaos både kring problemet 

och arbetssituationen. Denna ingång behöver dock inte vara negativ, vare sig för 

projektets process eller det slutliga resultatet. Både vi som projektgrupp samt vår 

uppdragsgivare var mycket nöjda med det resultat som levererades. Även om det 

funnits brister i vårt arbetssätt, vilka vi dragit lärdomar av, finns det en utmaning 

i att utreda ett så odefinierat problem, som lämnar stort utrymme för kreativitet. 
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En av de främsta lärdomarna av detta projekt har varit insikten om hur ett 

komplext problem kan struktureras och lösas. Kompetensen sitter inte i specifika 

branschkunskaper utan i förmågan att kunna driva ett projekt. Ytterligare en 

lärdom, som vi tar med oss från denna kurs, är värdet av olika personligheter 

inom ett team. Det har fått oss att uppskatta olikheter mer och gett oss en ökad 

insikt om hur vi själva och andra fungerar. 



 48

7 Referenser 

7.1 Tryckta källor 

Andersen, Grude, Haug.(1994). Målinriktad projektstyrning; Studentlitteratur, 3:e 
upplagan, Lund 
 
Belbin, R. (1996). Teamroller i praktiken, HIM, Göteborg 
 
Bengtsson, L., Lind, J., Samuelson, L A. (2000). Styrning av team och processer. 
Teoretiska perspektiv och fallstudier; EFI, Handelshögskolan i Stockholm 
 
Blake, R. (1993). Teamwork!, Studentlitteratur, Lund 
 
Blomé, A. (2001). Den tillfälliga organisationen, Liber AB 
 
Bruzelius, L., Skärvad, P-H. (1995). Integrerad Organisationslära, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Davenport, T., Prusak, L. (1998). Working Knowledge- How organizations 
manage what they know, Harvard Business School Press, Boston 
 
Kolb, D. (1984). Experimental Learning: Experience as the source of learning  
and development, Prentice Hall, New Jersey 
 
Kotter, J. P. (1990). A force for change. USA: The Free Press 
 
Kubr, M. (1986). Management Consulting, ILO Publications, Genève 
 
Lind J-I, Skärvad P-H. (2000). Nya Team i organisationernas värld, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Marttala, A. (2000). Projektboken ,Studentlitteratur, Lund 
 
Stampe, S och Tonnquist, B. (2001). Förstå och leda projekt, IHM Förlag, 
Göteborg 
 
Svensson, L. (2001). Projektarbete, Santérus Förlag, 2: a upplagan, Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 



 49

7.2 Internetkällor 
 

http://paranormal.se/topic/sjalvinsikt.html, 2005-01-09 
 

7.3 Övriga källor 
 

Björk, L. (Flygplatschef, Malmö-Sturup Aiport). Intervju. 2005-01-11 
 
Hjalmarsson, I. (Malmö-Sturup Airport). Intervju. 2005-01-12 
 
Månsson, B. (Marknadschef Malmö-Sturup Airport). Intervju. 2005-01-11 
 
Deltagarmaterial, Internat 1, 2004-09-20-2004-09-21, Lillsjödal  
 
Deltagarmaterial, Internat 4, 2004-12-02-2004-1203, Studentgården i Skanör 
 
Lektionsmaterial, 2004-09-02 
 
 
 
 

 


