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Sammanfattning 
 
Titel: En studie om det transformativa ledarskapets betydelse för konflikthantering, tillit och 
samordning i byggprojektgrupper 

Författare: Caroline Ludvigsson och Caroline Svensson 

 
Handledare: Anders Billström 
 
 
Bakgrund: Byggsektorn är en av Sveriges viktigaste branscher. År 2012 uppskattades värdet 
på Sveriges fastighetsbestånd till dryga 6000 miljarder kronor och samma år sysselsatte 
byggindustrin ca 312 000 personer. Byggbranschen domineras av organisationer i form av 
projekt, där den så kallade projektgruppen leds av en projektchef. Projektchefen har i syfte att 
leda och hantera projektgruppen, projektets intressenter och andra aktörer, mot projektets mål. 
 
I takt med att organisationsformen projekt blir allt vanligare, blir projektledarskapet allt 
viktigare. Det transformativa ledarskapet har visat sig ha en positiv inverkan på en grupps 
prestation. Då konflikter, brist på tillit och svårigheter med samordning har visat sig vara 
vanligt förekommande problem i projektgrupper, undersöker studien vilken betydelse det 
transformativa ledarskapet har för konflikthantering, tillit och samordning i 
byggprojektgrupper. 
 
 
Problemformulering: Vilken betydelse har det transformativa ledarskapet för 
konflikthantering, tillit och samordning i byggprojektgrupper? 
 
 
Syfte: Syftet är att skapa ett ramverk kring det transformativa ledarskapets betydelse för 
konflikthantering, tillit och samordning i byggprojektgrupper. Vidare syftar studien till att ta 
reda på när de undersökta projektcheferna är transformativa i sitt ledarskap, för att sedan se 
vilken betydelse det har för konflikthantering, tillit och samordning i byggprojektgrupperna. 
 
 
Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats. Vi har genomfört sex 
stycken öppna individuella intervjuer på tre olika företag. 
 
 
Slutsats: Studien resulterar i att teorin om det transformativa ledarskapet har betydelse för 
konflikthantering, tillit och samordning i byggprojektgrupper. Studien visar att olika delar av 
det transformativa ledarskapet kan utövas av projektledaren för att hantera konflikter samt för 
att kunna skapa tillit och samordning mellan medlemmarna i projektgruppen. Studien visar 
vilken del av det transformativa ledarskapet som har betydelse för respektive begrepp. 
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Abstract  

Title: A study of the transformational leadership significance for conflict management, trust 
and coordination in construction project teams 

Authors: Caroline Ludvigsson and Caroline Svensson  

Tutor: Anders Billström 

Background: The construction sector is one of Sweden's most important industries. In 2012 
the estimated value of the Swedish property portfolio was about 6,000 billion SEK. In the 
same year the building industry occupied about 312 000 people (Sveriges Byggindustrier, 
2013). The construction industry is dominated by organizations called projects, where the 
project team is led by a project manager. The project manager has to lead and manage the 
project team, project stakeholders and other actors against the project objectives. 
As projects become increasingly common, the project leadership is increasingly important. 
The transformational leadership has been shown to have a positive impact on a group's 
performance. As conflicts, lack of trust and difficulties with coordination are common 
problems in project teams, the study examines the significance of the transformational 
leadership for conflict management, trust and coordination in construction project teams. 

Problem: What’s the significance of the transformational leadership for conflict 
management, trust and coordination in construction project teams? 

Purpose: The purpose of this study is to create a framework of the transformational 
leadership role for conflict management, trust and coordination in construction project teams. 
Furthermore, the study aims to find out when the examined project managers are 
transformational in their leadership, to understand how that impacts conflict management, 
trust and coordination in construction project teams. 

Methodology: The study was conducted with a qualitative research approach. We have 
completed six open individual interviews at three different companies. 

Conclusion: The study shows that the theory of transformational leadership is important for 
conflict management, trust and coordination in construction project teams. The study shows 
that different parts of the transformational leadership may be exercised by the project 
manager to manage conflicts and to build trust and coordination between members in the 
project. The study shows which part of the transformational leadership that is important for 
the various concepts. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund och diskussion kring vårt problemområde. 
Problemformulering presenteras och syftet till uppsatsen redogörs. Det inledande kapitlet 
presenterar även de avgränsningar som varit nödvändiga samt de centrala begreppen som 
studien innefattar. 

  

1.1 Problembakgrund 
I Sverige är byggsektorn en av de allra viktigaste branscherna. Det är av väsentlig betydelse 
för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd att bygg- och fastighetsmarknaden är väl 
fungerande, då marknaden skapar de fysiska förutsättningarna för boende, transport, 
industrins produktion och samhällsservice. År 2012 uppskattades värdet på Sveriges 
fastighetsbestånd till drygt 6000 miljarder kronor. Under de senaste tre till fyra åren har 
byggindustrins omsättning uppgått till omkring 500 miljarder kronor. År 2012 utgjorde 
bygginvesteringarna 309 miljarder kronor, vilket motsvarade 9 % av Sveriges BNP. Samma 
år sysselsatte byggindustrin 312 000 personer (Sveriges Byggindustrier, 2013).  
 
Byggbranschen domineras av projektbaserade organisationer (Tyssen, Wald & Spieth, 2013b). 
Khan, Long & Iqbal (2015) förklarar dock att majoriteten av alla projekt idag misslyckas. 
Enligt Khan et al., (2015) står brister i projektledarskapet för hela 80 % av alla de projekt som 
misslyckas. Ett projekts unika karaktär, är även en bidragande faktor till projekts 
misslyckande. Trots misslyckade projekt, tenderar organisationer ändå att investera i nya 
projekt (ibid.).  
 
Temporära organisationer i form av projekt har länge existerat. De första vetenskapliga 
arbetena av akademiskt intresse som fokuserade på temporära organisationer som 
organisationsform, publicerades år 1964. Under 1970-talet populariserades 
organisationsformen då forskare föreslog en organisatorisk synvinkel på temporära 
organisationer (Bakker, 2010). Idag är projekt vanliga i diverse branscher (Modig, 2007; 
Rimkuniene & Zinkeviciute, 2014). 
 
Det är idag vanligt att använda projekt som organisationsform. En anledning till den numera 
breda användningen av organisationsformen beror på att allt fler företag söker efter innovativa 
idéer och flexibla sätt att producera, på grund av att marknaden snabbt förändras (Bakker, 
Boros, Kenis & Oerlemans, 2013). Hela 30 % av den globala ekonomin är idag 
projektbaserad (Khan et al., 2015). 
 
I takt med att temporära organisationer i form av projekt blir vanligare, blir projektledarskapet 
allt viktigare. Projektledarskapet anses vara en avgörande faktor för ett projekts framgång 
(Tyssen, Wald & Spieth, 2013a). Projektledning gör det möjligt för projektchefen att leda och 
hantera projektgruppen, projektets intressenter och andra aktörer (Bredin och Söderlund, 
2013; Tyssen et al., 2013a). Projektledning är en process som gör att en projektchef kan leda, 
guida och påverka beteendet och arbetet hos projektgruppen, i arbetet mot projektets mål 
(Yang, Huang & Hsu, 2014).  
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1.2 Problemdiskussion 
Forskning om projektledning har utvecklats över tid. Traditionellt har forskning inom 
projektledning behandlat planering och strukturering av projekt samt projektchefens metodik 
(Pauget & Wald, 2013; Tyssen et al., 2013a). Flertalet tidigare studier har även fokuserat på 
ett projekts framgångsfaktorer (Turner & Müller, 2005) samt på faktorer som definierar en 
framgångsrik projektchef (Tyssen et al., 2013b; Yang, Huang & Wu, 2011).  
 
På senare år har forskare fokuserat på sociala aspekter inom projektledning. Några sociala 
aspekter som undersökts är ett projekts kultur, kunskapshantering, karriärsutveckling samt 
ledarskapets effekt på projektgruppens prestation (Pauget & Wald, 2013; Tyssen et al., 2013a; 
Senaratne & Samaraweera, 2015). Forskningen har även studerat om befintliga 
ledarskapsstilar som är framtagna för icke projektbaserade organisationer, såsom 
transformativt ledarskap, kan implementeras i projektbaserade organisationer (Tyssen et al., 
2013a; Tyssen et al., 2013b; Senaratne & Samaraweera, 2015).  
 
Tidigare forskning har studerat transformativt ledarskap i projekt, men än så länge i liten 
utsträckning. Forskare har då studerat ledarskapsstilens inverkan på vad som karaktäriserar ett 
projekt, såsom begränsad varaktighet, unika utfall, otydliga hierarkier och hög osäkerhet. 
Studier har även behandlat heterogeniteten i en projektgrupp och dess otydliga rollfördelning. 
(Tyssen et al., 2013b; Tyssen, Wald & Heidenreich, 2014). Det transformativa ledarskapets 
inverkan på de anställdas engagemang i temporära organisationer har också studerats (Tyssen 
et al., 2014). Tidigare forskning har visat kopplingar mellan transformativt ledarskap och 
olika aspekter av en grupps prestation (Dionne, Yammarino, Atwater & Spangler, 2004). 
 
Konflikter, brist på tillit och svårigheter med samordning har visat sig vara vanligt 
förekommande problem i heterogena grupper, såsom i projektgrupper (Tyssen et al., 2013a; 
Yang & Yang, 2014). Det visar sig att okontrollerade konflikter i en organisation kan leda till 
negativa utfall, samt att utvecklandet av tillit och samordning i en organisation kan leda till 
bättre prestationer (Awan, 2015; Cater & Kidwell, 2013; Rahim, 2015; Yean Yng Ling & Bao 
Tram Tran, 2012). Tidigare forskning har undersökt det transformativa ledarskapets påverkan 
på konflikthantering och tillit i en projektgrupp, men hittills i mycket liten utsträckning. 
Tidigare forskning visar att transformativt ledarskap har en positiv inverkan på 
konflikthantering och tillit i en projektgrupp (Ayoko & Callan, 2010; Tyssen et al., 2013b). Vi 
kan däremot inte hitta någon forskning om huruvida transformativt ledarskap kan skapa 
samordning i projektgrupper. Tidigare forskning är därmed begränsad, vilket innebär att det 
finns en kunskapslucka för oss att fylla. Vi vill därför undersöka vilken betydelse det 
transformativa ledarskapet har för konflikthantering, tillit och samordning i 
byggprojektgrupper.  
 

1.3 Problemformulering 

Vilken betydelse har det transformativa ledarskapet för konflikthantering, tillit och 
samordning i byggprojektgrupper? 
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1.4 Syfte 
Syftet är att skapa ett ramverk kring det transformativa ledarskapets betydelse för 
konflikthantering, tillit och samordning i byggprojektgrupper. Vi vill ta reda på när våra 
undersökta projektchefer är transformativa i sitt ledarskap, för att sedan se vilken betydelse 
det har för konflikthantering, tillit och samordning i byggprojektgrupperna.  

1.5 Avgränsningar 
På grund av utrymmes- och tidsskäl avgränsar vi oss till att endast studera projektchefens 
perspektiv. Då det är rimligt att anta att projektchefer från större byggföretag har erfarenhet 
av den sortens problem som vi är intresserade av att studera, väljer vi att avgränsa studien till 
tre av de största byggföretagen i Sverige. Projekt förekommer i många branscher. Då vi 
studerar en utbildning inriktad mot byggbranschen faller det sig naturligt för oss att undersöka 
denna bransch. I projektgrupper finns många ämnen att studera. Det är dock inte utrymmes- 
eller tidsmässigt möjligt för oss att studera allt och vi väljer därför att undersöka 
konflikthantering, brist på tillit samt svårigheter med samordning då det är vanligt 
förekommande problem i byggprojektgrupper.   
 

1.6 Centrala begrepp 
Transformativt ledarskap - En teori om ledarskap som bygger på karismatiskt ledarskap, 
inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuellt hänsynstagande (Bass & 
Riggio, 2006; Gundersen, Hellesøy och Raeder, 2012; Yukl, 2010).  
 
Konflikt - Rahim (2015) menar att konflikter är en interaktiv process som uttrycker 
oförenlighet, oenighet eller dissonans inom eller mellan sociala enheter. 
 
I vårt arbete använder vi konflikter på följande sätt; En interaktiv process som uttrycker 
oenighet mellan individer.  
 
Samordning – Samordning är enligt Malone och Crowston (1994) att hantera beroenden 
mellan aktiviteter. Xu (2011) definierar samordning som interaktioner i en grupp med syftet 
att hantera resurser och beroenden i en viss kontext. 
 
Vi definierar samordning likt Xu (2011); Interaktioner i en grupp med syftet att hantera 
resurser och beroenden i en viss kontext.  
 
Tillit - Tillit är enligt Yean Yng Ling och Bao Tram Tran (2012) ett komplext uttryck som 
därför har flera olika betydelser, beroende på situation och de inblandades relation. Yean Yng 
Ling och Bao Tram Tran (2012) definierar tillit som ett psykologiskt tillstånd som innebär en 
avsiktlig sårbarhet som baseras på positiva förväntningar av någon annans avsikter. Al-Oufi, 
Kim och El Saddik (2012) menar att tillit är en övertygelse om att en persons framtida 
handlingar kommer att leda till ett bra utfall. Webber (2008) och McHugh, Conboy och Lang 
(2012) definierar tillit som villigheten hos en part att vara sårbar för en annan parts 
handlingar, baserat på förväntningen om att den andra parten kommer att genomföra en viss 
handling som är viktig för den sårbare, oavsett möjligheten att övervaka eller kontrollera den 
andra parten.  
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I uppsatsen definieras tillit som; Villigheten hos en part att vara sårbar för en annan parts 
handlingar, oavsett möjligheten att övervaka eller kontrollera den andra parten.   
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2. Teoretisk referensram 
 
Teorin inleds med information om projektgrupper. Därefter följer det transformativa 
ledarskapet, konflikthantering, tillit och samordning. Tidigare forskning kring samtliga 
begrepp presenteras och avslutningsvis presenteras vår analysmodell, som visar relationerna 
kring det vi vidare i studien kommer att undersöka. 
 

2.1  Projektgruppen 
En grupp som består av medlemmar som är olika varandra kallas för en heterogen grupp (NE, 
2015a). En heterogen grupp kan bestå av individer med olika ålder, olika kunskapsområden, 
olika kulturer eller olika kön. Heterogena grupper har visat sig ha högre grad av kreativitet, 
problemlösning samt innovativa idéer än vad homogena grupper har (Tyssen et al., 2013a; 
Yang & Yang, 2014). Heterogena grupper har också visat sig prestera bättre i arbetet med 
komplexa uppgifter än homogena grupper (Bittner & Leimeister, 2014). 
 
Projektgrupper karaktäriseras av heterogena individer (Tyssen et al., 2013b; Pauget & Wald, 
2013). Projektgrupper består av individer med olika kunskaper som tillfälligt sammanförs för 
att bilda en arbetsgrupp (Hällgren, 2010). Mångfalden av kunskap i en projektgrupp har en 
positiv inverkan på ny kunskap. Heterogena kunskaper leder till att gruppmedlemmar tänker 
på olika sätt, har olika lösningar på problem och har olika tillvägagångssätt för att komma 
fram till en slutsats, vilket förbättrar gruppmedlemmarnas entusiasm, skapande och 
innovation (Yang & Yang, 2014). 
 
En projektgrupp är temporär, vilket betyder att gruppen arbetar tillsammans under en 
begränsad tid. Projektgruppen har i uppdrag att lösa specifika uppgifter, för att vid projektets 
sluttidpunkt upplösas och i framtiden kanske aldrig arbeta tillsammans igen (Bakker et al., 
2013). Då projektgrupper endast arbetar tillsammans under en begränsad tid, arbetar de därför 
inte för att bygga relationer med varandra bortom projektets deadline (Bakker, 2010). Ett 
projekts begränsade varaktighet kan hämma utvecklingen av positiva relationer i form av tillit 
och gemensamma värderingar mellan projektgruppens medlemmar (Tyssen et al., 2013a). Att 
utföra uppgifter under en begränsad varaktighet skapar därför utmaningar hos 
gruppmedlemmarna, då relationer mellan medlemmarna i gruppen är en fördel för att komma 
fram till gemensamma lösningar. Projektgrupper får därmed en kortsiktig orientering och ett 
starkt fokus på uppgiften (Bakker, 2010). 
 

2.2 Transformativt ledarskap 
Teorin om transformativt ledarskap är ursprungligen en bred teori om specifika 
ledarskapsbeteenden och deras inverkan på prestationer. Idag innefattar teorin om 
transformativt ledarskap fyra specifika beteenden; karismatiskt ledarskap, inspirerande 
motivation, intellektuell stimulans och individuellt hänsynstagande (Bass & Riggio, 2006; 
Gundersen et al., 2012; Yukl, 2010). Genom de nämnda beteendena förenar transformativa 
ledare gruppmedlemmarnas mål och värde, främjar kollektiv optimism, och skapar 
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gruppeffektivitet, vilket leder till ökad prestation hos gruppmedlemmarna och organisationen 
(Gundersen et al., 2012). 

2.2.1 Karismatiskt ledarskap  

Att som ledare vara karismatisk gentemot sina medarbetare, är centralt för att lyckas som en 
transformativ ledare. Karismatiska ledare har stor makt och stort inflytande hos sina 
medarbetare och beter sig på ett sådant sätt som tillåter ledaren att vara en förebild för sina 
medarbetare (Bass, 1991; Bass 1997; Bass & Riggio, 2006). Ledaren är beundrad, respekterad 
och betrodd av medarbetarna (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass och Riggio, 2006; Yukl, 2010). 
En anställd vill identifiera sig med och efterlikna ledaren då de känner en hög grad av tillit 
och förtroende för ledaren (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006). 
 
Karismatiska ledare inspirerar och intalar sina medarbetare att de kan åstadkomma storslagna 
handlingar genom extra ansträngning (Bass, 1991). En karismatisk ledare är villig att ta risker 
och är konsekvent i sitt handlande (Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006). Laganda, entusiasm 
och optimism uppmuntras (Bass & Riggio, 2006). Karismatiska ledare förser medarbetarna 
med en känsla för uppdraget (Bass, 1991). En karismatisk ledare genererar stolthet, tro och 
respekt (Bass, 1991; García-Morales et al., 2012). Karisma anses vara särskilt viktig för att 
influera medlemmarna i ett projekt, då medlemmarna kan komma från olika organisationer 
och ha olika bakgrund (Tyssen et al., 2014). 

2.2.2 Inspirerande motivation  

Ledare med inspirerande motivation, motiverar och inspirerar sina medarbetare (Bass, 1991; 
Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006). Ledaren visar optimism och entusiasm (Bass, 1997). 
Ledare med inspirerande förmedlar vikten av att ha ett gemensamt uppdrag. Ledaren inför en 
känsla av syfte, riktning och mening i medarbetarnas arbete (García-Morales et al., 2012; 
Tyssen et al., 2013b).  Ledare får medarbetarna involverade genom att föreställa attraktiva 
framtida tillstånd i form av visioner (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006; Tyssen et 
al., 2013b). Ledaren måste ha en stark tro på visionen, kunna kommunicera den till 
medarbetarna och få dem att tro på den. En långsiktig vision inspirerar därmed medarbetarna 
till att utföra organisationens arbetsuppgifter (Friedman, Langbert & Giladi, 2000). På så sätt 
förmedlar ledaren förväntningar som medarbetarna vill uppnå och skapar engagemang för att 
tillsammans nå gemensamma mål och visioner (Bass & Riggio, 2006). Genom att rikta 
medarbetarnas behov efter organisationens uppgifter och mål, har inspirerande motivation 
visat sig vara särskilt effektivt i dynamiska miljöer och i tider av osäkerhet och förändring 
(Tyssen et al., 2013b; Yukl, 2010). 
 
Inspirerande motivation fokuserar på omvandlingen av medarbetarnas värderingar och 
övertygelser för att uppnå organisationens mål. Teorin förutsätter att en ledare genom sitt 
agerande kan åstadkomma positiva förändringar i medarbetarnas värderingar, attityder, 
uppfattningar och förväntningar (Tyssen et al., 2014). Khan et al. (2015) menar att ledaren 
motiverar sina gruppmedlemmar, utvecklar tillit mellan gruppmedlemmar, ökar 
medvetenheten om vad som är rätt och gör det möjligt för gruppmedlemmarna att prestera 
över förväntan. Tyssen et al. (2013b) och Tyssen et al. (2014) menar att ledaren har en positiv 
inverkan på medarbetarnas engagemang, vilket är grundläggande för ett framgångsrikt 
resultat av projektet. Inspirerande motivation kan därför vara särskilt viktigt i situationer som 
präglas av svaga sociala relationer (Tyssen et al., 2014).  
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2.2.3 Intellektuell stimulans  

Transformativa ledare stimulerar sina medarbetares insatser till att vara innovativa och 
kreativa (Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006; Friedman et al., 2000). Ledaren verkar för 
intellektuell stimulans genom att främja medarbetarnas intelligens, kunskap och lärande 
(Bass, 1991; García-Morales et al., 2012). På så sätt ifrågasätts antaganden, omformuleras 
problem och nya tillvägagångssätt för gamla problem antas (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & 
Riggio, 2006; Friedman et al., 2000). Ledaren efterfrågar nya idéer och kreativa 
problemlösningar hos medarbetarna och pushar dem till att prestera på sätt som tidigare 
ansetts vara omöjliga (Bass & Riggio, 2006; Friedman et al., 2000). Kreativitet uppmuntras 
och individers misstag kritiseras inte offentligt, oavsett om de skiljer sig från ledarens idéer. 
Ledaren får medarbetarna att titta på problem från olika synvinklar (Bass & Riggio, 2006). 
Medarbetarna lär sig att avvisa negativa tankar och föreställningar för att istället tänka positivt 
(Friedman et al., 2000). 

2.2.4 Individuellt hänsynstagande  

Transformativa ledare ger särskild uppmärksamhet till varje medarbetares behov av prestation 
och utveckling (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006; Friedman et al., 2000). 
Därmed utvecklas medarbetarnas potential i hög grad. Individualiserat hänsynstagande utövas 
när nya möjligheter för lärande skapas (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006). 
Individuella skillnader i form av behov och önskemål är erkända. Ledaren ägnar stor 
uppmärksamhet åt skillnader mellan olika individer (Bass, 1991; Bass & Riggio, 2006). 
Individer är olika och det är avgörande för ledaren att ha kunskap om varje medarbetares 
talanger och förmågor. Att känna till varje medarbetares talang, gör det möjligt för ledaren att 
förse individer med det arbete som bäst passar deras unika förmågor (Friedman et al., 2000). 
 
En tvåvägskommunikation uppmuntras på arbetsplatsen (Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006). 
Ledaren ser sina medarbetare som individer snarare än som anställda och lyssnar på 
medarbetarna. Ledaren delegerar uppgifter i syfte att utveckla medarbetarna. De delegerade 
uppgifterna kontrolleras av ledaren, för att se om medarbetarna behöver extra direktiv eller 
support och för att skapa framsteg (Bass & Riggio, 2006). Alla vill känna sig speciella och 
den transformativa ledaren har möjlighet att förse varje medarbetare med individuell 
uppmärksamhet. Att förse medarbetare med individuell uppmärksamhet utefter deras behov, 
resulterar i en motiverad arbetsstyrka (Friedman et al., 2000). En ledare med individuellt 
hänsynstagande spenderar tid på att lära och coacha (Bass & Riggio, 2006). 
 

2.3 Konflikter 
Konflikter är ett av de största fenomen i en organisation (Rahim, 2015). Konflikter kan 
uppkomma när avvikelser, oförenliga önskemål eller begär uppstår mellan individer (Chuang, 
Church & Zikic, 2004). Inga eller få konflikter i en organisation kan leda till avstannande i 
organisationen, dåliga beslut och ineffektivitet. Samtidigt kan många och okontrollerade 
konflikter i en organisation också leda till negativa utfall. En måttlig mängd konflikter, som 
hanteras på ett konstruktivt sätt, är avgörande för att uppnå och bibehålla en optimal nivå av 
effektivitet i organisationen (Rahim, 2015).  
 
Konflikter har visat sig vara vanliga i en heterogen grupp (Chuang, Church & Zikic, 2004; 
Yang & Yang, 2014). När individer har olika värderingar och åsikter samt olika kulturer, är 
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det svårare att åstadkomma harmoni och samförstånd (Bolman & Deal, 2014). 
Gruppmedlemmar med olika kunskaper kan ha olika kulturer och olika sätt att arbeta på, 
vilket kan skapa konflikter med de andra deltagarna i gruppen eller med projektets egen kultur 
(Almeida & Soares, 2014). Kunskapsskillnaderna i grupper med mångfald innebär mer 
politisk aktivitet än i homogena grupper (Bolman & Deal, 2014). Projektgruppens olika 
kunskaper reflekterar olika förmågor som kan påverka medlemmarnas tillfredsställelse och 
kommunikation negativt, vilket kan resultera i konkurrens mellan gruppmedlemmarna 
(Tyssen et al., 2013a; Yang och Yang, 2014). 
 
Konflikter är inte nödvändigtvis ett problem. Konflikter kan medföra såväl fördelar som 
nackdelar. Konflikter kan stimulera intresse och nyfikenhet, och utgör källan till personlig 
förändring, kreativitet och innovation. Konflikter kan gynna nya idéer och nya sätt att 
attackera problem. Om konflikter hanteras på rätt sätt kan kreativitet och innovationsförmåga 
bidra till att göra en organisation till en mer livaktig, anpassningsbar och effektiv arbetsplats. 
Om konflikter däremot hanteras på fel sätt kan det leda till intern oenighet och destruktiva 
maktkamper (Bolman & Deal, 2014). 

Olika typer av konflikter har olika effekt på en grupps funktion och prestation (Chuang et al., 
2004). Nedan presenteras tre typer av konflikter som kan förekomma i en projektgrupp. 

2.3.1 Rollkonflikter 

När oenigheter uppstår och skapar problem mellan individer med olika roller, uppstår 
rollkonflikter. Rollkonflikter kan uppkomma genom två typer av interaktioner; utbytet mellan 
individer på olika befattningsnivåer eller utbytet mellan individer på samma befattningsnivå. 
När individer antar en specifik roll blir deras samspel mer förutsägbart, vilket ökar nivån av 
förtroende i organisationen. Om det inte finns klara roller blir interaktioner mellan individer 
mindre förutsägbara och rollerna behövs därför för att underlätta utbytet. Ju mindre 
definierade rollerna är, desto större blir stressen och desto mer troligt är det att individer 
ljuger eller säger upp sig för att hantera stressen. Dessa tre beteenden berövar organisationen 
på tid (Floyd & Lane, 2000). Det är vanligt att rollkonflikter uppstår i en projektgrupp på 
grund av att medlemmarna kommer från olika avdelningar där de har en viss befattning 
(Tyssen et al., 2013a).  

2.3.2 Relationskonflikter 

Relationskonflikter innebär oförenlighet bland gruppmedlemmar, såsom spända förhållanden, 
fientlighet och irritation (Chuang et al., 2004; Huang, 2010). Ariel, Eun och WonJoon (2014) 
menar att relationskonflikter även innebär oförenlighet om frågor som handlar om 
övertygelser, värderingar, vanor och personligheter (ibid.). Gruppmedlemmarnas prestation 
kan påverkas negativt då relationskonflikter kan leda till spänning, ångest, otillhörighet, 
obehaglig stämning och hat mellan gruppmedlemmarna (Ariel et al., 2014; Huang, 2010). 
Relationskonflikter har även visat sig ha negativa effekter på kvaliteten i en grupps beslut, 
individuellt engagemang till beslutet och individers acceptans av beslutet. Relationskonflikter 
kan resultera i motvilliga samspel mellan gruppmedlemmarna, vilket i sin tur skapar hinder 
för gruppen att nå sitt mål (Chuang et al., 2004). Forskare har funnit att många 
relationskonflikter på arbetet resulterar i ökad stress och minskad tillfredsställelse hos 
gruppmedlemmarna (Ariel et al., 2014). 
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2.3.3 Uppgiftskonflikter 

Uppgiftskonflikter avser oenighet kring uppgiftsfrågor. Oenigheterna kan innebära olika 
åsikter, synpunkter, idéer och tankar kring uppgifter (Chuang et al., 2004; Huang, 2010). 
Uppgiftsfrågorna kan handla om uppgiftens mål, viktiga beslutsområden och 
tillvägagångssätt. Denna typ av konflikt kan ha både positiv och negativ inverkan på gruppers 
prestation (Huang, 2010). 
 
Uppgiftskonflikter kan öka individers prestation. Uppgiftskonflikter kan generera i olika 
idéer, klargöra begrepp, förena mål och acceptera beslut (Huang, 2010). Uppgiftskonflikter 
kan även uppmuntra individer att utmana olika aspekter av uppgiftsfrågor vilket också kan ha 
en positiv effekt på gruppens prestation (Chuang et al., 2004). En av nackdelarna med 
uppgiftskonflikter är att de ofta leder till relationskonflikter, som i sin tur kan verka skadliga 
på gruppen (Huang, 2010). Grupper med icke-rutinmässiga uppgifter tenderar att dra större 
nytta av uppgiftskonflikter än grupper med rutinmässiga uppgifter. Grupper som arbetar med 
komplexa uppgifter har visat sig fatta bättre beslut när uppgiftskonflikter förekommer 
(Chuang et al., 2004).   

 
2.4 Tillit 

Tillit är en interaktion mellan individer (Yean Yng Ling & Bao Tram Tran, 2012). Tillit kan 
handla om ömsesidighet, omsorg eller känslomässiga band (Webber, 2008). Al-Oufi, Kim och 
El Saddik (2012) menar att tillit hjälper oss att identifiera personer som vi kan kommunicera 
med, dela information med och bilda vänskap med. Cater och Kidwell (2013) och Maccoby 
(1997) förklarar att tillit i en organisation är ett resultat av interaktioner mellan människors 
värderingar, attityder, känslor och intresse. Webber (2008) menar att tillit också kan handla 
om tillförlitlighet till en kamrat eller om någons kompetens. Enligt Jacobsen (2002) är tillit i 
regel något som utvecklas genom gemensamt handlande under en längre tid. Tilliten kan öka 
efterhand som individer interagerar med och observerar varandra (McHugh et al., 2012). 

Tillit har visat sig ha en signifikant effekt på en grupps prestation (Gundersen et al., 2012). 
Att utveckla tillit i grupper och organisationer, kan leda till bättre samarbete och bättre 
organisatoriska prestationer (Cater & Kidwell, 2013; Yean Yng Ling & Bao Tram Tran, 
2012). För att en grupp ska kunna prestera maximalt behöver medlemmarna i gruppen lita på 
varandra och vara ärliga mot varandra (Gundersen et al., 2012; Maccoby, 1997). Tillit i 
organisationer beror även på i vilken grad individer delar mål och till vilken grad individer 
känner varandra. Gemensamma mål kan exempelvis handla om ekonomisk vinning, 
ömsesidig förståelse eller respekt för varandra (Maccoby, 1997). Tillit mellan 
gruppmedlemmar är av vikt eftersom en grupps medlemmar är beroende av ett utbyte av 
kunskap och information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (Gundersen et al., 2012). 
 
Tillit har visat sig öka arbetsprestationer. En hög arbetsbelastning har visat sig bli mer 
hanterbar genom tillit. Tillit medför också laganda, minskade kontroller och en lättare 
hantering av konflikter (Yean Yng Ling & Bao Tram Tran, 2012). Tillit i en arbetsgrupp 
kräver att gruppmedlemmarna tror på att deras kollegor besitter den kunskap, kompetens och 
integritet som krävs för att utföra en uppgift (McHugh et al., 2012; Yean Yng Ling & Bao 
Tram Tran, 2012). Tillit till någons kompetens, innebär en tro om att den andre parten är 
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kapabel till att framföra och nå resultat (Wong & Cheung, 2004; Yean Yng Ling & Bao Tram 
Tran, 2012). Tillit till någons integritet kan t.ex. vara uppfattningen om en kollegas attityd att 
agera etiskt och att inte utnyttja andra (Yean Yng Ling & Bao Tram Tran, 2012). Nivån av 
integritet påverkas starkt av parternas värderingar, moral, etik och kulturella bakgrunder 
(Wong & Cheung, 2004). 
 

2.5 Samordning 
Det har visat sig att det finns en stark relation mellan ett projekts framgång och samordning. 
Awan (2015) menar att samordning är en av de allra viktigaste faktorerna som positivt bidrar 
till ett projekts framgång (ibid.). Att uppnå samordning kräver processer som stödjer 
samverkan och informationsutbyte. Processer som skapar samordning kan utgöras av 
skriftliga riktlinjer, regler, arbetsbeskrivningar och standardförfaranden som gör det möjligt 
att samordna beteenden (Dietrich, Kujala & Artto, 2013). Dessa processer säkerställer att 
olika individers prestationer kopplas samman (Bolman & Deal, 2014). 
 
Utfall i organisationer kan förbättras genom arbetsfördelning. Arbetsfördelning är centralt för 
att skapa struktur och specialiserade roller bör fördelas för att få viktiga saker gjorda. 
Arbetsfördelning hjälper individer att veta vad de ska och inte ska göra, vid utförandet av en 
arbetsuppgift (Bolman & Deal, 2014).  
 
En viktig samordningsförmåga för en projektchef är att kunna kontrollera de kompetenser 
som finns i ett projekt. Samordning i projekt integrerar människor med olika kompetenser, 
bakgrunder och erfarenheter, för att uppnå komplexa och ofta innovativa utfall (Dietrich et al., 
2013). Garrett, Caldwell och Collins (2009) menar att kunskapsdelning mellan individer 
skapar samordning (ibid.). Olika dimensioner på kunskap, kompetens och information bland 
individer har visat sig påverka strukturen och i sin tur ett projekts resultat positivt (Garrett et 
al., 2009). För ett framgångsrikt genomförande av ett projekt krävs det flera specialister som 
samarbetar och integrerar sina kunskaper samtidigt som hänsyn tas till budget- och 
schemarestriktioner (Awan, 2015).  
 
Om flera medarbetare samarbetar skapas relationer som är viktiga för att skapa samordning 
och lyckas med ett projekt. Samordning skapas om projektchefen har förmågan att utveckla 
relationer gruppmedlemmarna emellan (Awan, 2015).  
 
Forskare har funnit att det finns hinder för grupper och individer att agera på ett samordnat 
sätt (Dietrich et al., 2013). För att uppnå samordning i ett projekt måste projektchefen veta 
vart eventuella hinder finns och hur han eller hon kan styra dessa hinder i syfte att uppnå det 
önskade resultatet (Awan, 2015).  
 

2.6  Analysmodell 
Nedan presenterar vi vår analysmodell. Analysmodellen visar de relationer vi studerar i vår 
undersökning. Vi studerar det transformativa ledarskapets betydelse för konflikthantering, 
tillit och samordning i byggprojektgrupper. Se bilaga 1 för intervjuguide.  
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Figur 2.1 Analysmodell. 
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3. Metod  
 
I metoden redogör vi för de metodval vi gjort i studien. Här presenteras forskningsdesign, 
litteraturstudier, empirisk studie samt etik. Vi tar i metoden kontinuerligt upp konsekvenserna 
för de val som vi gjort genom studien. 
 
 

3.1 Övergripande forskningsdesign 

3.1.1 Kvalitativ ansats  

Studien har utförts genom en kvalitativ undersökning i form av öppna intervjuer. Den 
kvalitativa undersökningen lämpar sig för vår studie då vi ville ha nyanserade beskrivningar 
av hur människor förstår och uppfattar en situation (Jacobsen, 2002; Kvale, 2009). Vi vill 
förstå vårt fenomen utifrån undersökningspersonernas synvinkel och erfarenheter (Kvale, 
2009).  
 
Att välja en kvalitativ ansats innebär flera fördelar. Kvalitativa undersökningar ger en 
öppenhet och flexibilitet, där vi i mindre utsträckning styr uppgiftslämnarens svar. Öppenhet 
är centralt för den kvalitativa ansatsen då det är de människor och de situationer som vi 
undersöker, som bestämmer vilken information som delges. Då vi inte påtvingar givna 
svarsalternativ till de frågor som undersöks, kan vi säga att den kvalitativa ansatsen ger vår 
studie hög intern giltighet. Öppenheten hos den kvalitativa ansatsen kan också bidra till 
nyanserande data. Den kvalitativa ansatsen låter uppgiftslämnaren framföra sina tolkningar 
och åsikter kring en fråga, vilket ger specifik och unik information (Jacobsen, 2002). 
 
Vi är även medvetna om nackdelarna med en kvalitativ ansats. En nackdel är att den är 
resurskrävande. Intervjuer tar ofta lång tid (Jacobsen, 2002). Då vi har begränsade resurser 
måste vi därför nöja oss med ett begränsat antal respondenter. Enligt Jacobsen (2002) är en 
annan svaghet med den kvalitativa ansatsen att den information som vi får in kan vara 
svårtolkad på grund av sin nyansrikedom (ibid.). Det kan vara svårt för oss som författare att 
vara helt öppna för all detaljer och nyanser då vi omedvetet sållar information 
Intervjupersonernas uttalanden kan ibland även vara mångtydiga (Kvale, 2009). Vi menar att 
det kan leda till att vi tolkar information på ett sätt, medan någon annan kan tolka 
informationen annorlunda.  

3.1.2 Abduktiv ansats  

Genomförandet av denna studie har skett utifrån en abduktiv ansats. Teori som kunde tänkas 
vara relevant för att besvara vår frågeställning samlades först in. Sedan utförde vi en empirisk 
studie. Efter genomförandet av vår empiriska studie kompletterade vi med ytterligare teori, då 
vi ansåg att teorin saknade delar som empirin berört. Vi tog även bort viss teori som vi inte 
längre ansåg vara relevant. Alvesson och Sköldberg (2008) och Patel och Davidsson (2011) 
beskriver den abduktiva ansatsen som en blandning mellan induktiv oh deduktiv ansats. Den 
abduktiva ansatsen har givit oss en fördel, då den inte låst oss på samma sätt som en induktiv 
eller deduktiv ansats skulle ha gjort (Patel och Davidsson 2011). Det finns dock risker för oss 
som forskare med att arbeta abduktivt. Alla forskare påverkas av erfarenheter och tidigare 
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forskning, vilket innebär att ingen forskning startar förutsättningslöst och att vi omedvetet kan 
utelämna alternativa tolkningar. 
 

3.2 Litteraturstudier 
Sekundärdata har samlats in i form av litteratur och vetenskapliga artiklar inom vårt 
undersökta område. Böckerna vi använt oss av har vi lånat från Högskolan i Halmstads 
bibliotek. De vetenskapliga artiklarna har vi sökt upp via databasen Google Scholar och via 
Högskolan i Halmstads databaser. Vi har använt oss av följande sökord för att hitta relevanta 
vetenskapliga artiklar; construction, construction projects, temporary organizations, projects, 
project management, transformational leadership, leadership, group, team, conflict, role 
conflict, relationship conflict, task conflict, trust och coordination. Vi har genomgående i 
studien försökt använda oss av artiklar som är publicerade under 2000-talet. Vi menar att 
forskningen ständigt går framåt och att nyare artiklar delger den senaste kunskapen. Undantag 
har gjorts i tre fall, då vi ansett att informationen i artiklarna varit för viktig för att utesluta.  
 
Sekundärdata är insamlad för ett annat ändamål än det vi undersöker. Vi är medvetna om att 
det kan leda till en bristande överensstämmelse mellan den information vi kan använda och 
det vi vill använda den till. Det leder till att vi begränsas av vad vi kan få ut av sekundärdatan 
(Jacobsen, 2002). 
 
Som undersökare har vi varit kritiska till urvalet av källor till sekundärdata. Förutom att titta 
på när artiklarna är skrivna, har vi även tittat på vart de är publicerade. Jacobsen (2002) menar 
att när vi som forskare använder sekundärdata, har vi inte kontroll över de förhållanden som 
kan påverka datas tillförlitlighet (ibid.). För att stärka studiens tillförlitlighet har vi använt oss 
av ett stort antal vetenskapliga artiklar. Vi menar att studiens tillförlitlighet på så sätt ökar, då 
vi får bredare kunskap samt då informationen är mer trovärdig om flera källor uttrycker 
samma sak.  
 

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Operationalisering 

Studiens empiriska del utgörs av primärdata. Denna har vi samlat in genom öppna 
individuella intervjuer. Totalt har vi utfört sex intervjuer på Byggare AB, Hammare AB och 
Spik AB, som idag tillhör några av Sveriges största byggföretag. En fördel med att samla in 
primärdata är att den är skräddarsydd för vår problemställning (Jacobsen, 2002). Vi har även 
under datainsamlingen en viss kontroll över de förhållanden som kan påverka dess 
tillförlitlighet, då vi vet vad som gjorts i varje enskilt fall och kan reflektera över hur det kan 
påverka tillförlitligheten. 
 
Till våra öppna individuella intervjuer har vi gjort en intervjuguide. Se bilaga 1. De första fyra 
frågorna i intervjuguiden är allmänna frågor som vi ställer till respondenten. Frågorna är lätta 
att svara på och ger därmed en mjuk öppning på intervjun (Larsen, 2009). Intervjuguiden är 
vidare uppdelad i fyra olika teman; transformativt ledarskap, konflikter, tillit och samordning. 
En öppen intervju ska enligt Jacobsen (2002) inte vara så strukturerad att det i förväg finns 
bestämda frågor och fasta svarsalternativ, men den bör inte heller vara helt ostrukturerad. För 
att få en översikt av vilka ämnen som vi ska beröra under intervjun, har vi utarbetat en 
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intervjuhandledning (ibid.). Intervjuhandledningen utgörs av en lista med frågor som används 
som hjälp under intervjun (Larsen, 2009). På så vis säkerställer vi att intervjun handlar om de 
ämnen vi vill belysa (Jacobsen, 2002). Vi har låtit respondenten tala fritt och genom att ställa 
följdfrågor har vi som författare haft möjlighet att rikta samtalet till det vi önskar att 
respondenten ska tala om (Larsen, 2009).  
 
För att göra våra begrepp mätbara har vi utformat ett operationaliseringsschema. 
Operationaliseringsschemat visar hur vi har arbetat fram våra intervjufrågor utifrån våra olika 
teoretiska begrepp. Se bilaga 2. 

3.3.2 Urval 

Våra möjliga respondenter är alla projektchefer inom byggbranschen. Vi valde att intervjua 
projektchefer från några av Sveriges största byggföretag, Byggare AB, Hammare AB och 
Spik AB. Då de tre nämnda företagen genomför många projekt, anser vi att det ger dem stor 
erfarenhet och kunskap kring vårt ämne. Vi började med att kontakta huvudkontoren för 
respektive företag för att få telefonnummer till projektchefer som arbetar i Halmstad. Då det 
inte fanns tillräckligt många respondenter som kunde hjälpa oss i Halmstad, kontaktade vi åter 
igen respektive huvudkontor för att få telefonnummer till projektchefer som arbetar mellan 
Helsingborg och Göteborg. Sökandet efter respondenter resulterade i att fyra intervjuer 
utfördes i Halmstad och att två intervjuer utfördes i Göteborg. Totalt utfördes sex intervjuer, 
två intervjuer på respektive företag. Vi menar att sex intervjuer var tidsmässigt rimligt att 
genomföra samt gav oss tillräckligt med material för att besvara vår frågeställning. På grund 
av begränsade resurser ville vi i första hand hitta respondenter i eller i närheten av Halmstad 
men vi ansåg inte det påverka resultatet om respondenterna skulle arbeta på en annan 
geografisk plats. Utöver företag och vårt geografiska kriterie, var vårt krav att respondenten 
skulle ha den befattning vi sökte, det vill säga projektchef. Vi har inte tagit hänsyn till kön 
eller år i branschen då vi menar att det inte är av betydelse för vår studie. Vi menar att vårt 
urval av respondenter är ändamålsorienterat, då vi styrt urvalet efter vilken slags information 
vi velat få fram. 

3.3.3 Datainsamling 

Att intervjua ansikte mot ansikte medför fördelar som personlig kontakt och möjligheten att 
skapa en förtrolig stämning med respondenten (Jacobsen, 2002). Att intervjua ansikte mot 
ansikte gav oss även möjlighet att studera respondentens uppträdande, vilket gjorde det lättare 
för oss att uppfatta hur långt vi kunde gå i en fördjupning av ett svar. 
 
Fem av sex intervjuer genomfördes på respektive respondents kontor. En av intervjuerna 
genomfördes på Högskolan i Halmstad. Jacobsen (2002) skriver att forskning har visat att en 
naturlig miljö är bättre att använda sig av än en konstlad miljö, då konstlade omgivningar 
tenderar att leda till konstlade svar. 
 
Vi har under intervjuerna använt oss av röstinspelning. Vi valde att använda oss av 
röstinspelning då det kan vara problematiskt att anteckna allt som respondenten säger. 
Fördelen med att använda röstinspelning var även att vi kunde upprätthålla en naturlig 
samtalskontakt med respondenten, vilket fick vår intervju att flyta på lättare. Röstinspelning 
gav oss också möjlighet till ordagranna citat. Vi förde också anteckningar under intervjun, 
trots röstinspelning, på grund av svårigheten att leta sig fram i inspelningen. Enligt Jacobsen 
(2002) kan respondenterna reagera negativt på att bli inspelade och vi har därför bett varje 
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respondent om ett godkännande av röstinspelning. Alla våra respondenter godkände 
röstinspelning under intervjuerna.  

3.3.4 Dataanalysmetod 

För att skapa en överblick av vår data, transkriberade vi först intervjuerna. Sedan använde vi 
oss av meningskategorisering, vilket innebär att långa intervjuuttalanden reduceras till några 
få kategorier (Kvale, 2009). Vi skapade först några relevanta kategorier utifrån vår data, för 
att sedan hänföra våra intervjupersoners uttalanden till kategorierna. Vårt syfte med att skapa 
kategorier är att gå från den insamlade datan till de fenomen som vi belyser i vår studie. Med 
hjälp av kategorisering kunde vi se om viss data behandlade samma eller olika fenomen. 
Därmed kunde vi i fortsättningen av vår dataanalys förhålla oss till ett fåtal kategorier, vilket 
var en förutsättning för att vi skulle kunna jämföra våra olika intervjuer.  
 
Dataanalysen inleds med två tabeller som visar en sammanställning av vår empiri. 
Dataanalysen bygger därefter på de begrepp som vi undersöker, dvs. transformativt ledarskap, 
konflikthantering, tillit och samordning. Under respektive begrepp presenteras likheter och 
skillnader mellan respondenternas uttalanden. Sedan tas relevant teori upp för att förklara 
empirin. Därefter följer våra egna tolkningar. Avslutningsvis återkopplar vi till vår 
analysmodell, genom att illustrera och förklara vilken betydelse det transformativa 
ledarskapet har för konflikthantering, tillit och samordning i våra undersökta 
byggprojektgrupper.  

3.3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet  
Genom att diskutera studiens validitet kan vi redogöra för om vi lyckats mäta det vi avsett att 
mäta. Jacobsen (2002) menar att val av respondenter har betydelse för validiteten på så sätt att 
de bör förmedla sann information. Vi anser att vi valt rätt respondenter då de har den 
befattning som studien undersöker. Respondenterna representerar dessutom några av Sveriges 
största byggföretag, vilket vi anser ökar trovärdigheten i deras svar.  
 
Trots att en kvalitativ studie inte har i syfte att generalisera, anser vi att studiens resultat ändå 
är överförbar i viss mån. Då de svar vi fått från våra respondenter inte avsevärt avvikit från 
varandra, menar vi att studiens resultat rimligen går att generalisera också till andra 
byggprojektgrupper.  
 
Reliabilitet 
Studiens reliabilitet syftar till att redogöra för hur tillförlitlig vår studie är (Kvale, 2009). För 
att studien ska ha hög reliabilitet ska den ge samma resultat om den på samma sätt skulle 
utföras igen av andra forskare vid en annan tidpunkt. Genom en operationalisering av vår 
teori skapade vi vår intervjuguide. Då vi utformat intervjuguiden utifrån vår teori har andra 
forskare lika förutsättningar till samma bakgrund och skulle rimligen kunna ta fram liknande 
frågor. Däremot finns självklart risken att andra undersökare skulle ställa andra följdfrågor 
och ledas in på andra spår.  
 
Jacobsen (2002) menar att det i kvalitativa studier finns risk för att vi som undersökare kan 
påverka respondenternas svar, genom att ställa ledande frågor eller ställa frågorna på olika 
sätt. Tack vare vår intervjuguide har vi kunnat vara konsekventa i hur och vilka frågor vi ställt 
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till våra respondenter. Vi har på så sätt kunnat minska risken för att ställa ledande frågor eller 
att ställa frågorna på olika sätt.  
 
Jacobsen (2002) menar att även val av plats för intervjuerna har betydelse för utfallet. Vi 
valde att intervjua nästan alla respondenter på deras eget kontor. Det skedde dock ett 
undantag med en respondent då denna respondent intervjuades på Högskolan i Halmstad på 
respondentens egen begäran, då han bor i Halmstad med jobbar på annan ort. Vi menar att alla 
respondenter har intervjuats i någon form av hemmamiljö, även respondenten som 
intervjuades på Högskolan i Halmstad då han bor i Halmstad och är bekant med Högskolan i 
Halmstad sedan tidigare. Enligt Jacobsen (2002) minskas risken för konstlade svar om en 
intervju utförs på en plats som för intervjupersonen uppfattas som naturlig. 
 
Vi anser att vår studie har hög reliabilitet tack vare den metod vi använde för att ta fram 
intervjuguiden, samt då vi givit alla respondenter samma förutsättningar under intervjuerna, 
både vad gäller plats och hur vi ställt frågorna.  
 

3.4 Etik 
Vi har i vår studie försökt uppfylla tre etiska grundkrav; informerat samtycke, rätt till privatliv 
samt en riktig presentation av data (Jacobsen, 2002). Respondenterna har frivilligt deltagit i 
undersökningen och deras deltagande bygger på att de vet vilka risker och vinster som deras 
deltagande kan medföra. Vi har tagit hänsyn till respondenternas rätt till privatliv genom att 
endast ställa yrkesrelaterade frågor (Jacobsen, 2002; Kvale 2009). Privat data som kan 
identifiera våra respondenter bör enligt Jacobsen (2002) och Kvale (2009) uteslutas. För att 
utesluta privat data, har vi i studien namngett respondenter och företag med fiktiva namn.  
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4. Empiri 
Empirin inleder vi med en tabell av de företag och de respondenter som vi intervjuat. 
Därefter är empirin uppdelad enligt respektive företag och respondent. Vi inleder med en kort 
beskrivning av de företag och respondenter som vi intervjuat för att sedan gå över i de 
ämnesområden som den teoretiska referensramen bygger på. 
 
 
 
Företag Respondent Befattning Personlig 

kommunikation 
Tid 

Byggare AB Nils Lind 
Patrik Nilsson 

Projektchef 15-03-13    
15-04-30 

51:18 min 
59:42 min 

Hammare AB Rickard Kling 
Maria Pålsson 

Projektchef 15-03-26 
15-04-08 

46:12 min 
49:26 min 

Spik AB Göran Levin 
Moa Turesson 

Projektchef 15-03-30 
15-04-27 

47:33 min 
41:42 min 

 
Tabell 4.1 Presentation av företag och respondenter 

 

4.1 Byggare AB 
4.1.1 Om Byggare AB 

År 1959 startades det som vi idag kallar för Byggare AB. Idag är Byggare AB ett av Sveriges 
största bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på drygt 43 miljarder kronor. Totalt i 
Norden har Byggare AB ca 13 000 anställda. Inom koncernen finns hela kedjan av 
produktionsresurser som krävs för att klara av byggprocessen. Byggare AB arbetar aktivt för 
en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.  

4.1.2 Nils Lind  

Vi har intervjuat Nils Lind som arbetar som projektchef på Byggare AB i Kristianstad. Lind 
har arbetat som projektchef i ca elva år. I Linds arbetsuppgifter ingår der att ansvara för ett 
projekts tid och ekonomi. Han arbetar därför med att samordna projektets olika enheter. Lind 
arbetar med olika projekt, såsom ombyggnad, men aldrig med bostadsprojekt. Intervjun 
genomfördes den 31 mars 2015. 
 
Transformativt ledarskap 
Lind försöker vara en förebild för sin projektgrupp. Som projektchef vill han att hans 
agerande ska genomsyra andras agerande, för att arbetsuppgifterna ska bli utförda på ett visst 
sätt. Mål, syfte och krav är enligt Lind viktigt att föra vidare till projektgruppen. Exempelvis 
förmedlar han syftet till projektgruppen genom att tidigt börja upprepa det. Lind menar att ett 
upprepande syfte får projektgruppen att förstå varför de måste utföra en viss arbetsuppgift. 
Lind förklarar att det handlar om att ge projektgruppen ramar med syfte och mål med 
arbetsuppgifter, och låta de agera inom ramen och ta egna initiativ. 
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“Det är ett ständigt mantra, det handlar om att bana in ett beteende och en förståelse” 

menar N. Lind (personlig kommunikation, 31 mars, 2015). 

Lind försöker få sin projektgrupp att prestera över förväntan. Han förklarar att de 
kompetenser en projektgrupp består av, är avgörande för hur väl projektgruppen kan prestera. 
Lind försöker uppmuntra medlemmarna i projektgruppen att vara kreativa. Han menar att det 
är viktigt för projektgruppen att vara kreativa när de arbetar inom givna ramar. Om Lind 
skulle behöva styra projektgruppen in i minsta detalj, tappar de kreativiteten. Han anser att om 
folk kan ta egna initiativ och vara kreativa, flyter projektet på bra. 

Lind vill skapa en positiv inställning i projektgruppen till deras arbetsuppgifter. Han anser det 
vara viktigt att fokusera på att hålla humöret uppe i projektgruppen även om en arbetsuppgift 
är mycket tuff. Lind förklarar att om han lyckas hålla uppe humöret i projektgruppen kan 
medlemmarna även tycka att tråkiga arbetsuppgifter är roliga. Återigen menar han att det 
handlar om att upprepa ett mantra, att sälja in budskapet. På så sätt får han projektgruppen 
med sig, samt får dem att kämpa för en viss sak. Lind erkänner dock att han är generellt dålig 
på att förse projektgruppens medlemmar med individuell uppmärksamhet. Han säger att han 
är bättre på att skälla när något gått dåligt, men att han försöker ge beröm när en individ gjort 
något bra. 

4.1.3 Patrik Nilsson 

Vi har intervjuat Patrik Nilsson som arbetar som projektchef på Byggare AB i Göteborg. 
Nilsson har arbetat inom byggbranschen sedan mitten på 80-talet, och arbetar sedan två år 
tillbaka som projektchef. Nilsson driver produktionen från projektering fram till att objektet 
lämnas över till kund, och tills det att garantin går ut. Nilsson är även ekonomiskt ansvarig, 
han ansvarar för ingående av avtal samt har ett visst personalansvar. Nilsson arbetar endast 
med ombyggnationer. Intervjun genomfördes den 30 april 2015. 
 
Transformativt ledarskap 
Nilsson försöker få sin projektgrupp att prestera över förväntan. Han berättar att han gärna vill 
att projektgruppen presterar över förväntan för att de ska bli klara lite tidigare eller till en 
lägre kostnad. För att få projektgruppen att prestera över förväntan menar Nilsson att det 
handlar om kostnadsmedvetenheten. Han menar att det är viktigt att som ekonomiskt ansvarig 
ha en känsla för hur mycket pengar ett projekt handlar om, och om det finns möjlighet att 
använda andra tillvägagångssätt för att minimera kostnaderna. 

Varje medlem i projektgruppen försöker Nilsson förse med individuell uppmärksamhet. Han 
menar att han måste uppmuntra medlemmarna i projektgruppen och ge dem bekräftelse varje 
dag för att de ska prestera. Nilsson ger projektgruppens medlemmar individuell 
uppmärksamhet genom beröm. Han förklarar att han anpassar berömmen till varje enskild 
individ beroende på hur de är som personer. Nilsson förklarar även att han ger medlemmarna i 
projektgruppen belöningar när de gjort ett bra jobb. En belöning kan enligt Nilsson vara en 
ledig en dag. 

Nilsson förklarar att om han inte gör som han vill att projektgruppens medlemmar ska göra, 
kan han inte heller kräva det beteendet från dem. På så vis försöker han vara en förebild för 
sin projektgrupp. Han menar att hans ord på så sätt får kraft.  Exempelvis brukar Nilsson 
förmedla projektets syfte till medlemmarna i projektgruppen för att de ska arbeta mot samma 
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mål. Han menar att hans uppgift är att leverera mer än vad han själv kostar, vilket han också 
försöker förmedla vidare till projektgruppen. Nilsson förmedlar syftet till medlemmarna 
genom att uttrycka sig verbalt. 

Nilsson försöker skapa en positiv inställning i projektgruppen till deras arbetsuppgifter. Han 
anser att det är extra viktigt när arbetsuppgifterna är mindre roliga. Han menar att det är 
viktigt att projektgruppen har roligt samtidigt som de skapar resultat. Nilsson låter 
medlemmarna i projektgruppen vara kreativa, men förklarar dock att var och en måste ta 
ansvar för sin egen handling om det skulle gå fel. Han menar att medlemmar som får vara 
kreativa, får utvecklingen att gå vidare. Nilsson förklarar att om han inte skulle låta 
projektgruppens medlemmar vara kreativa, skulle de inte utvecklas och de skulle då tappa sitt 
engagemang till arbetet. 

“Om jag stoppar dem, gör jag detsamma med utvecklingen” 

menar P. Nilsson (personlig kommunikation, 30 april, 2015). 
 

4.1.4 Konflikthantering 

Lind förklarar att det alltid förekommer oenigheter mellan medlemmarna i projektgruppen. 
Han tror att det kan bero på att de arbetar i en tillfällig organisation, och att medlemmarna i 
organisationen ibland inte känner varandra. Han anser att det är viktigt att kunna hantera 
konflikter innan de växer, men att det kan vara svårt. Beroende på vad en konflikt har sin 
grund i, kan en konflikt enligt Lind vara både positiv och negativ. Han berättar att luften 
ibland behöver rensas mellan projektgruppens medlemmar. Lind förklarar att det är viktigt att 
gruppen kommer till den punkten där medlemmarna är oense, för att få veta mer om vem en 
individ är. En sådan konflikt anser han vara positiv då den har ett värde på så sätt att 
relationer kan bildas, eller att en uppgift kan gå vidare. Lind menar att gruppen på så sätt kan 
svetsa sig samman. Han anser att en konflikt också kan vara negativ om den inte kan hanteras. 
Han menar att konflikten då kan bli destruktiv. 
 
I Nilssons projektgrupper förekommer det oenigheter. Nilsson förklarar att det kan finnas 
olika typer av oenighet. Exempelvis kan en oenighet enligt Nilsson handla om hur ett arbeta 
ska utföras. Han menar att en oenighet kan vara både positiv och negativ. Nilsson menar att 
oenigheter kan vara utvecklande om exempelvis en ny medarbetare lär en gammal medarbetar 
något nytt eller tvärtemot. Han menar att individer ibland måste ställa sina åsikter åt sidan och 
våga prova något nytt. Nilsson förklarar att oenigheter även kan vara negativa om 
medlemmarna i projektgruppen har skilda syn på etik och moral. Han förklarar att det oftast är 
han själv som hanterar oenigheter i projektgruppen. 
 

4.1.5 Tillit 

Lind berättar att medlemmarna i projektgruppen inte alltid känner varandra vid projektets 
start. Han anser att det är viktigt att projektgruppen kommer överens och lär känna varandra, 
då de ska spendera många timmar tillsammans. Lind förklarar att det inte går att undvika att 
skapa relationer i en grupp som träffas såpass ofta. Han anser att medlemmarna i 
projektgruppen först lär känna varandra i yrkesrollen. Genom småprat och sammankomster 
utanför arbetet lär projektgruppen sedan känna varandra ännu bättre. Han menar dock att han 
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är dålig på att aktivt arbeta för att skapa gemenskap i projektgruppen. Lind berättar att projekt 
kan löpa på bra, trots att projektgruppen inte skapat någon form av gemenskap. Han menar att 
det i ett projekt ibland kan vara krig och katastrof, även om där finns en gemenskap.  

Lind anser att det är viktigt att medlemmarna i projektgruppen är lojala mot sin egen 
organisation. Lind förklarar vidare att han förutsätter att projektgruppens medlemmar är lojala 
mot varandra och anser att han inte kan göra något åt en individ som inte vill vara lojal. Han 
förklarar att om en individ väljer att vara illojal mot sin organisation, för beteendet med sig 
konsekvenser som individerna är medvetna om. 

Nilsson berättar att medlemmarna i hans projektgrupper inte alltid känner varandra vid 
projektets start. Han vill att projektgruppens medlemmar ska lära känna varandra och komma 
överens, eftersom det annars kan bli svårt att lyckas med projektet. Nilsson anser att om 
projektgruppens medlemmar känner varandra, blir samarbetet i projektgruppen bättre. Han 
berättar att det ibland sker sammankomster utanför arbetet. På så vis kan projektgruppens 
medlemmar skapa relationer och utveckla gemenskap. Han berättar att de brukar ha något 
som de kallar “Mölle-metoden”. Då åker hela projektets organisation till Mölle för att lära 
känna varandra och diskuterar hur projektet ska utföras och vilka eventuella problem de kan 
stöta på. En oberoende anlitas för att styra mötet. På så sätt får alla yrkeskategorier komma till 
tals, utan att någon som är inblandad i projektet ska ta kommandot över mötet. 

“Där läggs titlarna bort och allas ord är lika mycket värt” 

menar P. Nilsson (personlig kommunikation, 30 april, 2015). 

Enligt Nilsson är inte att alla relationer i en projektgrupp är positiva. Han ser relationer som 
positiva när medlemmar börjar umgås privat då det ofta kan visa sig positivt på arbetsplatsen. 
Nilsson anser att ju mer tillit individer har till varandra, desto bättre blir samarbetet. Det är 
enligt Nilsson viktigt att medlemmarna i projektgruppen är lojala mot varandra. Han förklarar 
att det är svårt för honom att påverka lojaliteten mellan gruppmedlemmarna. Han försöker 
dock skapa lojalitet mellan projektgruppens medlemmar genom att få dem att förstå varandras 
situation. Nilsson anser däremot att kärleksrelationer på arbetsplatsen är negativt. 

4.1.6 Samordning 

Enligt Lind kräver ett projekt ofta flera arbetare, vilket kan leda till svårigheter med 
samordningen av sina egna insatser. Han menar att det är viktigt att ha en gemensam målbild 
där alla vet vad de ska bygga, hur de ska bygga och inom vilka tidsramar, för att få individer 
att jobba mot samma mål. Lind ger projektgruppen information om hur arbetsuppgifterna ska 
utföras. Exempelvis har han regelbundna möten med sin projektgrupp. På mötena går de 
övergripande igenom ekonomin och tiden. Lind förklarar att många frågor också löses på 
plats. Han menar att han ofta får ut mer av ett kort möte på plats, än på ett regelrätt möte på 
flera timmar. Alla ska veta vad de ska göra, men dock i måttlig mängd. Han förklarar att 
överinformation kan leda till förvirring. Lind menar att en individ som får så mycket 
information att han eller hon inte kan handskas med den, kan leda till att individen tar egna 
initiativ, vilket kan skapa svårigheter för samordningen. 

I Linds projektgrupper förekommer det olika former av ansvar. Ansvaret innefattar olika 
arbetsuppgifter på olika nivåer i organisationen. Om projektgruppen upplever att 
ansvarsfördelningen är otydlig, menar Lind att ansvaret ligger på honom själv. Lind har en 
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tidshorisont på en månad upp till ett år framåt i tiden, där han vet vad som kommer att hända. 
På så sätt kan han förebygga otydlighet genom att ligga steget före och förmedla information 
tidigt till organisationen. Han menar att han måste vara tydlig i sitt framförande av 
information till projektgruppen. Han berättar att han flera gånger suttit i möten med tron om 
att han varit tydlig, men när han gått därifrån har det visat sig att så inte var fallet. Lind kan 
själv inte förstå vad otydligheten beror på, då han själv anser att han varit tydlig. Han anser att 
människor hör det dem själva vill höra, och att det därför är viktigt att upprepa ett budskap 
flera gånger, för att alla ska förstå vad han vill förmedla. 

“Jag vet inte hur många gånger jag suttit på möten, och så tycker man att alla fattat att 
bollen är blå. Sen så går det en halv dag och då är bollen både gul, röd och svart “ 

menar N. Lind (personlig kommunikation, 31 mars, 2015). 

I Nilssons projektgrupper finns olika ansvarsområden. Nilsson kan inte själv ansvara för allt 
och fördelar därför ansvar till projektgruppen. Delegeringen till projektgruppens medlemmar 
sker skriftligt. I början av varje projekt har Nilsson tillsammans med sin projektgrupp även ett 
uppstartsmöte där en projektplan sätts ihop och ansvarsområden fördelas. Under projektet 
stämmer Nilsson av att projektgruppens medlemmar har färdigställt sina arbetsuppgifter, samt 
sätter deadlines för framtiden. Han förklarar att de har regelbundna möten i startskedet av ett 
projekt och att de sedan under projektets gång har möten då de startar upp nya moment eller 
går in i en ny fas av projektet. På så sätt kan han stämma av att projektet ligger i fas 
ekonomiskt och tidsmässigt.  

Nilsson berättar att projektgruppens medlemmar ibland upplever att ansvarsfördelningen är 
otydlig. Han förklarar att anledningen oftast är att han skrivit en otydlig projektplan, att en 
individ inte uppfattat ansvarsfördelningen vid genomgången eller att en ansvarspost av någon 
anledning har missats. För att undvika otydlighet förklarar Nilsson att det i projektplanen 
finns angivet vilket ansvarsområde respektive individ har och vilka arbetsuppgifter som ingår. 
 

4.2 Hammare AB 
4.2.1 Om Hammare AB 

Hammare AB startade sin verksamhet år 1988. Hammare AB är idag ett av Sveriges största 
bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Under år 2014 hade Hammare AB i Sverige en 
omsättning på drygt 26 miljarder kronor och 9 517 anställda. Hammare AB utvecklar och 
bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar 
och anläggningar samt övrig infrastruktur.  

4.2.2 Rickard Kling 

Kling arbetar som projektchef på Hammare AB i Halmstad, vilket han arbetat som i ca fyra 
år. Klings arbetsuppgift är att styra projekt, där han ansvarar för projektets ekonomi och 
personal. Kling arbetar bl.a. med ombyggnader, tillbyggnader, service eller nyproduktion. 
Intervjun genomfördes den 26 mars 2015. 
 
Transformativt ledarskap 
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Kling förklarar att han vill få sin projektgrupp att prestera över förväntan. Han berättar att han 
sätter upp realistiska men tuffa mål och är tydlig med vart projektet ligger tidsmässigt. Kling 
berättar att om tider kan pressas, kan pengar sparas, vilket leder till ett bättre resultat än 
planerat. För att projektgruppen ska kunna prestera i enlighet med de uppsatta målen 
förmedlar projektets syfte till medlemmarna i projektgruppen. Kling menar att om 
medlemmarna i projektgruppen vet syftet med projektet, kan det skapa engagemang i 
gruppen. 

Kling försöker vara en förebild för sin projektgrupp. Han försöker inför projektgruppen att 
föregå med gott exempel, genom att arbeta efter företagets värderingar. Kling arbetar också 
med individuell uppmärksamhet. Det gör han genom att visa omtanke och exempelvis fråga 
hur personen för tillfället upplever arbetet och fråga om de har lagom arbetsbörda. 

Enligt Kling försöker han skapa en positiv inställning i projektgruppen till deras 
arbetsuppgifter. Han menar att det är nödvändigt men att det kan vara svårt vid tråkiga 
arbetsuppgifter. Han försöker skapa en positiv inställning genom att ge projektgruppens 
medlemmar beröm. Om det är en tråkig arbetsuppgift försöker Kling måla upp en bild som 
förklarar vikten av arbetsuppgiften och hur alla kan tjäna på dess utförande. Han uppmuntrar 
även kreativitet genom att låta projektgruppens medlemmar ta egna initiativ. Han menar att 
alla är bra på olika saker. Om en individ visar att han eller hon kan hantera en uppgift, låter 
Kling individen ta egna initiativ. Han anser att individer som tar eget initiativ och kommer 
med egna idéer, kan inspireras och tycka att arbetet blir roligare. 

4.2.3 Maria Pålsson 

Pålsson har sedan fyra åt tillbaka arbetat som projektchef på Hammare AB i Halmstad. Från 
det att Hammare AB får ett visst projekt och kontraktet är skrivet med kunden, är Pålssons 
arbete att driva projektet från projekteringsskedet till överlämnandet av slutprodukten. 
Pålssons arbetsuppgifter innefattar även att leda projektgruppen som arbetar med projektet. 
Hon arbetar framförallt med husbyggande. Intervjun genomfördes den 8 april 2015. 
 
Transformativt ledarskap 
Pålsson förmedlar syftet med projektet till projektgruppen. Ibland kommer även beställaren 
själv på besök för att berätta om projektet och dess bakgrund. Pålsson anser att då 
projektgruppens medlemmar är informerade om syfte och mål skapas ett bättre engagemang i 
gruppen. 

Pålsson berättar även att hon försöker vara en förebild för sin projektgrupp. Det gör hon 
genom att agera enligt företagets värderingar. Hon leder sin projektgrupp som hon hade velat 
att någon annan skulle leda. Pålsson förklarar vidare att hon försöker skapa en positiv 
inställning hos projektgruppen till deras arbetsuppgifter. Hon försöker skapa denna positiva 
inställning genom att tilldela projektgruppens medlemmar de arbetsuppgifter som de blir 
stimulerade av, och som de tycker är roliga. Pålsson menar att ett bättre resultat på så vis 
skapas.  

Pålsson uppmuntrar kreativitet genom frihet. Hon förklarar att de i byggbranschen arbetar 
mycket med frihet under ansvar. Vidare anser hon att kreativitet är en förutsättning för att 
projektgruppens medlemmar ska kunna ta egna beslut och hantera saker på egen hand. 
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Pålsson tror att hon förser medlemmarna i projektgruppen med individuell uppmärksamhet. 
Hon berättar att hona exempelvis brukar ringa medlemmarna i projektgruppen för att höra hur 
de mår. Enligt Pålsson är det mycket viktigt att ge beröm och att framföra när någon gjort bra 
ifrån sig, då det kan lyfta personen genom ett ökat självförtroende. Att föra vidare beröm från 
andra, t.ex. en högre chef i företaget, till projektgruppen anser Pålsson också vara viktigt då 
det stärker gruppen. 

4.2.4 Konflikthantering 

I Klings projektgrupper uppstår inte oenigheter särskilt ofta. Han förklarar att det beror på att 
de i hans projektgrupper är öppna gentemot varandra. De få oenigheter som uppstår handlar 
oftast om att någon inte levererat vad de lovat. Kling berättar att mål sätts upp för olika 
arbetsuppgifter samt en tidpunkt för när målen ska vara uppfyllda. Om målen inte nås vid 
sluttid kan besvikelse och därmed oenigheter uppstå. Han menar att oenigheter även kan 
uppstå om projektmedlemmarna inte är tillräckligt insatta i vad som ska göras. När oenigheter 
uppstår är det enligt Kling viktigt att prata med de inblandade. 

Pålsson förklarar att det förekommer oenigheter i hennes projektgrupper. Hon har framförallt 
erfarenhet av att oenigheter uppstår mellan de olika skedena i ett projekt. Exempelvis kan de 
som arbetar med projekteringen anse att vissa saker ska lösas ute på bygget, medan de som 
arbetar ute på bygget anser att de sakerna borde vara lösta tidigare. Pålsson förklarar att det 
kan uppstå mindre grupper inom projektgruppen, att det finns vissa som håller ihop mer än 
med andra. Hon försöker oftast därför sätta ihop personer som fungerar bra ihop och som 
arbetar någorlunda liknande för att eliminera risker för dessa typer av oenigheter. Pålsson 
anser dock att oenigheter både kan vara positiva och negativa. Hon menar att vissa oenigheter 
kan vara positiva. Med olika åsikter kan projektgruppen diskutera fram beslut, vilket enligt 
Pålsson leder gruppen framåt. Negativa oenigheter menar Pålsson kan uppstå då 
projektgruppen inte kommer överens och att någon inte kan acceptera det beslut som tas. Hon 
hanterar oenigheter genom att låta alla inblandade få komma till tals och att därifrån lösa 
problemet. 

4.2.5 Tillit 

Kling förklarar att alla i projektgruppen inte känner varandra vid projektets start. Han anser 
det vara viktigt att arbeta för att projektgruppens medlemmar ska lära känna varandra. 
Medlemmarna i projektgruppen skapar enligt Kling relationer med varandra under 
gemensamma genomgångar av projektet. Tillsammans med projektgruppen går Kling igenom 
vem som ska göra vad i projektet. Det sker även sammankomster utanför arbetet. Kling anser 
att det skapar en samhörighet som är viktig då individerna ska arbeta tillsammans en tid 
framöver. Att få projektgruppens medlemmar att skapa relationer med varandra, handlar 
egentligen om att få gruppmedlemmarna att skapa förtroende för varandra. Kling menar att 
förtroende och samhörighet är viktigt då projektets mål ska nås gemensamt. Förtroende och 
samhörighet mellan projektgruppens medlemmar är även viktigt för att de tillsammans ska 
kunna möta de motgångar som kan komma att uppstå under projektet.  

Pålsson förklarar att medlemmarna i hennes projektgrupp inte alltid känner varandra vid 
projektets uppstart. Hon berättar dock att hon vill att medlemmarna i projektgruppen ska lära 
känna varandra, då hon anser det vara en fördel för samarbetet gruppmedlemmarna emellan. 
För att projektgruppens medlemmar ska lära känna varandra anordnas en etableringsträff där 
projektgruppen samlas ute på bygget. Där informeras projektgruppen om projektet samt utför 
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någon typ av icke arbetsrelaterad aktivitet. Ibland anordnas även aktiviteter utanför arbetstid. 
Pålsson förklarar att medlemmarna i projektgruppen ofta behöver jobba ihop sig och att de lär 
känna varandra mer efterhand. 

Relationer mellan projektgruppens medlemmar kan vara både positiva och negativa. Pålsson 
anser att det beror på relationstyp. Det finns enligt Pålsson en del släktband på arbetsplatsen, 
vilket hon anser ibland kan vara negativt då de känner varandra väl och att de håller varandra 
om ryggen. Hon menar att det kan vara bra att bryta efter en längre tid av samarbete, då 
individerna känner varandra väl och att gruppen i längden kan blir enkelspårig. Ingen grupp 
eller relation fungerar enligt Pålsson perfekt. 

Pålsson strävar efter att skapa ett team av sin projektgrupp som arbetar mot samma mål. Hon 
anser att ett gemensamt mål ofta sammansvetsar en grupp. Hon menar att det bidrar till 
gemenskap i gruppen.  För att skapagemenskap försöker Pålsson få gruppmedlemmarna att 
känna sig delaktiga och som en i gruppen, exempelvis genom att låta en individ delta på ett 
möte. Pålsson anser att individer som känner gemenskap och är delaktiga i en grupp, också 
känner tillhörighet till gruppen. Hon menar att individerna i gruppen då arbetar bättre 
tillsammans. 

Pålsson vill att projektgruppens medlemmar ska vara lojala mot varandra. Hon anser att om 
projektets gruppmedlemmar inte är lojala mot varandra går var och en sin egen väg. Det 
saknas då samarbete och sammanhållning i gruppen, vilket gör att gruppmedlemmarna inte 
känner delaktighet eller får samma engagemang som om de hade varit lojala mot varandra. 
Om någon i gruppen upplever att en annan gruppmedlem inte är lojal, anser Pålsson att den 
förstnämnda gruppmedlemmen inte kommer göra sitt bästa för att nå målet. 

4.2.6 Samordning 

Kling delegerar ansvar till projektgruppen. Han förklarar att ansvar fördelas för att alla 
arbetsuppgifter ska bli utförda. Enligt Kling är det viktigt att ansvarsfördelningen finns på 
papper, annars kan det lätt leda till otydligheter om vem som ska göra vad, särskilt om det är 
flera som är inblandade i projektet. För att undvika otydlighet har Kling också ett 
avstämningsmöte varje vecka med sin projektgrupp. Under mötena går de tillsammans 
igenom vad som måste göras för att komma vidare i projektet. Exempelvis ser de över hur de 
ligger till tidsmässigt och när material ska köpas in. Tidpunkten för när material ska köpas in 
är viktig, för att det ska kunna levereras i tid för montering. 

I Pålssons projektgrupper är ansvar fördelat. Hon delegerar ansvar genom ett byggstartmöte, 
där arbetsuppgifterna också tydliggörs. På mötet går Pålsson tillsammans med projektgruppen 
igenom alla moment i projektet. Mötet är viktigt för att alla ska vara klara över vem som ska 
göra vad, och för att alla arbetsuppgifter ska bli utförda. Hon delegerar ansvar både muntligt 
och skriftligt. Hon förklarar dock att trots byggstartmötet är det svårt att gå igenom allt i 
projektet. Efterhand som projektet pågår kan det uppkomma nya saker som behöver 
tydliggöras. Pålsson kallar då till möte där otydligheterna reds ut. Mindre saker kan även 
tydliggöras via mail. Det är enligt Pålsson vanligt att otydligheter förekommer.   

Pålsson förklarar att hon inte regelbundet samlar alla medlemmar i projektgruppen för möte. 
Beroende på vilket skede projektet befinner sig i, är olika personer mer och mindre 
involverade. Hon har möten med de personer som är involverade i det skede som projektet 
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befinner sig i. Syftet med mötena är att tydliggöra och stämma av saker som är aktuella. 
Exempelvis går de igenom tidplanen för att se hur projektet ligger till tidsmässigt. 
 

4.3 Spik AB 
4.3.1 Om Spik AB 

Spik AB startade år 1887. Spik AB är ett av Sveriges största byggföretag som år 2014 hade ca 
10 500 medarbetare och omsättning på ca 30 miljarder kronor. Spik AB’s verksamhet består 
av att bygga, utveckla och underhålla samhällets miljö.  

4.3.2 Göran Levin  

Göran Levin arbetar som projektchef på Spik AB i Göteborg, vilket han arbetat som de 
senaste fem åren. Hans arbetsuppgift är att leda en grupp om ett antal produktionschefer och 
deras organisationer. Levin är närvarande genom hela projektet då han har det ytterst 
ansvaret. Levin arbetar främst med projekt såsom ombyggnation, men även med en del 
nybyggnationer och tillbyggnationer. Intervjun genomfördes den 30 mars 2015. 
 
Transformativt ledarskap 
Levin berättar att han vill få sin projektgrupp att prestera över förväntan, då de lever av att 
kunderna ska bli nöjda och att företaget ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Levin menar 
att nöjda kunder kommer tillbaka vilket i sin tur genererar mer pengar. Han förklarar att Spik 
AB mäter kundnöjdhet genom enkäter innan slutbesiktningen för varje projekt. Levin menar 
att målet med projektet är kundnöjdhet, som går hand i hand med att ekonomin går bra och att 
tiden hålls. 

Som projektchef är det enligt Levin viktigt att vara en förebild för sin projektgrupp. Levin är 
en förebild genom att hälsa på sina medarbetare varje morgon och genom att följa 
säkerhetskulturen på byggarbetsplatsen. Han menar att han då kan förvänta sig att 
medlemmarna i projektgruppen beter sig likadant. Levin menar att han som förebild kan 
skapa en positiv inställning till medlemmarna i projektgruppens arbete. 

I den mån det är möjligt menar Levin att han uppmuntrar medlemmarna i projektgruppen att 
vara kreativa. Han förklarar att det ibland kommer kreativa idéer från projektmedlemmar och 
att han sällan säger nej till idéerna som dyker upp. Levin ser kreativa och innovativa individer 
som något positivt. Han menar att kreativa och innovativa medarbetare oftast gynnar 
projektets resultat. 

Levin berättar att han försöker förse varje medlem i projektgruppen med individuell 
uppmärksamhet i form av feedback, men att han kan bli bättre på det. Han anser att det är 
viktigt att ge beröm vid bra prestationer, men att det är lika viktigt att framföra när en individ 
borde gjort på ett annorlunda vis. Levin menar att alla mår bra av att ibland få positiv 
feedback. Han förklarar vidare att han anser att den mesta feedbacken bör vara positiv. Om 
han utesluter den positiva feedbacken, menar Levin att han även ska utesluta den negativa 
feedbacken. 

4.3.3 Moa Turesson  
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Turesson har arbetat på Spik AB i Halmstad sedan 1999, och arbetar sedan ett år tillbaka som 
projektchef. Dels arbetar Turesson med projekt där hon har det yttersta ansvaret, och dels 
sitter hon med i distriktets ledningsgrupp, som har hand om planering, bemanning, personal, 
utveckling och ekonomi etc. inom distriktet. Turesson arbetar med vad de kallar för interna 
utvecklingsprojekt. Spik AB har en avdelning som utvecklar bostäder, runt om i Halmstad. 
När projekten är utvecklade tar Turesson över och producerar dem. Hon arbetar bara med 
nyproduktion av bostäder. Intervjun genomfördes den 27 april 2015. 
 
Transformativt ledarskap  
Turesson försöker få sin projektgrupp att prestera över förväntan. När gruppen presterat bra 
får de höra det. Om projektgruppen även får beröm från annat håll, förmedlar Turesson det 
vidare till gruppen. Hon menar att om projektgruppen får höra att de gjort något bra, blir de 
mer motiverad att fortsätta med sitt arbete. Hon sätter även lite tuffare mål som kräver lite 
extra arbete. 

Turesson tycker det är viktigt att alla vet vart projektet är på väg, och vad slutprodukten 
kommer att bli. Hon förmedlar projektets syfte till medlemmarna i projektgruppen i tidigt 
skede av projektet för att alla ska veta vad de ska göra, samt hur och varför projektet ska 
genomföras. Turesson menar att det är viktigt att hon förmedlar projektets syfte för att 
projektgruppens medlemmar inte ska skapa sina egna sanningar. Om medlemmarna har olika 
sanningar arbetar de inte mot ett och samma mål, vilket inte kommer leda till ett bra utfall. 

Turesson försöker vara en förebild för sin projektgrupp genom att i den mån hon kan, följa 
företagets regler och policy. Hon försöker också uppmuntra sin projektgrupp till att vara 
kreativ. Turesson uppmuntrar projektgruppen att inte alltid göra som de brukar göra, att tänka 
ett varv till för att se om det kan finnas ett annat sätt som är bättre i det aktuella projektet. Hon 
anser att det för utvecklingen framåt. Att inte testa nya tillvägagångssätt kan resultera i att nya 
och bättre lösningar missas. 

Turesson försöker förse projektgruppens medlemmar med individuell uppmärksamhet. Det 
gör hon genom att ge medlemmarna positiv feedback efterhand som de presterat bra. Hon 
menar att det inte räcker med att säga bra jobbat. Hon försöker därför vara mer specifik när 
hon ger projektgruppens medlemmar beröm om saker de gjort och uppgifter de utfört. 

“Feedbacken ska vara specifik och vid rätt tillfällen” 

menar M. Turesson (personlig kommunikation, 27 april, 2015). 

4.3.4 Konflikthantering 

Emellanåt förekommer det enligt Levin oenigheter mellan medlemmarna i hans 
projektgrupper. Han menar att oenigheterna ibland är allvarliga och ibland inte. Oenigheterna 
kan handla om allt från att individer inte håller ordning på sin arbetsplats, till att medlemmar 
inte tål varandra. Levin menar att oenighet kan vara både positiva och negativa. Han anser det 
vara positivt när individer står upp för sin åsikt, då det kan leda till kreativa lösningar. Han 
menar dock att oenigheter kan vara negativa om individer exempelvis individer ryker ihop på 
grund av att personkemin inte fungerar. Levin försöker hantera oenigheterna direkt, innan de 
växer. Han pratar då med de inblandade individerna. Antingen kommer de fram till att 
medlemmarna kan jobba ihop men ibland kan de behövas delas på. 
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Turesson har erfarenhet av olika typer av oenigheter i sina projektgrupper. Hon menar att 
oenigheter gällande uppgifter på arbetsplatsen kan vara bra. Hon menar att det är positivt att 
individer har olika åsikter om hur exempelvis ett moment ska lösas eller utföras.  Turesson 
anser att om två individer har olika lösningar på samma problem, kan det generera en tredje 
lösning som kan vara ännu bättre. Hon menar att projektgruppens medlemmar på så sätt 
utvecklas. Det kan även förekomma oenigheter där individer har olika politisk uppfattning 
eller religion. Turesson menar att alla får lov att tycka vad de vill, men hon anser att individer 
inte bör ge uttryck för det i alla lägen. 

4.3.5 Tillit 

Levin berättar att medlemmarna i hans projektgrupper inte alltid känner varandra vid 
projektets start. För att projektgruppens medlemmar ska kunna lära känna varandra ordnar 
han någon form av aktivitet utanför arbetet, exempelvis en teambuildingaktivitet. Ibland 
kräver projekt någon form av workshop. Levin anser att workshops är ett bra sätt för 
medlemmarna i projektgruppen att lära känna varandra på och bilda relationer. Han anser att 
det är viktigt att medlemmarna i projektet känner gemenskap och tillhörighet. Han anser det 
vara viktigt för att varje individ ska trivas på arbetet och känna sig som en del av gruppen. 
Levin anser att det även är viktigt för medlemmarna att känna lojalitet till sin grupp för att de 
tillsammans ska uppnå ett bra resultat. 

Turesson tycker det är viktigt att projektgruppens medlemmar känner varandra. En 
projektgrupp som känner varandra vet hur vet hur varje individ i gruppen fungerar, 
exempelvis vilka styrkor och svagheter de har. För att medlemmarna i projektgruppen ska 
skapa relationer med varandra genomförs en aktivitet i början av varje projekt. Där går 
Turesson igenom projektet för att alla i projektgruppen ska ha samma bild om vad som ska 
hända, vilka målen är etc. I samband med genomgången av projektet utför de även en icke 
arbetsrelaterad aktivitet för att medlemmarna i projektgruppen ska lära känna varandra. Hon 
anser dock att inte alla individer lär känna varandra under ett tillfälle, men att aktiviteten ger 
utvecklandet av relationer mellan projektgruppens medlemmar en bra start. 

Turesson gör inget specifikt med syfte att skapa gemenskap i projektgruppen. Hon försöker 
däremot få alla i gruppen att känna sig delaktiga, för att alla ska veta att de är viktiga för 
projektet.  Hon anser att om hon delegerar en arbetsuppgift till en individ i projektgruppen 
som individen normalt inte arbetar med, visar Turesson att hon tror på individen och att hon 
anser att individen är kompetent nog att klara uppgiften. Hon menar att individen på så sätt 
känner sig delaktig i gruppen. 

Turesson anser att projektgruppens medlemmar ska vara lojala mot varandra. Hon menar 
dock att det inte får gå över till att någon blir lydig. Framförallt anser Turesson att 
projektgruppens medlemmar ska vara lojala mot företaget. Att vara lojal mot företaget menar 
hon vara detsamma som att vara lojal mot sina arbetskamrater, genom att arbeta mot ett och 
samma mål. 

4.3.6 Samordning 

Genom att använda sig av en projektplan fördelar Levin ansvar i projektgruppen. Han 
förklarar att ansvar varierar mellan olika projekt och fördelas vid projekts start. Vem som får 
vilket ansvar beror på vilka medlemmar som ingår i gruppen och vilket typ av projekt de ska 
utföra. Levin anser att ansvarsfördelningen är viktig och måste ske på ett sätt som gör att den 
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är tydlig. Han menar att det är viktigt att vara tydlig då det leder till att var och en vet vilket 
ansvarsområde de har, samt att varje individ vet vad han eller hon ska göra. Levin förklarar att 
ansvarsfördelning finns både för att medarbetarna ska veta vad han förväntar sig av dem, men 
också för att han själv måste veta vad hans chefer förväntar sig av honom.  

Om projektgruppens medlemmar upplever att ansvarsfördelningen är otydlig anser Levin att 
det är han som varit otydlig i starten av projektet. Om projektgruppens medlemmar upplever 
att ansvarsfördelningen är otydlig, kallar Levin till möte. Under projektets gång följs även 
projektplanen upp med jämna mellanrum, vilket skapar en upprepning av ansvarsfördelningen 
och som på så sätt minimerar risken för otydlighet. Levin har regelbundna möten med sina 
projektgrupper. Syftet med mötena är att stämma av projektplanen, målen, ekonomin, inköp, 
hur projektet ligger till tidsmässigt etc. 

“Möten är bra för att inte tappa bort något på vägen” 

menar G. Levin (personlig kommunikation, 30 mars, 2015). 

Turesson delegerar uppgifter till projektgruppen. Hon förklarar att varje roll i projektet 
innefattar ett ansvarsområde. Individen som besitter rollen förväntas utföra de uppgifter som 
rollen innebär. I starten av ett projekt kallar hon till ett startmöte, där roller fördelas. Vem som 
får vilken roll beror på vilken kompetens individen besitter. Om det sedan finns uppgifter 
kvar, som inte ingår i någon individs roll, är det dessa uppgifter Turesson delegerar. Vem eller 
vilka hon delegerar arbetsuppgifter till, beror på kompetens och arbetsbelastning. Enligt 
Turesson har projektgruppens medlemmar aldrig upplevt ansvarsfördelningen som otydlig. 
Om någon i projektgruppen skulle uppleva att ansvarsfördelningen är otydlig, förklarar 
Turesson att hon skulle sammankalla till möte. På mötet skulle hon förtydliga områden som 
upplevs otydliga och eventuellt göra ändringar i ansvarsfördelningen.  

Turesson har vad hon kallar behovsbaserade möten med sin projektgrupp. Mötena är knutna 
till de aktiviteter som är aktuella. Mötenas innehåll varierar beroende på vilken fas projektet 
befinner sig i. 
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5. Analys 
Analysen inleds med en sammanställning av vår empiri, kopplat till tidigare avsnitt. Därefter 
är analysen uppdelad enligt de begrepp som studeras. För att studera vilken betydelse det 
transformativa ledarskapet har för konflikthantering, tillit och samordning i 
byggprojektgrupper, har vi analyserat respondenternas uttalanden och identifierat likheter 
och skillnader. Betydelse och innebörd av respondenternas uttalanden, förklaras 
genomgående med teori och avslutas med egna tolkningar. Avslutningsvis återkopplar vi 
detta kapitel till analysmodellen. 

 
5.1 Sammanställning av empiri  
Nedan presenteras en sammanställning av de intervjusvar vi erhållit från respondenterna.  
Syftet med sammanställningen är att få en överblick och enkelt kunna jämföra 
respondenternas svar.  
 

Transformativt 
ledarskap 

Karismatiskt 
ledarskap 

Inspirerande 
motivation 

Intellektuell 
stimulans 

Individuellt 
hänsynstagande 

Byggare 
AB 

Lind Vill få gruppen 
att prestera över 
förväntan. 
Försöker vara en 
förebild. 

Förmedlar 
syfte.  
Inspirerar till 
arbetsuppgifter. 

Tillåter egna 
initiativ. 
Uppmuntrar 
kreativitet. 

Ger beröm. 

Nilsson Vill få gruppen 
att prestera över 
förväntan. 
Försöker vara en 
förebild. 

Förmedlar 
syfte.  
Inspirerar till 
arbetsuppgifter. 

Tillåter 
kreativitet. 

Ger 
bekräftelse, 
beröm och 
belöningar. 

Hammare 
AB 

Kling Vill få gruppen 
att prestera över 
förväntan. 
Försöker vara en 
förebild. 

Förmedlar 
syfte.  
Inspirerar till 
arbetsuppgifter. 

Uppmuntrar 
kreativitet 
genom egna 
initiativ. 

Visar omtanke. 

Pålsson Försöker vara en 
förebild. 

Förmedlar 
syfte.  
Inspirerar till 
arbetsuppgifter. 

Uppmuntrar 
kreativitet. 

Ger beröm, 
visar omtanke. 

Spik AB Levin Försöker vara en 
förebild. 

 
 

X 

Uppmuntrar 
till innovation 
och 
kreativitet. 

Ger 
konstruktiv 
feedback och 
beröm.   

Turesson Vill få gruppen 
att prestera över 
förväntan. 
Försöker vara en 
förebild. 

Förmedlar 
syfte. 

Upp-muntrar 
kreativitet. 

Ger beröm.   

 
Tabell 5.1 Sammanställning av intervjupersonernas uttalanden kring transformativt 

ledarskap.  
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 Konflikthantering Tillit Samordning 
Byggare 

AB 
Lind Oenigheter 

förekommer, både 
positiva och 
negativa. 
Hanterar konflikter 
tidigt.  

Sammankomster 
utanför arbetet för 
att skapa relationer.  
Arbetar inte för 
gemenskap.  
Kan inte påverka 
lojaliteten. 

Fördelar ansvar. 
Förebygger otydlighet i 
ansvarsfördelning. 
Upprepar budskap.  
Har möten med 
projektgruppen.  

Nilsson Oenigheter 
förekommer, både 
positiva och 
negativa.  
Hanterar konflikter. 

Sammankomster 
utanför arbetet för 
relationer och 
gemenskap. 
Svårt för honom att 
påverka lojaliteten.  

Fördelar ansvar, skriftligt.  
Följer upp 
arbetsuppgifter.  
Projektplan för att 
undvika otydlighet. 
Har möten med 
projektgruppen.  

Hammare 
AB 

Kling Oenigheter 
förekommer sällan.  
Pratar med de 
inblandade.  

Skapar relationer 
vid genomgångar 
av projektet, samt 
sammankomster 
utanför arbetat.  
Arbetar för 
gemenskap.  

Fördelar ansvar, 
skriftligt.  
Avstämningsmöten med 
projektgruppen.  

Pålsson Oenigheter 
förekommer, både 
positiva och 
negativa. 
Låter alla 
inblandade komma 
till tals.  

Skapar relationer 
genom icke 
arbetsrelaterade 
aktiviteter.  
Skapar gemenskap 
genom 
gemensamma mål.  

Fördelar ansvar, 
muntligt och skriftligt, 
vid ett byggstartmöte.  
Kallar till möte eller 
mailar vid otydligheter.  
Regelbundna möten 
med projektgruppen.  

Spik AB Levin Oenigheter 
förekommer, både 
positiva och 
negativa. 
Hanterar konflikter 
tidigt och genom att 
prata med de 
inblandade.  

Anordnar 
aktiviteter utanför 
arbetet för att 
skapa relationer. 
Anser att 
gemenskap och 
lojalitet är viktigt. 
 

Fördelar ansvar med 
projektplan.  
Kallar till möte vid 
otydlig 
ansvarsfördelning, samt 
följer upp 
projektplanen. 
Regelbundna möten 
med projektgruppen. 
 

Turesson Oenigheter 
förekommer.  

Vid genomgång av 
projektet och en 
icke 
arbetsrelaterad 
aktivitet skapar 
hon relationer.  
Arbetar inte med 
gemenskap.  

Fördelar ansvar, under 
möte.  
Sammankallar till möte 
vid otydlig 
ansvarsfördelning.  
Behovsbaserade möten 
med projektgruppen. 

 
Tabell 5.2 Sammanställning av intervjupersonernas uttalanden kring konflikthantering, tillit 

och samordning. 
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5.2 Transformativt ledarskap  
5.2.1 Karismatiskt ledarskap 

Samtliga respondenter försöker vara förebilder för sina projektgrupper. Lind och Nilsson 
försöker båda få sitt agerande att genomsyra projektgruppens agerande. Kling, Pålsson, Levin 
och Turesson försöker agera efter företagets värderingar. En transformativ ledare har makt 
och inflytande hos sina medarbetare (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & Riggio 2006). Genom 
att generera tro och respekt är ledaren en förebild för sina medarbetare (Bass, 1991; Bass, 
1997; Bass & Riggio 2006; García-Morales et al., 2012). Då samtliga respondenter försöker 
vara förebilder för sina projektgrupper, är det rimligt att anta att de till viss del är karismatiska 
i sitt ledarskap.  

Lind, Nilsson, Kling och Turesson försöker få sina projektgrupper att prestera över förväntan. 
Lind arbetar för att skapa en positiv inställning i projektgruppen. Nilsson menar att 
kostnadsmedvetenhet är viktigt för höga prestationer, och att den som är ekonomiskt ansvarig 
bör överväga olika tillvägagångssätt för att minimera kostnaderna. Kling och Turesson sätter 
upp tuffa men realistiska mål för att få projektgruppen att prestera ett bättre resultat än 
planerat. Bass (1991) förklarar att transformativa ledare uppmuntrar sina medarbetare att 
åstadkomma storslagna handlingar genom extra ansträngning. Transformativa ledare förser 
medarbetarna med en känsla för uppgiften. Bass (1997) och Bass och Riggio (2006) menar att 
transformativa ledare är villiga att ta risker (ibid.). Genom att försöka få sina projektgrupper 
att prestera över förväntan, visar Lind, Nilsson Kling och Turesson även här ett karismatiskt 
ledarskap.   

Det karismatiska ledarskapet kan kopplas till konflikthantering. Samtliga respondenter arbetar 
för att vara förebilder för medlemmarna i sina projektgrupper. Då en ledare har makt och 
inflytande är det rimligt att anta att han eller hon är respekterad och betrodd och därmed har 
en fördel vid hanteringen av konflikter.  

5.2.2 Inspirerande motivation 

Lind, Nilsson, Kling, Pålsson och Turesson förmedlar projektets syfte till medlemmarna i sina 
projektgrupper. De förmedlar alla syftet genom att uttrycka sig verbalt. Lind och Turesson 
förklarar att de upprepar projektets syfte för projektgruppen i tidigt skede, för att bana in ett 
beteende och en förståelse för projektet. Lind menar att han på så sätt får projektgruppen att 
förstå varför de måste utföra en viss arbetsuppgift. Turesson menar att hon då får 
projektgruppen att arbeta mot samma mål. Det kan jämställas med Bass (1991; 1997), 
Friedman et al. (2000) och Bass och Riggio (2006) som förklarar att en transformativ ledare 
har en stark tro på visionen som ledaren kommunicerar till medarbetarna, för att förse deras 
arbete med mening. Friedman et al. (2000) förklarar att den transformativa ledaren får 
medarbetarna att tro på visionen, vilket inspirerar medarbetarna till att utföra organisationens 
arbetsuppgifter. Enligt Bass och Riggio (2006) skapar den transformativa ledaren på så sätt 
engagemang hos projektgruppen, för att de tillsammans ska kunna nå det gemensamma målet.  

Kling och Pålsson försöker skapa en positiv inställning i sina projektgrupper till deras 
arbetsuppgifter. Kling försöker måla upp en bild som förklarar vikten av arbetsuppgiften och 
hur projektet kan tjäna på dess utförande. Pålsson tilldelar projektgruppen arbetsuppgifter som 
de blir stimulerade av. En transformativ ledare inspirerar sina medarbetare genom att skapa 
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mening och utmaningar i deras arbete (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006). Då 
Kling och Pålsson försöker skapa en positiv inställning i projektgruppen till deras 
arbetsuppgifter, visar de inspirerande motivation i sitt ledarskap. Kling skapar mening i 
projektgruppens arbete genom att förklara betydelsen av en arbetsuppgift. Pålsson förser 
projektgruppens medlemmar med utmaningar, genom stimulerande arbetsuppgifter.  

Det går här att se kopplingar mellan inspirerande motivation och samordning. Då en ledare 
med inslag av inspirerande motivation inspirerar sina medarbetare till att utföra 
organisationens arbetsuppgifter, kan engagemang skapas i projektgruppen vilket kan leda till 
att de tillsammans kan nå det gemensamma målet. Respondenterna visar likheter då de genom 
att tidigt förmedla projektets syfte, försöker bana in ett beteende och en förståelse för 
projektet, för att få projektgruppen att arbeta mot samma mål.  

Det går även att se kopplingar mellan inspirerande motivation och konflikthantering. Det är 
rimligt att anta att en positiv inställning i projektgrupperna skapar förutsättningar för att 
utveckla relationer medlemmarna emellan. Det är likväl rimligt att anta att en positiv 
inställning mellan projektgruppens medlemmar skulle kunna minska risken för konflikter. 

5.2.3 Intellektuell stimulans 

Samtliga respondenter uppmuntrar kreativitet bland medlemmarna i sina projektgrupper. Lind 
och Kling uppmuntrar kreativitet genom att låta projektgruppens medlemmar ta egna initiativ 
inom givna ramar. Levin uppmuntrar kreativitet inom projektgruppen i den mån det är 
möjligt. Nilsson, Pålsson och Turesson låter medlemmarna i projektgruppen vara kreativa för 
att de ska kunna utvecklas. Transformativa ledare arbetar för att medlemmarna ska vara 
innovativa och kreativa (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & Riggio 2006). Ledaren främjar 
medlemmarnas intelligens, kunskap och lärande vilket leder till att problem kan omformuleras 
och att nya tillvägagångssätt för gamla problem kan antas (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & 
Riggio, 2006; Friedman et al., 2000; García-Morales et al., 2012). Genom att ge utrymme för 
kreativitet i projektgruppen, antar samtliga respondenter ett intellektuellt stimulerande 
ledarskap. Då Lind och Kling låter projektgruppen ta egna initiativ, kan kreativa lösningar 
generera i nya tillvägagångssätt för gamla problem. Då Nilsson, Pålsson och Turesson vill att 
projektgruppen ska kunna utvecklas främjar de kunskap och lärande, vilket även det kan leda 
till att nya tillvägagångssätt för gamla problem kan antas. Det framgår inte hur Levin låter 
projektgruppens medlemmar vara kreativa. 

5.2.4 Individuellt hänsynstagande 

Samtliga respondenter förser projektgruppens medlemmar med individuell uppmärksamhet. 
Lind, Nilsson och Pålsson förklarar att de försöker ge beröm vid goda prestationer. Nilsson 
förklarar att han anpassar berömmen till varje individ. Han uppmuntrar även projektgruppens 
medlemmar och ger dem bekräftelse dagligen, ibland i form av belöningar. Kling och Pålsson 
förser medlemmarna i sina projektgrupper med individuell uppmärksamhet genom att visa 
omtanke. Levin och Turesson ger projektgruppens medlemmar individuell feedback. Levin 
anser det vara viktigt att ge både positiv och konstruktiv feedback. Transformativa ledare ger 
individuell uppmärksamhet till varje medarbetares prestation (Bass, 1991; Bass, 1997; Bass & 
Riggio, 2006; Friedman et al., 2000). Ledaren ägnar även uppmärksamhet åt medarbetarnas 
individuella skillnader i form av behov och önskemål (Bass, 1991; Bass & Riggio, 2006). 
Individuell uppmärksamhet leder till att medarbetarnas potential utvecklas (Bass, 1991; Bass, 
1997; Bass & Riggio, 2006). Samtliga respondenter visar individuellt hänsynstagande i sitt 
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ledarskap, då de förser sina projektmedlemmar med individuell uppmärksamhet. Det går att 
förstå att medarbetarnas potential utvecklas då projektcheferna ger individuell bekräftelse. 
 

5.3 Konflikthantering 
Alla respondenter uttrycker att det förekommer oenigheter i deras projektgrupper. Lind 
förklarar att det alltid förekommer någon form av oenighet. Han menar att det beror på att 
projektgruppens medlemmar inte känner varandra, då de arbetar i en tillfällig organisation. I 
Klings projektgrupper uppstår oenigheter inte särskilt ofta. Han menar att det beror på att 
medlemmarna i hans projektgrupper använder en öppen dialog. Det kan liknas med Bolman 
och Deal (2014) som menar att det kan vara svårt att skapa harmoni och samförstånd när 
individer har olika värderingar och olika kulturer. På ett liknande sätt menar Almeida och 
Soares (2014) att konflikter kan skapas då människor med olika kunskaper och kulturer kan 
ha olika sätt att arbeta på, vilket kan kollidera med andra medlemmar i gruppen. Då en 
projektgrupp består av människor med olika kompetenser som oftast inte känner varandra vid 
projektets start, är det troligt att de ofta kan vara mycket olika varandra. Det är därmed rimligt 
att anta att de olikheter som finns i en projektgrupp kan vara en bidragande faktor till de 
konflikter som uppstår.   

Nilsson och Kling förklarar att det förekommer olika typer av oenighet bland 
projektgruppernas medlemmar. Respondenterna förklarar att oenigheterna kan variera allt 
ifrån att någon inte håller ordning på sin arbetsplats till destruktiva konflikter där individer 
inte tål varandra. Enligt Chuang et al. (2004) ger olika typer av konflikter olika effekt på en 
grupps funktion och prestation. Det är rimligt att anta att olika typer av konflikter kan ha olika 
utfall. Det går därmed att förstå att en viss typ av oenighet kan vara antingen positiv eller 
negativ för projektgruppen och för de inblandade medlemmarna.  

Det visar sig att det förekommer oenigheter mellan medlemmarna i projektgrupperna som 
handlar om hur uppgifter ska utföras. Nilsson menar att oenigheter om hur uppgifter ska 
utföras är vanligt förekommande i projektgruppen. Enligt Kling uppstår oenigheter oftast då 
någon inte levererat vad de lovat, eller att vissa mål inte uppnåtts enligt överenskommelse. 
Det går att förstå att Lind och Turesson anser att uppgiftskonflikter kan vara positiva, då de 
menar att olika förslag på lösningar på ett problem kan generera i en gemensam och bättre 
lösning. Nilsson och Turesson menar att uppgiftskonflikter kan vara positiva på så vis att det 
utvecklar projektgruppen. Det kan jämföras med Huang (2010) som menar att 
uppgiftskonflikter kan hjälpa gruppmedlemmar att uttrycka olika idéer, förena mål och 
acceptera beslut, i syfte att öka gruppens prestation. Det kan även liknas med Chuang et al. 
(2004) som menar att uppgiftskonflikter kan ha en positiv effekt på en grupps prestation då 
konflikten uppmuntrar gruppmedlemmar att utmana varandras olika åsikter (ibid). Dock 
tenderar uppgiftskonflikter även att ha negativa effekter på en grupps prestation, då de kan 
leda till relationskonflikter, som i sin tur kan verka skadliga på gruppen (Huang, 2010).  

I projektgrupperna förekommer det oenigheter som handlar om relationer gruppmedlemmarna 
emellan. Turesson och Levin berättar att oenigheter kan uppstå om personkemin inte fungerar, 
exempelvis olika politiska uppfattningar eller religion. Nilsson förklarar att oenigheter kan 
uppstå om medlemmarna i projektgruppen har skilda syn på etik och moral. Enligt Turesson 
bör en individ inte alltid ge uttryck för sina åsikter. Det relaterar till Ariel et al. (2014) som 
menar att oförenlighet i övertygelser och värderingar kan leda till relationskonflikter. Enligt 
Ariel et al. (2014) och Chuang et al. (2004) kan relationskonflikter leda till en känsla av 
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otillhörighet, motvilliga samspel och hat mellan projektgruppens medlemmar. Det går att 
förstå att Turesson och Nilsson anser relationskonflikter vara negativa vilket kan likställas 
med Chuang et al. (2004) som skriver att relationskonflikter kan ha negativa effekter på 
kvaliteten i en grupps beslut, individuellt engagemang till beslutet och individers acceptans av 
beslutet. Ariel et al. (2014) menar att många relationskonflikter kan öka stressen och minska 
tillfredsställelsen hos de inblandade.  

I projektgrupperna uppstår det ibland rollkonflikter. Pålsson har erfarenhet av oenigheter 
mellan medlemmar som har olika ansvarsområden, vilket enligt Floyd och Lane (2000) är en 
form av rollkonflikt. Floyd och Lane (2000) menar att rollkonflikter tar tid från organisation 
och kan skapa stress hos de inblandade. Pålsson menar dock att rollkonflikter även kan vara 
positiva, om exempelvis projektgruppen kan diskutera fram beslut och på så vis få olika 
synvinklar som kan leda till nya tillvägagångssätt för projektgruppen. 

Det går här att se att det transformativa ledarskapet kan ha positiv betydelse för 
konflikthantering i en projektgrupp. Ledare med inspirerande motivation fokuserar på att 
omvandla medarbetarnas värderingar och övertygelser för att uppnå organisationens mål. 
Genom sitt agerande åstadkommer ledaren positiva förändringar i medarbetarnas värderingar, 
attityder, uppfattningar och förväntningar (Tyssen et al., 2014). Det finns även kopplingar till 
individuellt hänsynstagande, där en tvåvägskommunikation uppmuntras på arbetsplatsen 
(Bass, 1997; Bass & Riggio, 2006). Det är här möjligt att anta att en ledare med inslag av 
inspirerande motivation och individuellt hänsynstagande, kan ha goda förutsättningar att 
hantera konflikter i en grupp där individer är olika och tillfälligt sammansatta.  
 

5.4 Tillit 
Samtliga respondenter berättar att medlemmarna i projektgruppen inte alltid känner varandra 
vid projektets start. Alla respondenter är även överens om att de vill att projektgruppens 
medlemmar ska lära känna varandra. För att projektgruppens medlemmar ska skapa relationer 
med varandra anordnar samtliga respondenter aktiviteter i och utanför arbetet. Kling anser att 
det är viktigt att projektgruppens medlemmar lär känna varandra, då det skapar en 
samhörighet bland gruppmedlemmarna som behövs för att individerna ska kunna arbeta 
tillsammans. Lind, Nilsson och Pålsson menar att det är en fördel för samarbetet i 
projektgruppen om gruppmedlemmarna känner varandra. Turesson anser det vara viktigt att 
projektgruppen utvecklar relationer för att lära känna varandras styrkor och svagheter. Pålsson 
och Turesson menar att det dock tar tid för individer att lära känna varandra. Det kan liknas 
med Maccoby (1997) som förklarar att tillit kan skapas när individer känner varandra och 
delar mål. Vidare bekräftar Carter och Kidwell (2013) och Yean Yng Ling och Bao Tram 
Tran (2012) att tillit som utvecklas i grupper, kan leda till bättre samarbete och bättre 
organisatoriska prestationer. Tyssen et al. (2013a) menar dock att ett projekts begränsade 
varaktighet kan hämma utvecklingen av relationer mellan projektgruppens medlemmar. Det 
visar sig här att aktiviteter anordnas för att skapa tillit. När projektcheferna anordnar 
aktiviteter för projektgruppens medlemmar skapas förutsättningar för ett fungerande 
samarbete där parterna också utvecklar möjligheterna att lita på varandra. Det är rimligt att 
anta att det är aktiviteterna som leder till relationer där projektgruppens medlemmar lär känna 
varandras likheter och olikheter. Det går dock att förstå att det finns ett problem, det tar tid att 
skapa tillit mellan individer och tiden i ett projekt är ofta knapp.   
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Nilsson, Kling, Pålsson och Levin anser att det är viktigt att medlemmarna i projektgruppen 
känner gemenskap. Kling menar att gemenskap mellan projektgruppens medlemmar är viktigt 
för att projektets mål ska kunna nås gemensamt, samt för att projektgruppens medlemmar 
tillsammans ska kunna möta eventuella motgångar. Pålsson anser att ett gemensamt mål 
sammansvetsar en grupp. Levin anser gemenskap vara viktigt för att alla ska känna sig som en 
del av gruppen och trivas på arbetsplatsen. Lind utmärker sig då han menar att ett projekt kan 
löpa på bra, trots att projektgruppen inte skapat någon form av gemenskap. Jacobsen (2002) 
menar att ett gemensamt handlande kan skapa tillit. Maccoby (1997) menar att ett gemensamt 
handlande bland projektgruppens medlemmar bland annat kan innebära ekonomisk vinning, 
ömsesidig förståelse och respekt gruppmedlemmar emellan. Det är här rimligt att anta att 
gemenskap har en positiv inverkan på tillit då det genererar ömsesidig förståelse och respekt 
mellan projektgruppens medlemmar. Vidare går det att anta att tillit kan vara till fördel, men 
nödvändigtvis inte en förutsättning, för att projektgruppens medlemmar gemensamt ska kunna 
nå projektets mål.   

Enligt respondenterna är det viktigt att projektgruppens medlemmar är lojala mot varandra. 
Levin menar att lojalitet är viktigt för att projektgruppen tillsammans ska kunna uppnå ett bra 
resultat. Pålsson förklarar att avsaknaden av lojalitet bland projektgruppens medlemmar kan 
medföra svårigheter med samarbete och sammanhållning i gruppen. Vidare förklarar Pålsson 
att det kan leda till att medlemmarna i projektgruppen inte känner sig delaktiga eller 
engagerade, och därför inte gör sitt bästa för att nå projektets mål. Lind anser att han inte kan 
göra något åt en individ som inte vill vara lojal. Nilsson anser däremot att det går att påverka 
en individs lojalitet, men att det är svårt. Enligt Gundersen et al. (2012) är pålitlighet av stor 
betydelse för en grupps prestation. Enligt Yean Yng Ling och Bao Tram Tran (2012) har 
pålitlighet visat sig öka arbetsprestationer och laganda i en grupp. Det går att förstå att 
lojalitet, gruppmedlemmarna emellan, positivt kan påverka möjligheterna att nå det 
gemensamma målet. Det är därmed möjligt att anta att gruppmedlemmar som är lojala mot 
varandra har större möjlighet att utveckla en god sammanhållning och därmed pålitlighet 
sinsemellan. Då pålitlighet ökar arbetsprestationer och laganda kan avsaknaden av lojalitet 
medföra svårigheter för projektgruppen. 

Det går att se kopplingar mellan det transformativa ledarskapet och tillit. En ledare som 
utövar inspirerande motivation har en positiv inverkan på medarbetarnas engagemang, då de 
inför en känsla av syfte, riktning och mening i medarbetarnas arbete. Bland respondenterna 
visar det sig att gemensamma mål kan sammansvetsa en grupp vilket vidare kan skapa tillit. 
Även aktiviteter anordnas för att skapa relationer mellan gruppmedlemmarna.  
 

5.5 Samordning  
Samtliga respondenter menar att de fördelar ansvar mellan medlemmarna i sina 
projektgrupper. Då det är flera inblandade i en projektgrupp menar respondenterna att en 
fördelning av ansvar krävs för att organisera och strukturera projektets olika delar. Turesson 
fördelar ansvaret utefter de kompetenser som medlemmarna besitter. Med de tilldelade 
ansvarsområdena skapas kontroll över projektet, vilket leder till att alla arbetsuppgifter blir 
utförda. Det kan vi likställa med Dietrich et al. (2013) som menar att det som projektchef är 
viktigt att kunna samordna och kontrollera de kompetenser som han eller hon har till sitt 
förfogande. Vidare kan det likställas med Bolman och Deal (2014) som tydliggör att 
arbetsfördelning skapar struktur och ger individer kontroll över sina arbetsuppgifter. Här går 
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det att se att en projektchef som fördelar ansvar kan skapa samordning i projektgruppen, 
vilket i sin tur skapar kontroll över projektets olika delar. 
 

Respondenterna är eniga om att tydliga instruktioner är viktiga för att undvika otydligheter i 
projektet. Samtliga respondenter har möten med medlemmarna i sina projektgrupper. Kling 
och Pålsson menar att möten sker för att undvika otydligheter. Kling förklarar vidare att han 
även använder sig av skriftliga arbetsbeskrivningar för att ytterligare undvika otydligheter. 
Det kan jämställas med Dietrich et al. (2013), som menar att skriftliga riktlinjer och 
arbetsbeskrivningar är exempel på processer som bidrar till samordning genom 
informationsutbyte. Lind utmärker sig dock då han menar att det är viktigt med tydliga 
instruktioner, men i en måttlig mängd. Han menar att överinformation kan leda till förvirring 
då mycket information kan vara svår att hantera. Lind menar att det då finns risk för att 
individer tar egna initiativ, vilket kan skapa svårigheter för samordningen. Det är här rimligt 
att anta att tydliga instruktioner kan påverka samordningen positivt. Dock finns indikationer 
om att övertydlighet i form av för mycket information istället kan påverka samordningen 
negativt.  
 
Det går här att se kopplingar mellan det transformativa ledarskapet och samordning. Då en 
ledare med individuellt hänsynstagande har kunskap om varje medarbetares kompetens, kan 
ledaren förse medarbetarna med arbete som passar deras unika förmåga. Respondenterna visar 
inslag av individuellt hänsynstagande, då de fördelar ansvar efter varje medarbetares 
kompetens i syfte att samordna medlemmarna i projektgruppen och projektets olika delar.  
 

5.6 Återkoppling till analysmodellen 
Nedan presenteras ett utvecklat ramverk som återkopplar till analysmodellen. Vi har delat upp 
det transformativa ledarskapet i dess fyra olika delar. På så sätt kan vi visa vilken del av det 
transformativa ledarskapet som har betydelse för respektive begrepp.  
 

 
 

Figur 5.3 Utvecklat ramverk.  
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6. Slutsats och indikationer om fortsatt 
forskning 
 
Här presenteras de slutsatser som vi i studien kommit fram till. Studiens problemformulering 
och syfte besvaras. Studiens bidrag presenteras, samt förslag på framtida forskning inom 
ämnet föreslås. 
  
 

6.1 Slutdiskussion 
Studien syftar till att skapa ett ramverk kring det transformativa ledarskapets betydelse för 
konflikthantering, tillit och samordning i byggprojektgrupper. Frågan som studien besvarar är:  

Vilken betydelse har det transformativa ledarskapet för konflikthantering, tillit och 
samordning i byggprojektgrupper? 

Studien visar att teorin om det transformativa ledarskapet har betydelse för konflikthantering, 
tillit och samordning i byggprojektgrupper. I slutet av analysen finns en återkoppling till 
analysmodellen i form av ett ramverk. Det går där att se vilken del av det transformativa 
ledarskapet som har betydelse för respektive begrepp.  

Resultatet av studien visar att inspirerande motivation har betydelse för konflikthantering, 
tillit och samordning i byggprojektgrupper. Respondenterna uttrycker att de i tidigt skede 
försöker bana in ett beteende hos projektgruppens medlemmar samt en förståelse för 
projektet. På så sätt kan de som projektchefer skapa bättre förutsättningar för hantering av 
konflikter samt skapa samordning mellan projektgruppens medlemmar. Likaså kan en 
projektchef använda sig av inspirerande motivation för att skapa tillit mellan medlemmarna i 
projektgruppen. Respondenterna förmedlar då gemensamma mål samt anordnar aktiviteter i 
syfte att skapa gemenskap mellan medlemmarna.  

Studien resulterar i att individuellt hänsynstagande har betydelse för konflikthantering och 
samordning i byggprojektgrupper. Bland respondenter visar det sig att en öppen dialog 
används för att minska risken för att konflikter uppstår. Genom individuellt hänsynstagande 
kan också projektchefen ha kunskap om medarbetarnas kompetens för att fördela ansvar i 
syfte att samordna projektgruppen.  

Resultatet visar att ett karismatiskt ledarskap har betydelse för konflikthantering i 
byggprojektgrupper. Samtliga respondenter strävar efter att vara förebilder för medlemmarna 
i sina projektgrupper. I de fall ledaren lyckas, kan han eller hon få makt och inflytande, vilket 
kan underlätta konflikthanteringen bland projektgruppens medlemmar.  

Det visar sig att intellektuell stimulans, i denna studie, inte har någon betydelse för 
konflikthantering, tillit eller samordning i byggprojektgrupper.  
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6.2 Implikationer 

Resultatet av studien visar indikationer på att ett transformativt ledarskap kan vara en fördel 
att implementera i byggprojektgrupper, då där finns konflikter, brist på tillit samt har 
svårigheter med samordning. Det går dock att diskutera huruvida det är nödvändigt att 
implementera alla delar av det transformativa ledarskapet. Beroende på en grupps behov är 
det möjligt att endast vissa delar av ledarskapet skulle kunna vara tillräckliga att tillämpa. 
Enligt studiens resultat är det exempelvis endast inspirerande motivation som har betydelse 
för tilliten mellan medlemmarna i en projektgrupp. Det är därmed rimligt att anta att det inte 
skulle löna sig att implementera någon av de tre resterande delarna av det transformativa 
ledarskapet i syfte att öka tilliten mellan gruppmedlemmarna.   
 
Denna studie ger byggprojektchefer en inblick i huruvida han eller hon kan använda sig av ett 
transformativt ledarskap i sin byggprojektgrupp, för att underlätta hanteringen av konflikter, 
öka tilliten mellan medlemmarna samt för att skapa samordning i projektgruppen. Vidare kan 
andra typer av projektchefer använda sig av denna studie för att förstå hur konflikthantering, 
tillit och samordning kan fungera i projektgrupper generellt. 
 
Givet studiens avgränsningar har vi fått de resultat som presenterats. Det är möjligt att andra 
metoder hade resulterat i annorlunda utfall. Vid ytterligare utrymme och tid hade andra 
perspektiv samt ett större antal respondenter kunnat undersökas. En mer omfattande studie 
hade kunnat resultera i mer generaliserbara resultat, samt minskat studiens begränsningar. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vidare forskning inom området kan leda till andra intressanta studier. Förslag till fortsatt 
forskning är att studera huruvida resultatet av vår studie går att implementera på mindre 
byggföretag. Förutom chefens perspektiv, kan också de anställdas perspektiv studeras. Det är 
också möjligt att det finns andra intressanta områden, förutom konflikthantering, tillit och 
samordning, att studera i byggprojektgrupper.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Presentation 
Vilka vi är, namn och bakgrund. 
Ändamålet med undersökningen. 
Hur informationen som kommer fram under intervjun ska användas. 
Vill du vara anonym? 
Går det bra om vi spelar in? 
 
Inledande frågor 
Kan du berätta om dig själv? 
Vilken befattning har du inom företaget? Hur länge har du arbetat som det? 
Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
Vilka typer av projekt arbetar du med? 
 
Tema 1  
1. Hur sätter ni ihop en projektgrupp? 
2. Hur ser ansvarsfördelningen ut i dina projektgrupper? 
3. Hur delegeras ansvaret till projektgruppen?   
4. Varför fördelar du ansvar i projektgruppen? 
5. Hur hanterar du en situation där gruppmedlemmarna upplever att ansvarsfördelningen är 
otydlig? 
6. Har du och projektgruppen regelbundna möten? 

-Varför?/Varför inte? 
-Vad är syftet med mötena? 
 

Tema 2 
7. Känner medlemmarna i projektgruppen varandra vid projektets start? 
8. Vill du att projektgruppens medlemmar ska lära känna varandra? 
                  -Varför?/Varför inte? 
9. Hur skapas relationer mellan medlemmarna i projektgruppen? 
10. Ser du relationer i projektgruppen som något positivt? 
                  -Varför?/Varför inte? 
11. Arbetar du för att medlemmarna i projektgruppen ska känna gemenskap? 
                  -Varför?/Varför inte? 
                  -Hur arbetar du för att medlemmarna i projektgruppen ska känna gemenskap? 
12. Arbetar du för att medlemmarna i projektgruppen ska känna tillhörighet? 
                  -Varför?/Varför inte? 
                  -Hur arbetar du för att medlemmarna i projektgruppen ska känna tillhörighet? 
13. Arbetar du för att medlemmarna i projektgruppen ska vara lojala mot varandra? 
                  -Varför?/Varför inte? 

-Hur arbetar du för att medlemmarna i projektgruppen ska vara lojala mot 
varandra? 

 
Tema 3  
14. Förekommer oenigheter mellan medlemmarna i dina projektgrupper? 
15. Vilka typer av oenigheter har du erfarenhet av i en projektgrupp? 
16. Ser du oenigheter i projektgruppen som något negativt? 
                  -På vilket sätt? 
17. Ser du oenigheter i projektgruppen som något positivt? 
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-På vilket sätt?   
18. Hur hanterar du som projektchef de olika oenigheterna mellan medlemmarna i en 
projektgrupp? 
                                                                                                                            
Tema 4  
19. Förekommer det olika värderingar mellan medlemmarna i en projektgrupp? 
                  -Hur hanterar du projektmedlemmarnas olika värderingar? 
20. Försöker du få din projektgrupp att prestera över förväntan? 

-Varför?/Varför inte? 
                  -Hur gör du för att få din projektgrupp att prestera över förväntan? 
21. Förmedlar du projektets syfte till medlemmarna i en projektgrupp? 
                  -Varför?/Varför inte? 
                  -Hur förmedlar du projektets syfte till medlemmarna i projektgruppen? 
22. Förmedlar du projektets sannolika framtida tillstånd till projektgruppen? 
                  -Varför?/Varför inte? 
23. Försöker du vara en förebild för din projektgrupp? 
                  -Varför?/Varför inte? 
                  -Hur försöker du vara en förebild för din projektgrupp? 
24. Försöker du skapa en positiv inställning i projektgruppen till deras arbetsuppgifter? 
                  -Varför?/Varför inte? 

-Hur försöker du skapa en positiv inställning i projektgruppen till deras 
arbetsuppgifter? 

25. Uppmuntrar du medlemmarna i projektgruppen att vara kreativa? 
                  -Varför?/Varför inte? 
26. Förser du varje medlem i projektgruppen med individuell uppmärksamhet? 

-Varför?/Varför inte? 
-Vilken typ av uppmärksamhet ger du till medlemmarna i projektgruppen? 

 
Avslutning 
Nu tror vi att vi har fått belyst det som vi var intresserade av. Går det bra att vi återkommer 
om vi har några följdfrågor? 
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Bilaga 2 – Operationaliseringsschema 
 

Referens Tema Begrepp Frågor  
 
Artto, 2013. 
Awan, 2015.  
Bolman & Deal, 
2014. 
Dietrich, Kujala &  
Garrett, Caldwell och 
Collins, 2009. 
 

 
 

 
Samordning 

 

 
 

Ansvarsfördelning 
 

Möten 

 
 
 

1-6 

 
Al-Oufi, Kim och El 
Saddik, 2012. 
Cater och Kidwell, 
2013. 
Gundersen, Hellesøy 
och Raeder, 2012. 
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