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Sammanfattning	  

Syftet med studien har varit att undersöka hur teammedlemmar upplever 

projektledares tillvägagångssätt för beslutsfattning. Studien har baserats på en 

kvalitativ metod, där åtta intervjuer har genomförts med teammedlemmar som 

arbetar eller har arbetat i ett projekt. Studien har undersökt hur individer i 

projektteam upplever projektledarens sätt att leverera beslut. Utifrån studiens 

resultat har det framkommit att det primära för teammedlemmar i ett projekt är att 

projektledaren visar tillit till teamet och delegerar ut olika ansvarsområden till 

medlemmarna i projektteamet. En annan betydelsefull del är att projektledarna 

delar med sig av bakomliggande orsaker till varför ett beslut fattas. För att ett 

beslut ska accepteras av teamet krävs alltså en förståelse till varför det har fattats.  

 

Nyckelord: Teammedlem, Beslutsfattning, Ansvarsområde, Projektledare  
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Abstract 

The aim of the study was to investigate how team members experience project 

managers' processes for decision making. The study was based on a qualitative 

method, where eight interviews were conducted with team members who work or 

have worked in a project. The study investigated how individuals in project teams 

experience the project manager's way of delivering decisions. From the study 

results it has been found that it’s crucial for team members in a project that the 

project leader shows confidence in the team and delegates various responsibilities 

to the members of the project team. Another important part is that project 

managers share the reasons why a certain decision is made. In order for a decision 

to be accepted by the team, it is therefore necessary to understand the reason for 

the decision. 	  

 

Keywords: Team member, Decision making, Responsibility, Project manager 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de projektteammedlemmar som har ställt upp på 

intervjuer och därmed bidragit till studiens resultat. Teammedlemmarnas 

redogörelser har gett mig en inblick i hur en bra projektledare agerar, framförallt 

gällande beslutsfattande i projekt.  Tack vare studien har jag fått kunskaper som 

kommer vara värdefulla i mitt arbete som projektledare i framtiden.  

Studien har genomförts som en del av Magisterprogrammet i projektledning vid 

Handelshögskolan på Karlstads Universitet, under vårterminen 2019. Tack till 

mina handledare Tomas Jansson, Henrik Bergman och Johan Netz, samt mina 

seminariekollegor, som under uppsatsskrivandets gång har varit delaktiga i 

studiens utformning och agerat som bra vägledare för att ständigt förbättra 

innehållet i studien.  

 

Tack! 

 

Karlstads Universitet, maj 2019 

Johanna Collander	    
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Studien ämnar undersöka hur en projektledares sätt att leverera beslut kan påverka 

projektteamets arbetsmotivation. Det finns ett identifierat problemområde gällande 

krav på tydligt ledarskap från projektledarens sida, samtidigt som det finns behov av 

utrymme för teammedlemmarna att få ansvar och ta beslut om vissa arbetsuppgifter 

på egen hand (Dwivedula & Bredillet 2010). Inom projekt är det inte ovanligt att 

projektledaren får leverera beslut, gällande projektet, som har fattats av en styrgrupp. 

Det är således inte projektledaren som ligger bakom beslutet, utan denne agerar 

snarare som en budbärare av beslutet till det resterande teamet (Parkin 1996). 

Problemområdet grundar sig därför i att undersöka hur teammedlemmarna vill bli 

bemötta av sin projektledare när beslut levereras i projekt.  

1.2 Bakgrund 

Studien avser att undersöka arbetsgrupper i projekt, det vill säga individer i 

projektteam. En väsentlig del för arbetsledare är att reducera oro för teamet och det 

är därför av betydelse att det finns en tydlig struktur att förhålla sig till i arbetet 

(Wheelan 2013). För studien är utgångspunkten att detta även är applicerbart för 

projekt och projektledare. För en projektledare kan en betydelsefull roll vara att 

agera som en länk mellan styrgrupp och projektteam, det kan med andra ord handla 

om att leverera beslut som fattas av styrgruppen till projektteamet (Parkin 1996). I 

studiens fall rör det sig således att undersöka hur projektledaren ska leverera 

beslutsfattandet för att teamet ska bli så högpresterande som möjligt. Uppfattningen 

från studiens författare är även att det finns en forskningslucka angående hur ett 

projektteam vill att en projektledare ska leverera ett beslut. Det primära för 

människor är ofta att finna tillhörighet i teamet (Chan & Chen 2010). En ledares 

uppgift är således att styra gruppen genom en tydlig struktur som förklarar för 

individerna i teamet vilka uppgifter som ska genomföras samt vilket arbete som 

krävs för att de ska klara av uppgiften (Wheelan 2013). Jansson och Ljung (2017) 

förklarar vidare att en projektledares uppgift är att hantera gruppen och hjälpa 

gruppmedlemmarna att behandla konflikter och finna sin roll i teamet. Chan och 

Chen (2010) styrker detta och diskuterar om att konflikter påverkar gruppens 

prestationer. De belyser även betydelsen av det gemensamma lärandet inom projekt. 
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Projektledaren bör därför involvera gruppen i lösningen av eventuella problem och 

påminna dem om att det är deras prestation tillsammans och inte den enskilde 

individens insats som är av betydelse (Wheelan 2013; Chan & Chen 2010). Det är 

väsentligt att teamet får ta plats och på egen hand ansvara för att lösa sina 

arbetsuppgifter (Wheelan 2013). Därför finns det tillfällen i projekt då projektledaren 

bör dra sig tillbaka och inte agera med en expertroll när teamet har börjat forma sina 

egna normer och på egen hand skapar engagemang för gruppens utveckling 

(Gustafsson 2016; Wheelan 2013). Wheelan (2013) och Gustafsson (2016) förklarar 

att teamets känsla av att nå sina uppsatta mål är av betydelse för att gruppen ska bli 

så högpresterande som möjligt.  

Theodore Roosevelt ska ha sagt att, ”den bäste chefen är den som har omdöme nog 

att välja skickliga personer till att göra det han vill ha gjort, och självbehärskning nog 

för att avhålla sig från att lägga sig i deras arbete medan de gör de” (Gustavsson 

2016 s.43). Med rätt sammansättning i teamet, konstaterar Gustafsson (2016) att det 

kan skapas ett självgående team, där medlemmarna även kan lära sig av och 

varandras kompetenser och är tillsammans ansvariga för att lyckas med projektet, 

oberoende av deras individuella ansvarsområde. Det handlar således om att teamet 

kan ansvara för projektet och sina arbetsuppgifter utan allt för mycket styrning och 

tillrättavisning från projektledaren. Gustafsson (2016) menar att det därför är 

angeläget att teamet kan ta vara på den gemensamma kompetensen som finns i 

projektet för att lösa problemet och hjälpa varandra när problemsituationer uppstår.  

Något som kan påverkas av projektledarens beslutsfattande är teammedlemmarnas 

motivation (Dwivedula & Bredillet 2010).  Larsson et al. (2018) beskriver att 

motivationen kan ha inverkan på projektteamet då det är en motivationsfaktor att 

avgöra hur en uppgift ska genomföras på egen hand. Deci och Ryan (2014) beskriver 

teorin self detarmination theory (SDT). Denna teori tar utgångspunkt i att individer 

agerar utifrån ett behov gällande att kunna åstadkomma något samt ett behov av 

självbestämmande, vilket innebär att styra över sin egen situation och integritet. 

Resonemanget liknar Larssons et. al (2018) gällande att det är en motivationsfaktor 

att bestämma över sina egna arbetsuppgifter. SDT innefattar också ett behov av att 

vara inkluderad i sociala sammanhang. En annan motivationsfaktor är att utvecklas i 

sitt arbete, utvecklingen kan exempelvis ske genom att vara delaktig vid 

beslutfattande (Dwivedula & Bredillet 2010). Dwivedula och Bredillet (2010) menar 
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också att motivation vid projektarbete är av särskild stor vikt då arbetet i projekt ofta 

kräver stor flexibilitet, kreativitet, innovation samt analysförmåga.  

Beslutsfattande i projekt kan som ovan nämns påverka projektteamets motivation 

och trygghet (Larsson et al. 2018; Weick 1995). Teammedlemmars drivkrafter 

påverkar projektledaren och medlemmarnas initiativ i projektet. Vidare påverkar 

individers drivkrafter vad som händer inom projektet (Jansson & Ljung 2017). 

Uppfattningen från studiens författare är att det finns en forskningslucka om 

beslutsfattande gällande huruvida en projektledares sätt att leverera ett beslut 

påverkar teamets motivation. Forskningsfrågan grundar sig således i att undersöka 

hur en projektledares sätt att leverera ett beslut kan ha inverkan på projektteamet och 

dess motivation.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att redogöra för hur teammedlemmar upplever en 

projektledares tillvägagångssätt vid beslutsfattning och hur detta kan skapa eller 

hämma motivation för individer i ett projektteam. 

1.4 Frågeställning  

Hur vill projektteam att en projektledare ska leverera ett beslutsfattande?  
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2 Metod 
I följande avsnitt redogörs för hur studien har frambringats och hur studiens 

författare har gått tillväga. I metodavsnittet presenteras också de verktyg som har 

används för att nå studiens resultat.  

2.1 Design 

Studien, som utgår ifrån att undersöka individers tolkning av verkligheten är 

utformad genom en kvalitativ metod i form av semistruktureade intervjuer (Bryman 

2011). Syftet var att undersöka uppfattningen av en projektledares beslutsfattande i 

ett projekt. Det kvalitativa tillvägagångssättet har används då det är en fördel i 

mindre studier, eftersom det kan frambringa ett mer ingående resultat för studien 

(Denscombe 2018).  

2.2 Deltagare 

Inklutionskriterierna för studien är att respondenten arbetar eller har arbetat i ett 

projekt. Samtliga respondenter har kontaktats utifrån inklutionskriterierna då de 

anses vara relevanta för att kunna besvara studiens forskningsfråga, urvalet är således 

avsiktligt. Genom intervjuer med respondenter som har deltagit i projekt fanns en 

förhoppning om att kunna samla ett användbart material om teammedlemmars 

uppfattning av projektledares beslutsfattande. Därför upplevdes inte respondentens 

roll i projektet vara av störst betydelse, utan det väsentliga är att de faktiskt har 

deltagit i ett projekt och har upplevt beslutsfattande av en projektledare. 

Respondenterna, det vill säga teammedlemmarna, har kontaktats då studiens 

författare har haft en vetskap om att just dessa personer arbetar i eller har arbetat i 

projekt. Denna vetskap har framkommit genom personliga kontakter till författaren, 

som känner individer i projektteam, samt genom snöbollsmetoden, då några av 

respondenterna efter intervjun ha tipsat om andra potentiella personer som skulle 

passa in i inklutionskriterierna. Respondenterna representerar olika typer av projekt, 

varav några är logistikprojekt, event samt interna förändringsprojekt. 

Respondenterna har kontaktats både genom mailkontakt samt över telefon.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts i form av intervjuer med teammedlemmar i projekt. 

Ambitionen med studien är att bidra med en förståelse till projektledare, angående 

hur projektmedlemmars motivation påverkas av beslutsfattande i projekt och på 

vilket sätt projektledaren bör agera. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, det vill säga att de till viss del är 

strukturerade då intervjun har utgått från ett färdigt frågeformulär (se Bilaga 1) 

(Bryman 2011; Johannessen & Tufte 2003; Kvale 1997). Genom ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt har det funnits utrymme för studiens författare att till viss del bortse 

ifrån strukturen under intervjuerna, då exempelvis andra frågor har ställts i form av 

följdfrågor i förhoppning om att kunna utveckla respondentens svar (Bryman 2011). 

Exempel på frågor som har ställts utanför intervjuguiden är ”kan du utveckla?”, ”hur 

menar du då?”, ”har jag uppfattat dig rätt om…”. Något som uppmärksammades i ett 

tidigt stadie av intervjuundersökningen var att flera respondenter uttryckte att det är 

en skillnad på ansvar och befogenhet i projekt. Detta uppmärksammades av 

författaren och innebar en revidering av intervjuguiden, då det ansågs vara intressant 

att fråga respondenterna om deras uppfattning angående detta.  

Genom att till viss del lämna strukturen i intervjuerna skapades möjligheter för att få 

fram intressanta svar från olika respondenter. Det fanns även en tanke om att de 

semistrukturerade intervjuerna skulle få respondenten att öppna sig mer och svara på 

frågorna mer emotionellt och utifrån sina egna tankar (Kvale 1997), vilket är en 

fördel vid intervjuer med respondenter som intervjuas angående deras motivation. 

Frågorna i intervjuguiden handlar om hur respondenten upplever motivation och 

beslutssituationer i projekt. Innan intervjun skickades även ett introduktionsbrev (se 

Bilaga 2) ut till respondenten. Innehållet i introduktionsbrevet redogjorde för 

respondenten hur intervjun skulle gå till samt vilka rättigheter respondenten har 

gällande intervjun.  

2.4 Genomförande 

Totalt genomfördes åtta intervjuer, varav två utfördes över telefon. Anledningen till 

de två telefonintervjuerna var det geografiska avståndet till respondenterna. Övriga 

intervjuer har fullbordats genom fysiska möten på platser och tider som 

respondenterna själva har valt.	   Samtliga intervjuer har tidsmässigt omfattats av ca en 
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halvtimme. Bland respondenterna har vissa velat öppna upp sig och berätta om sina 

tankar och upplevelser i större utsträckning än andra. Intervjuer med nämnda 

respondenter har varit enklare att genomföra, då respondenten sköter intervjun på 

egen hand och frågorna blir besvarade av sig självt. Vid de intervjuer då 

respondenterna inte har varit lika öppna har intervjuaren fått ställa fler och mer 

djupgående följdfrågor för att få respondenten att öppna sig mer. Samtliga intervjuer 

har spelats in för att lättare kunna genomföra en tematisering av materialet. 

Respondenten fick även information om att dennes uppgifter behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att efter transkriberingen av intervjun ska inte personen 

kunna identifieras i studien.  

2.5 Databearbetning 

Efter genomförandet av varje intervju gjordes en transkribering. Transkriberingen 

innebär att lyssna igenom den inspelade intervjun och i textform ange vad som tas 

upp under intervjun. Under transkriberingen behandlades som sagt även materialet 

på ett sätt så att inte respondenten kunde identifieras. En del av innehållet har således 

förvrängts i syfte att inte nämna ett specifikt företag, namn eller projekt. 

Tematiseringen gjordes utifrån Hayes (2000), då studiens författare vid 

genomläsning av det transkriberade materialet skrev ner iakttagelser. Genom 

iakttagelserna kunde samband mellan de åtta intervjuerna identifieras, då detta 

ansågs som viktiga komponenter för att utläsa ett tema. För att förtydliga dessa 

samband skrevs det transkriberade materialet ut, sedan skrevs anteckningar i 

marginalerna. För att sammankoppla iakttagelserna från de olika intervjuerna med 

varandra användes ett färgsystem för att förtydliga vilka teman som hade 

identifierats (Hayes 2000). Dessa teman kunde sedan skapa en grund för studiens 

resultatavsnitt. Tematiseringen gjordes således i samband med transkriberingen då 

tydliga teman från intervjun kunde identifieras. De teman som kom fram under 

tematiseringen är:  

o Involvera gruppen för att skapa engagemang  

o Ansvar för mitt ansvarsområde 

o Vad ligger bakom beslutet?  
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2.6 Forskningsetik  

Gällande studiens reliabilitet har det strävats efter att få fram ett resultat som skulle 

vara detsamma oavsett vilka teammedlemmar som ställde upp som respondenter. För 

att minska bias för studien har studiens författare i största möjliga mån varit så 

opartisk som möjligt. I en kvalitativ studie, då författaren även träffar respondenterna 

personligen och får möjlighet att studera deras kroppsspråk, och få djupare svar det 

svårt att helt bortse från bias. Gällande de etiska aspekterna i studien har 

Vetenskapsrådets (2002) principer; informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav 

samt konfidentialitetskrav givit riktning för tillvägagångssättet i studien. Genom ett 

introduktionsbrev med information om studien samt om respondentens rättigheter 

har informationskravet uppfyllts. I introduktionsbrevet har respondenten fått 

information om att de själva styr över sin medverkan i studien och således har rätt att 

avbryta sitt deltagande närsomhelst, vilket är en del av samtyckeskravet. 

Nyttjandekravet har uppfyllts då materialet från respondenternas intervjuer endast 

har tillämpats för den angivna studien, vilket respondenterna även har blivit 

informerade om i introduktionsbrevet. Materialet från intervjuerna och andra 

uppgifter om respondenterna har även behandlats konfidentiellt och respondenten 

presenteras på ett sätt som inte ska kunna identifiera vem personen är i med hänsyn 

till konfidentialitetskravet. Vid transkriberingen numrerades avsiktligt 

intervjumaterialet i en icke kronologisk ordning för att försvåra identifieringen av 

respektive respondent, såväl för författaren som för utomstående läsare. En risk som 

kan finnas vid kvalitativa intervjuundersökningar är att författaren gör feltolkningar 

av materialet. Författaren ställde därför frågor (”uppfattar jag dig rätt om…”) under 

intervjuerna för att säkerställa att författarens uppfattning av svaren var korrekt.  

Respondenterna har behandlats konfidentiellt och är en blandning av individer som 

arbetar eller har arbetat i projekt inom olika organisationer och företag. Vid 

intervjuerna har det funnits tankar kring att respondenternas svar kan vara känsliga 

då det exempelvis kan upplevas svårt för en teammedlem att öppna sig och berätta 

om hur de upplever att deras projektledare agerar vid leveransen av beslutsfattandet. 

Det kan även vara känslig information som lämnas ut, vilket också skulle kunna 

identifiera vilket projekt eller organisation det handlar om. Känslig information har 

därför förvrängts eller tagits bort från studien i syfte att skydda respondenternas 

integritet.  
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Konfidalitetskravet har satt riktlinjer för hanteringen av respondenterna för att 

säkerställa att utomstående läsare inte kan identifiera dem i studien. Detta påverkar 

validiteten då respondenternas förtroende och trygghet ökar när de inte kan 

identifieras i studien, vidare lämnar även respondenten mer öppna och relevanta svar. 

Studie- och seminariekollegor till författaren har genom att konstruktivt kritisera 

arbetet och innehållet i studien, bidragit till att materialet har framställts på rätt sätt. 

Det primära för studiens reliabilitet och validitet är att således att säkerställa att 

läsaren kan göra en bedömning om att resultatet kan tillämpas i verkligheten.  
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3 Resultat  
Nedan presenteras de tre teman som har framkommit av intervjustudien. De teman 

som har framkommit genom den tematiska analysen är Involvera gruppen för att 

skapa engagemang, Ansvar för mitt ansvarsområde och Vad ligger bakom beslutet? 

Nämnda teman kommer i följande avsnitt redogöras för i tur och ordning.  

3.1 Involvera gruppen för att skapa engagemang 

Temat innefattar en redogörelse över att det är av betydelse att en projektledare 

involverar teamet i projektet och låter dem vara delaktiga vid beslutfattandet. Att 

vara involverad i projektet ökar teammedlemmarnas engagemang, att inte bli 

involverad bidrar däremot till att individerna inte känner sig betydelsefulla i 

projektet, något som vidare påverkar motivationen och arbetsprestationen. 

Teammedlemmar menar att ett bra teamwork och att hjälpa varandra inom teamet är 

av betydelse, samtidigt är det också väsentligt att projektledaren ser till respektive 

individ och till dennes prestationer i projektet. Teammedlemmar är således 

angelägna om att arbetet de lägger ner i projektet ska uppmärksammas och 

uppskattas av projektledaren.  

Det är av betydelse att projektledaren engagerar stora delar av teamet. 

Respondenterna antyder dock att det alltid är svårt att göra alla nöjda över samtliga 

ställningstaganden. Det handlar således om att involvera individerna i dessa 

ståndpunkter och få med de flesta inom teamet att arbeta för att främja projektets 

vision och mål. 

”Och projektledaren behöver lägga sig på en nivå så att den får med de 

flesta. Det går inte att få med alla individer. Det går bara inte.”  

Det är av betydelse att projektledaren också involverar teamet i sina resonemang och 

beslutsfattanden. Enligt teammedlemmar måste gruppen vara enade om att gå vidare 

i projektets processer och projektledaren behöver se till att gruppen är synkad och 

strävar efter samma mål inom projektets olika faser. Något som anses vara viktigt i 

ett projektledarskap är att aktivt låta projektteamet vara med och delta vid beslut och 

generellt vara en del av projektet. Respondenter förtydligar att det handlar om att 

skapa en inställning till att teamet också är en del av projektet. De beskriver även att 

känslan av att vara involverad i projektet innebär att engagemanget för att arbeta 

hårdare ökar. Teammedlemmar belyser problematiken kring att inte involvera teamet 
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på ett sätt som får dem att känna sig betydelsefulla i projektet. Respondenter berättar 

om situationer då de har gett förslag på idéer, men upplevt att dessa blir nekade för 

fort och att projektledaren inte tar sig tid att undersöka idéerna eller involvera 

gruppen i förslaget innan de får avslag. En sådan situation kan exempelvis uppfattas 

som att projektledaren utnyttjar sin makt inom projektet på fel sätt. Främst i 

situationer då teamet inte har någon kontroll eller förståelse över vad projektledaren 

gör.  

”… man kände sig mer som ett redskap, att ah men då, jag får väl göra det 

jag bara blir tillsagd. Man blir mer en bricka i spelet… en kugge mer än 

en… man blir styrd, inte drivande.” 

Teamwork och en bra dynamik inom teamet beskrivs också som en viktig 

komponent bland teammedlemmar. Respondenterna förklarar även att dynamiken 

inom teamet är av betydelse för gruppens arbetskapacitet. Några av respondenterna 

har diskuterat kring att en negativ stämning och omotiverad inställning bidrar till 

negativitet för hela projektet, medan positivitet, hög ambitionsnivå och ett effektivt 

arbetssätt smittar av sig på teamet och resulterar i god projektkvalitet och 

engagemang. Teamet beskrivs även vara av betydelse för motivationen och för att 

göra projektet roligt att arbeta i. Engagemanget kan även bli bättre av att arbeta 

tillsammans, för att gemensamt leverera ett bra projektresultat istället för att enbart 

fokusera på projektet.  

”… det känns som ett jävligt bra betyg om det är så att projektet hamnar i 

bakgrunden för gruppen. Att man gör det för gruppen i stället. Och det inte 

så att vi gör det bara skoj, utan vi gjorde ett jävligt bra jobb. Då känns det 

lyckat.” 

En bra egenskap hos en projektledare är att kunna se till varje individ i teamet och ta 

hänsyn till individens behov, men samtidigt ta vara på kompetensen som personen 

bidrar med i projektet. Teammedlemmar menar, att för att föra projektet framåt 

behöver projektledaren ha med sig teamet, men samtidigt engagera individerna. 

Majoriteten av respondenterna har diskuterat om att det framförallt handlar om att 

involvera gruppen för att nå alla kompetenser inom teamet. Respondenterna menar 

att alla inom teamet har en expertis att bidra med och förtydligar att de utan sin 

kompetens inte hade varit en del av projektet.  
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”… som projektledare måste man ju föra projektet framåt. Det måste man ju 

ha alla arbetare till att göra. Sen är det ju kanske bra om man gör det 

tillsammans så att arbetarna kan hänga med också, och vad de andra gör. ” 

Många teammedlemmar är också angelägna om att känna att arbetet de lägger ner 

bidrar till teamet och är relevant för projektet, med andra ord att de helt enkelt är 

uppskattade av teamet och av projektledaren.   

”… det är ju när jag känner att det jag gör och det jag bidrar med till gruppen 

är relevant för att vi ska komma vidare med projektet. Så att jag måste göra 

mitt bästa för att få projektet att, ah, komma framåt. Då är jag nog mest, som 

mest engagerad.” 

Detta är en betydelsefull del för många teammedlemmars arbetsmotivation. Teamet 

behöver också känna sig involverade för att veta vad de ska göra samt vad andra gör 

och på så vis kunna följa fortsättningen av projektet.  

3.2 Ansvar för mitt ansvarsområde  

I följande tema redogörs för att det är väsentligt att en projektledare inte glömmer 

bort de individer som finns inom teamet utan istället utnyttjar de enskilda 

kompetenser som finns, genom att delegera ut arbetet i ansvarsområden till 

teammedlemmarna. Känslan av att bli sedd av sin projektledare kan vara mycket 

relevant. Det är också av betydelse att samtliga teammedlemmar vet vilket ansvar de 

har samt vilka befogenheter som ansvaret innebär. Tilliten och förtroendet från 

projektledaren beskrivs vara mycket väsentligt, då det är betydelsefullt att 

projektledaren litar på att individerna i teamet utför sina arbetsuppgifter. 

Teammedlemmar beskriver att ansvarsområden i projekt bidrar till deras personliga 

utveckling. En bidragande faktor till utvecklingen är att tillåtas misslyckas, för att 

lära av sina misstag och ta ansvar för dessa. En annan motivationsfaktor är friheten 

att genomföra och ansvara för dina uppgifter på egen hand.  Det är även av betydelse 

att få tillgång till det material som krävs för att lösa uppgiften.  

Teammedlemmar upplever att det är av betydelse att få ansvar och befogenhet över 

sina angivna ansvarsområden. En viktig ståndpunkt inom projekt är att det kan vara 

skillnad på ansvar och befogenhet. Enligt teammedlemmar är det därför av stor 

betydelse att alla i teamet vet sin plats i projektet och är medveten om sina 

befogenheter. Något som har visat sig vara väsentligt är att teammedlemmarna 
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upplever att projektledaren ger dem förtroende att ha befogenhet för sitt 

ansvarsområde. Respondenter förklarar att det handlar om att känna tillit från sin 

projektledare, det vill säga att projektledaren litar på att teamet kan genomföra sina 

uppgifter. Det handlar även om att vara beredd på att ta ansvar när det blir fel, uppger 

respondenter och syftar till att om en person ska ha full befogenhet över sitt ansvar så 

innebär det också att ansvara över det som går fel och misslyckas. Några av 

respondenterna har resonerat kring att det för deras personliga utveckling i projektet 

kan vara betydelsefullt att misslyckas och lära av sina misstag. I de situationerna 

handlar det inte om att projektledaren ska tappa förtroende för teammedlemmen, utan 

låta individen lösa problemet och ta ansvar för sina misstag.  

”Och även låta, låta mig misslyckas, om jag känner att jag har detta ansvar, 

men jag misslyckas med vissa delar och jag vet att ah, det är inte så att det 

blir skit uppifrån, utan det är ”nämen va fan vad synd. Lös det”. Ah absolut! 

Mer än att ”nej, nu, nu gör någon annan det”. Sen mer att man känner att 

man kan misslyckas. För då vågar man satsa också.” 

En återkommande motivationsfaktor som nämns av teammedlemmar är att utvecklas. 

Utveckling beskrivs vara drivande för att arbeta extra hårt i projektet. En annan 

motivationsfaktor beskrivs vara att uppleva frihet, det vill säga att inte känna ett 

vakande öga på sig. För många teammedlemmar handlar motivation således om att 

känna tillit från projektledaren och från sina kollegor i teamet. Bland de flesta 

respondenter förs ett resonemang om att de inom sina ansvarsområden bör kunna 

fatta beslut. Flertalet respondenter påvisar dock att detta främst gäller mindre beslut 

som rör teammedlemmens ansvarsområde och således inte har för stor påverkan på 

resterande områden inom projektet. Teammedlemmar menar att det ibland kan 

handla om att någon i projektet behöver ta ett beslut och ta tag i situationen för att 

det ska produceras något över huvud taget.  

”… det får ju inte bara bli att man sitter och diskuterar väldigt länge för då 

blir, det kliar i fingrarna... […] Man kan inte fundera hur länge som helst på 

vad vi ska göra liksom.” 

En betydelsefull faktor är att projektledaren ger teammedlemmarna tillgång det 

material och de resurser som krävs för att lösa uppgifterna som ingår i 

ansvarsområdet. Det kan exempelvis handla om att projektledaren förser teamet med 
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det de behöver, annars försvinner befogenheten för individen att ansvara för sitt 

ansvarsområde.  

”… det är nog viktigt med tilltrosbalans. Att, har jag fått det här uppdraget, 

då har jag alla verktyg för att lösa det.” 

Respondenter uttrycker att projektledaren bör ha förtroende till sina 

teammedlemmar. Teammedlemmars upplevelse beskrivs vara att många beslut som 

kretsar kring dennes ansvarsområde fattas genom projektledaren och dubbelkollas 

ofta. Respondenter beskriver därför att känslan snarare kan vara att de är en 

mellanhand än att ha en specifik roll för projektet. Det samma gäller för de idéer som 

teammedlemmar presenterar för sin projektledare, då det finns en upplevelse av att 

idéerna ofta skjuts ner av projektledaren direkt. En viktig faktor för motivationen i 

projektet förklaras vara att få respons på det arbete som läggs ner i projektet. Flera av 

respondenterna påpekar att de vill känna att deras bidrag till projektet är viktigt. Det 

är av betydelse för motivationen att teammedlemmen deltar i projektet som en 

nyckelspelare. En bra projektledare ser till arbetet som individerna i projektet gör 

och får teammedlemmen att känna sig synlig. Respondenter menar att det kan handla 

om att få bekräftelse på att någon har sett arbetet som har gjorts. Det beskrivs även 

vara hämmande för motivationen att inte bli hörd samt i situationer då idéer som 

presenteras blir kritiserade och avlägsna för snabbt.  

”… alltså alla de här klyschorna stämmer ju lite, att folk behöver feedback. 

Inte bara det dåliga, utan det bra också. Och inte bara det bra utan det dåliga. 

[…]… för min del så handlar det inte om att få uppskattning, det är väl mer 

att någon ser att man har gjort någonting.” 

3.3 Vad ligger bakom beslutet?  

Bland respondenterna har det framkommit att det inte är beslutet i sig som är relevant 

utan hur beslutet presenteras för teamet eller individen. Det har egentligen inte någon 

betydelse vilket beslut som en projektledare ska presentera. Teammedlemmar 

förklarar att de accepterar både positiva och negativa beslut så länge presentationen 

av beslutet görs på rätt sätt. Besluten ska gå i linje med projektets vision och mål för 

att det ska finnas en acceptans för beslutet. Det är även relevant för teammedlemmar 

med struktur och ordning, att veta när och hur ett beslut kommer tas samt att 

projektledaren levererar samma besked oavsett vem i teamet som frågar. Det har 
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också visat sig vara betydelsefullt om projektledarens kroppsspråk stämmer överens 

med beslutets innehåll. Något som teammedlemmar uppger vara en mycket relevant 

aspekt är att beslutet som fattats är genomtänkt och levereras med en presentation av 

bakomliggande faktorer till beslutet.  

Beslutsfattande i projekt kan handla om struktur, ordning och planering och det är 

väsentligt att teamet vet vad de ska förvänta sig av projektet. Enligt teammedlemmar 

kan beslutsfattandet läggas in som etapper längst vägen i projektet. Ett 

tillvägagångssätt kan också vara att schemalägga beslutsfattandet i projektplanen, då 

teamet ska fatta gemensamma beslut. Teammedlemmar anser att det vid en 

projektledares beslutsfattande är viktigt med tydlighet, vilket exempelvis innebär att 

projektledaren lämnar samma svar oavsett vem i teamet som frågar.  

”Främja [gruppen] är ju också att det inte blir dubbla budskap. För det är ju 

också sjukt jobbigt att jobba under, när det, när man inte riktigt vet vad man 

ska göra. Att det alltid blir olika svar. Så oavsett om jag eller min kollega 

frågar så ska svaret vara detsamma.” 

Teammedlemmarna vill att projektledaren presenterar ett genomtänkt beslut. Flera 

respondenter anser att ett bra beslutsfattande bygger på att presentera en motivering 

till det beslut som läggs fram. Det är angeläget att det i en motivering till beslutet 

också introduceras vilka bakomliggande faktorer som finns till beslutet. Det 

uppfattas också vara relevant att veta varför ett beslut har fattats och varför just detta 

beslut har valts framför ett annat alternativ. Det vill säga vad som ligger bakom 

beslutet. Flera respondenter anser att det primära är att förstå 

bakgrundsinformationen till beslutsfattandet. Teammedlemmar redogör för att 

beslutet ska vara realistiskt och genomförbart för projektet, men samtidigt vara 

välgrundat och tydligt formulerat för teamet. Projektledaren ska undvika att 

presentera ett beslut på ett sätt som teamet eller en teammedlem inte förstår.  

Beslut som fattas utan att presentera en motivering för gruppen beskrivs, bland flera 

av respondenterna, vara ett dåligt beslutsfattande. En nyckelaspekt för de flesta av 

respondenterna är att få reda på varför. Resonemanget som diskuteras ovan kring att 

det inte handlar om beslutet i sig, utan om hur beslutet levereras stärks av flera 

respondenter som förtydligar att de vill få reda på faktorerna som förklarar varför 

just det specifika beslutet har fattats. 
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”… i alla fall så upplever jag själv att någon kan ju presentera ett beslut på 

vilket sätt som helst, bara de har förklarat för mig varför det är så. Så kan det 

vara hur negativt som helts, men även hur positivt som helts. Men bara man 

får en förklaring liksom.” 

Projektledarens kroppsspråk vid leverans av ett beslutsfattande kan vara avgörande 

för hur beslutet kommer uppfattas. Teammedlemmar förklarar att det mest väsentliga 

fortfarande är förklaringen och bakgrundsinformationen till beslutet, men antyder att 

en motivering tillsammans med ett bra kroppsspråk från projektledaren är att föredra.  

”… säg att man skulle, att det var ett negativt beslut, så skulle jag nog bli 

mindre påverkad negativt om båda de kraven uppfylldes. Att ah, man fick 

bra kroppsspråk och bra motivering till beslutet, mot att jag inte skulle få 

det.” 

Vissa beslut kräver mer förklaring och förståelse för teammedlemmarna än andra. 

Det finns beslutssituationer som handlar om små beslutsfattanden, där det inte alltid 

krävs en lång redogörelse för varför beslutet har fattats. Ett sådant beslut kan 

exempelvis avse en tidsändring på ett möte eller liknande.  Vissa beslut som 

presenteras för teamet eller för en enskild teammedlem i projektet kan dock innebära 

ett behov av peppning och ett coachande förhållningssätt från projektledaren. 

Exempelvis när det handlar om beslut som påverkar teammedlemmens motivation.  

3.4 Sammanfattning 

Involvera gruppen för att skapa engagemang  

Det är av betydelse att en projektledare involverar teamet i projektet och låter dem 

vara delaktiga vid beslutfattandet. Att vara involverad i projektet ökar 

teammedlemmarnas engagemang, att inte bli involverad bidrar däremot till att 

individerna inte känner sig betydelsefulla i projektet. Detta är något som vidare 

påverkar motivationen och arbetsprestationen. Teammedlemmar menar att ett bra 

teamwork och att hjälpa varandra inom teamet är av betydelse, samtidigt är det också 

väsentligt att projektledaren ser till respektive individ och till dennes prestationer i 

projektet. Teammedlemmar är således angelägna om att arbetet de lägger ner i 

projektet ska uppmärksammas och uppskattas av projektledaren.  
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Ansvar för mitt ansvarsområde  

Det är väsentligt att en projektledare inte glömmer bort de individer som finns inom 

teamet utan istället utnyttjar de enskilda kompetenser som finns, genom att delegera 

ut arbetet i ansvarsområden till teammedlemmarna. Känslan av att bli sedd av sin 

projektledare kan vara mycket relevant. Det är också av betydelse att samtliga 

teammedlemmar vet vilket ansvar de har samt vilka befogenheter som ansvaret 

innebär. Tilliten och förtroendet från projektledaren beskrivs vara mycket väsentligt, 

då det är avsevärt att projektledaren litar på att individerna i teamet utför sina 

arbetsuppgifter. Teammedlemmar beskriver att ansvarsområden i projekt bidrar till 

deras personliga utveckling. En bidragande faktor till utvecklingen är att tillåtas 

misslyckas, för att lära av sina misstag och ta ansvar för dessa. En annan 

motivationsfaktor är friheten att genomföra och ansvara för dina uppgifter på egen 

hand.  Det är även av betydelse att få tillgång till det material som krävs för att lösa 

uppgiften.  

Vad ligger bakom beslutet? 

Resultatet visar att det inte är beslutet i sig som är relevant utan hur beslutet 

presenteras för teamet eller individen. Det har egentligen inte någon betydelse vilket 

beslut som en projektledare ska presentera. Teammedlemmar förklarar att de 

accepterar både positiva och negativa beslut så länge presentationen av beslutet görs 

på rätt sätt. Besluten ska gå i linje med projektets vision och mål för att det ska finnas 

en acceptans för beslutet. Det är även relevant för teammedlemmar att veta när och 

hur ett beslut kommer tas samt att projektledaren levererar samma besked oavsett 

vem i teamet som frågar. Det har också visat sig vara betydelsefullt om 

projektledarens kroppsspråk stämmer överens med beslutets innehåll. Något som 

teammedlemmar uppger vara en mycket relevant aspekt är att beslutet som fattats är 

genomtänkt och levereras med en presentation av bakomliggande faktorer till 

beslutet.  
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4 Diskussion 
Syftet med studien är att redogöra för hur teammedlemmar upplever en 

projektledares tillvägagångssätt vid beslutsfattning och hur detta kan skapa eller 

hämma motivation för individer i ett projektteam. Nedan presenteras ett diskuterande 

avsnitt där utgångspunkten är de tre temana som presenteras i resultatet. Det vill säga 

Involvera gruppen för att skapa engagemang, Ansvar för mitt ansvarsområde och 

Vad ligger bakom beslutet? 

Resultatet visar att det är av betydelse att en projektledare involverar teamet i 

projektet och låter dem vara delaktiga vid exempelvis beslutfattande och vid andra 

situationer som har inverkan på projektet. Känslan av att vara involverad i projektet 

ökar teammedlemmarnas engagemang, att å andra sidan inte bli involverad bidrar 

snarare till att inte känna sig betydelsefull i projektet. Vidare är detta något som 

påverkar motivationen och arbetsprestationen. Denna reflektion gav liv åt studiens 

första tema ”Involvera gruppen för att skapa engagemang”. Gustafsson (2016) och 

Wheelan (2013) resonerar om att det är positivt för team att arbeta tillsammans för 

att forma gemensamma mål att sikta mot i projekt. Det är på så vis av betydelse att 

involvera hela gruppen i projektet. Müller et. al (2009) diskuterar om att det är 

relevant för teammedlemmar att känna att arbetet de gör är meningsfullt. Wheelan 

(2013) menar att det primära är att involvera individen i teamet, men klargöra att det 

inte är den enskilde individens prestation som är avgörande, utan gruppens 

gemensamma insats. I studien har det framkommit att ett bra teamwork och att hjälpa 

varandra inom teamet är av betydelse. Något intressant i sammanhanget är dock att 

teammedlemmar också anser att det är väsentligt att projektledaren ser till respektive 

individ och till dennes prestationer i projektet. Det är således angeläget att arbetet 

som läggs ner i projektet ska uppmärksammas och uppskattas av projektledaren. 

Detta kan exempelvis speglas genom att uppnå frihet och ansvar i ett projekt, vilket 

även kan bidra till att teammedlemmar får möjlighet att utvecklas. I det här fallet 

sammankopplas behovet av att bli involverad i projektet med betydelsen av att få 

befogenhet över sina egna ansvarsområden. Denna sammankoppling grundar sig i att 

teammedlemmar vill att projektledaren involverar individen i projektets olika faser 

samt delegerar ut ansvarsområden som kan bidra till en känsla av meningsfullhet och 

utveckling i projektet. Larsson et. al (2018) förklarar vidare att utveckling är en 

framstående motivationsfaktor i projekt. Det finns ett behov av att projektledaren 
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litar på sitt team och inte agerar på ett sätt som får teamet att känna sig osäkra på sin 

projektledare. Det kan exempelvis handla om att projektledaren inte undanhåller 

information om projektet som kan vara av intresse för teamet. Vidare knyts detta 

samman med studiens andra tema ”Ansvar för mitt ansvarsområde”.  

Gällande teammedlemmarnas befogenheter över ansvarsområden diskuterar 

Gustafsson (2016) om självgående projektteam. För att främja ett självgående team 

ska teamet ha möjlighet att lära av varandras kunskaper och erfarenheter. På så vis 

kan teammedlemmarna hjälpa varandra, även om det inte berör individens specifika 

ansvarsområde (Gustafsson 2016). För att ett team ska vara så bra som möjligt är det 

också betydelsefullt att alla inom teamet har kontroll över sitt ansvar och vilka 

befogenheter som följer med detta. Resonemanget kan även återkopplas till 

betydelsen av att involvera gruppen för att skapa engagemang då det har framkommit 

att en bra gruppdynamik och teamwork kan ha inverkan på motivationen i projektet. 

Att ha ett eget ansvar i projektet kan således också vara stark en motivationsfaktor 

för teammedlemmar. Enligt Larsson et. al (2018) är det en motivationsfaktor att på 

egen hand avgöra hur arbetsuppgifterna i projektet ska genomföras. Motivationen 

beskrivs även hämmas av för strikta instruktioner från projektledarens sida. I 

motsägelse till detta finns det dock en uppfattning om att det ska finnas en 

omfattande tydlighet gällande beslutsfattandet i ett projekt. En önskan om tydlighet 

beskrivs även gälla för huruvida individerna har befogenhet att ta beslut kring sina 

egna ansvarsområden. Vidare är detta något som kan hänvisas till behovet av teamets 

medvetenhet om vilka befogenheter som gäller för de olika ansvarområdena. 

Samtidigt vill teammedlemmar ha fria händer att styra över sina ansvarsområden, det 

är således viktigt med tydlighet och struktur från projektledarens sida. Det är även av 

betydelse att som teammedlem få de resurser som krävs för att genomföra sina 

arbetsuppgifter. Därför är det väsentligt att projektledaren litar på sina 

teammedlemmar och inte glömmer bort att individerna i teamet besitter relevanta 

kompetenser. Med andra ord att projektledaren litar på att teamet utför sina 

arbetsuppgifter utan att ha ett vakande öka på dem. Ett annat ord för ansvar är 

autonomi, det vill säga självständighet och självbestämmande. Deci och Ryan (2014) 

diskuterar om att det finns ett behov av självbestämmande och tar utgångspunkt i sin 

teori SDT, self detarmination theory. De menar att detta behov rör sig om att på egen 

hand bestämma över sin situation och sina åtaganden, vilket exempelvis innebär att 
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ha tillräckligt mycket frihet för att kunna fatta avgörande beslut som rör ansvaret. 

Vidare redogör Chan och Chen (2010) för att en projektledare även bör involvera 

teamet i beslut och problemlösningar som rör hela projektet. I det här fallet kan det 

röra sig om att leverera beslut och ett underlag för beslutet till teamet. Här kopplas 

även det första temat in då engagemanget och motivationen för projektet förklaras 

vara som bäst när teamet känner sig involverade och får reda på vad som händer. 

Föreliggande resonemang gav också utgångspunkt till studiens tredje och sista tema 

”Vad ligger bakom beslutet?”. Det är med andra ord relevant att få reda på varför ett 

beslut har fattats.  

En projektledares roll kan innebära att agera som en länk mellan styrgruppen och 

projektteamet och föra kommunikationen sinsemellan (Parkin 1996). Det är således 

av stor betydelse att teamet inte upplever att en projektledare agerar utifrån en 

maktposition, gentemot dem. Något som enligt Wheelan (2013) är grundläggande i 

ett projekt är att det finns en tydlig struktur som teamet kan förhålla sig till. Det är 

väsentligt att teamet får reda på varför ett beslut har fattats och hur det går i linje med 

projektets utsatta mål och vision. Evans (2003) menar att ett intuitivt och ett 

rationellt beslutsfattande kan betraktas som oppositioner, men i själva verket kan de 

komplettera varandra. Studien syftar till att redogöra för vad teammedlemmarna har 

för upplevelse av projektledarens beslutsfattande, vilket har visat sig inte ha någon 

betydelse alls. Åtminstone inte själva beslutet. Resultatet visar att det inte är beslutet 

i sig som är relevant utan hur beslutet presenteras för teamet eller individen. 

Inställningen bland teammedlemmar är att så länge beslutet levereras på ett bra och 

tydligt sätt kan de acceptera vad som helst, både positiva och negativa beslut. Det har 

visat sig att individer i ett team är nöjda med ett beslut när det presenteras 

bakomliggande faktorer till det. Det vill säga att de får reda på varför ett beslut har 

fattats. Det handlar således inte om vilket beslut som fattas samt om det är ett 

avvisande eller gynnande beslut som levereras. Något oväntat som har framkommit 

gällande detta är således att acceptansen till beslutet, i ett projekt, helt grundar sig i 

huruvida projektledaren argumenterar för att beslutet är bättre än andra alternativ 

samt på vilket sätt beslutet kan främja projektet. I det här fallet kan ett behov av 

trygghet speglas i att individerna i teamet får kontroll över vad som sker i projektet 

och vilka bakomliggande anledningar det finns till varför vissa beslut fattas. Genom 

en sådan medvetenhet förstärks också förståelsen till varför vissa beslut måste tas. 
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När projektledaren även involverar teamet i sina tankar och resonemang kan också 

individernas känsla av tillit växa, vilket i sin tur kan generera en bättre arbetsrelation 

mellan projektledaren och teammedlemmen samt skapa ett större engagemang.   

4.1 Avslutande reflektioner  

Sammanfattningsvis har studien visat att teammedlemmars upplevelse av en 

projektledares tillvägagångssätt vid beslutsfattning är att det handlar om att involvera 

gruppen i beslut. När det gäller beslut som fattas eller i synnerhet levereras av 

projektledaren är det grundläggande för teammedlemmarna att förstå vad som ligger 

bakom beslutet. Det handlar således om att projektledaren är tydlig och ser till så att 

teamet förstår innebörden av beslutet. Det är också av relevans att det presenteras 

bakomliggande anledningar till beslutet, vilka alternativ som fanns och varför dessa 

alternativ valdes bort. Resultatet visar att teammedlemmar vill vara involverade i 

projektledarens beslutsfattande genom att bli informerade om varför beslutet har 

fattats. När det kommer till individernas personliga ansvarsområden i projektet visar 

också resultatet att teammedlemmar vill ha projektledarens tillit. Dels tillit för att 

utföra sina arbetsuppgifter och även förtroende att fatta egna beslut i projektet som 

rör personens ansvarsområde.  Som ett avslutande resonemang kan Theodore 

Roosevelts citat, ”den bäste chefen är den som har omdöme nog att välja skickliga 

personer till att göra det han vill ha gjort, och självbehärskning nog för att avhålla sig 

från att lägga sig i deras arbete medan de gör det” appliceras, då det omfattar en stor 

del av teammedlemmars uppfattning av hur projektledarens roll ska vara i projektet. 

En motivationsfaktor är att uppleva en känsla av att vara involverad och känna tillit 

samt frihet. Andra vanliga motivationsfaktorer är känslan av att vara en del av ett 

välfungerande projektteam samt upplevelsen av att utvecklas och lära sig nya saker. 

Teammedlemmar antyder att känslan av utveckling och nya lärdomar främjas av att 

vara involverad i beslutsfattandet och av befogenheten att ta beslut som rör deras 

ansvarsområde. 
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5 Slutsats 
Nedan presenteras de slutsatser som har framkommit efter studiens 

intervjuundersökning och sammanställning av resultatet. Vidare besvaras även 

studiens syfte och frågeställning:  

Syftet med studien är att redogöra för hur teammedlemmar upplever en 

projektledares tillvägagångssätt vid beslutsfattning och hur detta kan skapa eller 

hämma motivation för individer i ett projektteam. Hur vill projektteam att en 

projektledare ska leverera ett beslutsfattande? 

Genom studien har det framkommit att teammedlemmarna vill känna sig involverade 

i projektledarens arbete. Det är väsentligt för teammedlemmar att känna sig sedda av 

sin projektledare och kunna påverka utfallet av projektet. En betydelsefull del är att 

involvera teamet som en gemensam grupp, där de får instruktioner om hur de ska 

genomföra sina arbetsuppgifter i projektet. En annan betydande aspekt har visat sig 

vara att känna tillit från projektledaren. Teammedlemmar vill att arbetet de lägger 

ner ska vara meningsfullt för projektet, de vill även att projektledaren ser till dem 

personligen och lämnar individuell feedback till respektive teammedlem. För att öka 

motivationen i projektet beskrivs även ansvarsområden vara relevant för 

teammedlemmarna. Genom ansvarområden kan teammedlemmar känna den önskade 

tilliten från projektledaren. Samtidigt finns utrymme för teamet att på egen hand, 

utan allt för mycket styrning från projektledaren föra projektet framåt. Något som har 

beskrivit som väsentligt i sammanhanget är att teammedlemmarna också får 

möjlighet att fatta beslut gällande sina egna ansvarsområden. Om samtliga beslut 

fattas genom projektledaren förklaras att teammedlemmarnas drivkraft och vilja att 

arbeta mer än nödvändigt hämmas. Föreliggande resonemang innebär således att det 

är av betydelse att teammedlemmar får fatta beslut som påverkar de givna 

ansvarsområdena, utan att nödvändigtvis behöva rådgöra detta med sin projektledare. 

När det gäller beslut som levereras av projektledaren, är teammedlemmar av 

uppfattningen att presentationen av beslutet är av stor betydelse. Teammedlemmars 

uppfattning av projektledares beslutsfattande är att beslutet ska grundas på 

bakgrundsfakta. Det har visat sig att det inte är primärt för teammedlemmarna 

huruvida beslutet är positivt eller inte. Det grundläggande är att beslutet som 

levereras har fattats på grund av att det är mest gynnsamt för projektet. 

Teammedlemmarna vill veta varför beslutet har fattats, vilka faktorer som var 
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avgörande för att beslutet skulle tas, vilka alternativ som fanns till beslutet och varför 

dessa alternativ valdes bort. Om dessa kriterier följs menar teammedlemmarna att det 

är lättare att acceptera alla olika typer av beslut. Det är också en form av 

ledarskapsstil, att involvera teamet i händelser som sker i projektet, vilket även har 

visat sig ha positiva effekter på teamets arbetsmotivation.   

5.1 Studiens begränsningar  

Studien ämnar redogöra för en generell uppfattning av teammedlemmars upplevelse 

angående projektledarens beslutsfattande. Föreliggande studie har utförts genom 

intervjuer med teammedlemmar från olika typer av projekt för att kunna presentera 

ett generaliserbart resultat. Det kan dock tänkas att ett annat resultat hade 

framkommit om teammedlemmarna exempelvis representerade samma bransch eller 

var deltagare i andra projekt än de som är representerade i studien. Flera av 

deltagarna har dock presenterat liknande resonemang och åsikter kring hur en 

projektledare ska agera vid beslutsfattande i projekt och resultatet anses därför kunna 

tillämpas inom alla projekt och för flera olika typer av projektledningsstilar.  

5.2 Framtida forskning  
Förslag på framtida forskning är att undersöka samma forskningsfråga men ifrån 

projektledarens synvinkel. Genom den föreliggande studien har ett nytt 

intresseområde, gällande hur projektledaren upplever att hantera en beslutssituation, 

dykt upp. För en projektledare kan beslut fattas genom en styrgrupp, dessa beslut ska 

sedan presenteras för ett projektteam. Ett intressant forskningsområde skulle således 

kunna vara att undersöka hur en projektledare vill att styrgruppen ska leverera 

beslutet samt hur projektledaren upplever att leverera ett beslut som hon eller han 

egentligen inte står bakom, till sitt projektteam.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
Inledande frågor  

Hur länge har du arbetat/arbetade du på din arbetsplats/hos din arbetsgivare? 

Vad är din befattning/roll på arbetsplatsen/i projektet? 

Hur många projekt har du arbetat med?  

Inledande frågor för att föra in respondenten på ämnet kring projekt.   

Beslutssituationer  

Kan du berätta vad ett bra projektledarskap är, enligt dig? 

 Hur agerar en projektledare på bästa sätt för att främja gruppen?  

Kan du beskriva en beslutssituation∗ som du har upplevt i ett projekt? 

Berätta hur upplevde du den situationen… 

Hur beskriver respondenten situationen. Är det positivt eller negativt? Varför tycker 
respondenten så här? 

Kan du berätta vad du upplever vara ett bra tillvägagångsätt∗ för beslutsfattande, av 
en projektledare?  

Hur vill respondenten att en projektledare ska agera vid beslutsfattande? Vad skapar bäst 
arbetsro för individen? 

Kan du berätta vad du upplever vara ett dåligt tillvägagångsätt för beslutsfattande, 
av en projektledare? 

När är ledarskapet dåligt? Hur upplever respondenten det? Vilka konsekvenser innebär ett 
dåligt beslutsfattande? 

I vilka situationer upplever du att du bör kunna ta egna beslut som rör projektet?  

Finns det situationer i projektet då respondenten upplever att projektledaren inte bör lägga 
sig i? Är det vissa beslut som teamet ska kunna fatta på egen hand? 

Rör det sig om små beslut, eller kan det även vara stora och betydelsefulla beslut? 

Ansvar och befogenhet 

Vad har du för uppfattning av ansvar och befogenhet projekt? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ En situation i projektet där projektledaren på något sätt ska fatta ett beslut. 
∗ Det vill säga sättet som en projektledare fattar beslut på i projektet.  



	  

	   	  

 

Motivation 

Berätta om när du upplever att du är som mest motiverad i ett projekt.  

När är respondenten som mest motiverad i ett projekt? Vilka faktorer är avgörande för att 
arbetsmotivationen ska vara som bäst? 

Berätta om när du upplever minst motivation i ett projekt. 

Vilka faktorer minskar arbetsmotivationen? När är respondenten som minst motiverad i 
projektet? 

På vilket sätt kan projektledarens sätt att fatta beslut påverka din motivation för 
arbetet i projektet? 

Påverkar projektledarens beslutsfattande hur motiverad respondenten blir för att arbeta? 
Är det beslutet i sig som påverkar motivationen eller är det sättet som projektledaren tar 
beslutet, eller hur beslutet presenteras av projektledaren som är det avgörande? 

Hur skulle du beskriva ett bra projektledarskap gällande beslutsfattande i projekt? 

Hur tycket respondenten att en bra projektledare agerar gällande att fatta beslut, samt 
presentera ett beslut för teamet/en individuell teammedlem? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

När är respondenten motiverad i sitt arbete? Vad krävs för att respondenten ska uppleva 
den motivationen? 

	   	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  

	   	  

Bilaga 1 Introduktionsbrev 
Hej,  

Jag har kontaktat dig angående min D-uppsats i projektledning som skrivs vid Karlstads Universitet. 
Studien som jag genomför syftar till att undersöka hur teammedlemmar upplever projektledares 
tillvägagångssätt för att fatta beslut. Det vill säga undersöka hur projektdeltagare upplever beslutsfattande i 
projekt. Tilltänkta respondenter är därför projektteammedlemmar som arbetar eller har arbetat i ett 
projekt, därmed upplever jag att du är intressant för min studie.  

Jag är glad och tacksam över att du har möjlighet att avsätta tid för en intervju med mig. Omfattningen rör 
sig om ca 30-45 minuter, men jag är flexibel och kan anpassa mig efter dina önskemål. Om din tillåtelse 
ges kommer intervjun spelas in. Du kommer dock vara anonym i studien och det inspelade materialet 
kommer bara bearbetas av mig och sparas på min sida genom Karlstads universitet, där bara jag och mina 
handledare har tillgång till materialet. Inspelningen samt all information som kan kopplas till dig kommer 
även raderas efter en transkribering har gjorts av materialet.  

Som respondent för en studie som genomförs via Karlstads Universitet har du rätt att under hela intervjun 
samt efter genomförandet själv besluta om du vill delta eller inte. Det innebär att du har rätt att avbryta 
ditt deltagande i studien när som helst. Det vill säga före, under och efter intervjun, utan att behöva ange 
något skäl. Då raderar jag allt material som kan kopplas till dig. Materialet som samlas in kommer enbart 
användas till den angivna studien och alltså inte till något annat än vad du gett uttryckligt samtycke till. 
Intervjudata förvaras så att endast jag och mina handledare har tillgång till det. När studien publicerats 
raderas allt grundmaterial. Dina uppgifter kommer även behandlas konfidentiellt och ska således inte 
kunna kopplas till dig, i den publicerade rapporten, som vid en publicering blir allmänt tillgänglig.  

Jag ser fram emot min intervju med dig.  

Med vänlig hälsning, 

Johanna Collander,  

 

Handledare:  

Tomas Jansson  

Henrik Bergman  

Johan Netz  

 

 
 

 

 

	    



	  

	   	  

Bilaga 3 Samtyckesblankett 
Bekräftelse av samtycke att delta i studien: 

Beslutsfattandets betydelse på motivationen i projektteam. 
 

Jag har via ett separat introduktionsbrev informerats om studien och lämnar härmed mitt samtycke att 

delta som respondent i studien. Jag är medveten om att jag när som helt kan avbryta mitt deltagande, utan 

att behöva uppge skäl för detta. Mitt deltagande i studien är helt frivilligt. 

 

Genom min underskrift intygar jag mitt deltagande i studien och att Karlstad Universitet behandlar mina 

personuppgifter. Hantering av personuppgifter sker enligt dataskyddslagstiftning och enligt vad som är 

angivet i introduktionsbrev.  

	  

…………………………………………	  

Underskrift 

 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande, ort och datum. 

 

Student:  

Johanna Collander 

Handledare: 

Tomas Jansson  

Henrik Bergman  

Johan Netz
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