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Förord 

Den här uppsatsen på D-nivå  omfattar 15 högskolepoäng och är det avslutande 
arbetet på magisterprogrammet i projektledning vid Karlstads Universitet. 

Vi vill tacka vår handledare Lennart Ljung och alla hjälpsamma respondenter, 
utan vars hjälp detta arbete inte hade kunnat göras. 

Vi vill också tacka våra respektive, Fredric och Gabriella som bistått som 
bollplank och stöd under arbetet. 
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Sammandrag 

Internationell forskning har visat på en stor geografisk och kulturell spridning av 
tystnadskulturer och ett genomslag inom hart när alla samhällssektorer. En 
tystnadskultur innebär att en enskild har kännedom om information som behöver 
uppmärksammas och ageras på, men denne avstår från att föra kunskapen vidare 
till de som kan agera på den av rädsla för att ett sådant handlande kan få negativa 
återverkningar på den enskilde själv. Detta kan medföra att nödvändiga åtgärder 
inte sätts in i tid vilket i sin tur kan leda till förluster av allt ifrån ekonomiska 
värden till människoliv. För den enskilde blir följden stress då denne pressas 
mellan att göra vad som uppfattas som rätt och rädslan för de konsekvenser som 
antas bli följden. 

Inom svensk forskning är tystnadskulturer ett närmast oskrivet blad. Två 
avhandlingar har gjorts men ingen av dessa berör tystnadskulturer i samband med 
projektarbete. Uppsatser inom ämnet saknas helt. 

Detta arbete har gjorts för att studera vissa grundläggande förutsättningar. Finns 
det tystnadskulturer inom svenskt projektarbete och vilka följder kan dessa då få? 
För att nå svar har vi låtit en rad erfarna projektledare besvara en enkät och denna 
har sedan följts upp med djupintervjuer av utvalda respondenter. Resultatet pekar 
tydligt på att det även inom svenskt projektarbete förekommer tystnadskulturer 
och att dessa, om än mindre tydligt, kan få följder i form av kostnader och skador 
i linje med vad som visats i internationell forskning. 

 

!  



! ! !

Abstract 

International research has shown that employee/organizational silence is culturally 
and geographically widely spread and has an impact on virtually every part of our 
society. Employee/organizational silence is when an individual has knowledge of 
information that needs to be acted upon but he/she refrains from passing it on to 
those in a position to act due to fear of adverse repercussions should he/she 
choose to do so. This entails that necessary measures will not be administered in 
time which may lead to anything between financial losses to the loss of human 
lives. This will result in stress for the individual pressed between a wish to do 
what is considered right and the fear of the consequences that is assumed to 
follow. 

In Swedish research hardly anything has been done on employee/organizational 
silence. Two theses have been written on the subject. No essays are registered. 

This work has been done to study some basic conditions. Is there 
employee/organizational silence in Swedish project work and if so what are the 
consequences? To be able to answer these questions we have made an inquiry 
among a group of experienced Swedish project managers and the inquiry has then 
been followed by in depth interviews with a select group of respondents. The 
result shows clearly that employee/organizational silence exists in Swedish 
project work and that it, although less clearly, comes with the same range of 
losses as shown by international research. 
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1 Inledning 
Projekt misslyckas av flera anledningar. Vissa kategorier av projekt gör det mer 
än andra. I The Standish Groups Chaos Report (1995) finner man att endast en 
sjättedel av alla granskade IT-projekt lyckades och att en tredjedel lades ner utan 
resultat. Anledningen till misslyckandet skiljer sig åt. Ibland fallerar till och med 
de bäst genomförda projekten. Verkligheten förändras och med den behoven. 
Plötsligt finns inte längre någon efterfrågan. Nya tekniska lösningar gör att 
projektet kan vara föråldrat innan det är färdigt. Ekonomiska förutsättningar 
skiftar. Listan på yttre faktorer kan göras lång (Fairley & Willshire, 2003), men 
trots det kan det ofta vara inom projektet som problemen uppstår (Pinto & Mantel, 
1990). Förstudien kanske skulle ha kunnat visa vad som var på väg att hända i 
omvärlden och projektet kunde ha anpassats eller till och med lagts ner innan det 
började förbruka resurser. Inom själva projektarbetet finns fallgropar och ett 
dysfunktionellt projekt löper en allvarlig risk att sluta med förlust. Bland det 
viktigaste som finns för arbetet är att informationsflödet fungerar korrekt (The 
Standish Group, 1995). Projektmedlemmarna behöver ha tillgång till information 
för att både kunna veta vad som förväntas av dem och för att kunna utföra själva 
arbetet. Ledningen måste kanske i ännu högre grad ha tillgång till korrekt 
information för att kunna fatta beslut om hur projektet ska bedrivas, hur 
resurserna ska allokeras och inte minst för att kunna fatta beslut om förändringar i 
inriktningen och i värsta fall kunna lägga ner projektet vid rätt tidpunkt för att 
minimera förlusterna. The Standish Group (1995) noterar också att 
informationsbrist är den mest frekventa orsaken till varför ett projekt havererar. 
Kanske resulterar problemen inte i misslyckandet som sådant, men ett brutet 
informationsflöde kan åtminstone medverka till att förvärra problem som uppstår 
och i värsta fall skapa både ekonomiska och humanitära förluster som inte står i 
proportion till det ursprungliga problemet. 

Ett specialfall inom gruppen kommunikationsproblem är den situation som 
uppstår när information som finns kring fel eller brister medvetet hålls tillbaka 
därför att den som har kunskapen är rädd för negativa återverkningar om denna 
kunskap framförs. Antingen det finns grund för rädslan eller inte är det dessa 
farhågor som stoppar rapporteringen och de åtgärder som skulle ha kunnat sättas 
in för att undvika eller reducera förlusterna kan inte sättas in. 
Organisationskulturer där detta fenomen finns brukar benämnas tystnadskulturer 
eller på engelska ”employee silence” om individen är utgångspunkten, alternativt 
”organizational silence” när organisationen är utgångspunkten (Whiteside, D & 
Barclay, L, 2013). En miljö där enskilda tror sig ha mer att vinna på att inte 
framföra negativ information än på att göra det kan därför antas leda till att risken 
för misslyckande ökar och att misslyckanden som sker får en större omfattning än 
vad som skulle varit nödvändigt (Park et al. , 2009). Detta gör tystnadskulturer till 
ett problem på olika plan (Kish-Gephart et al. 2009). I värsta fall ser vi exempel 
på att liv går till spillo (Fairley & Willshire, 2003).  
 

!  
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1.1 Bakgrund 

På många arbetsplatser används projekt som arbetsform. Det är speciellt vanligt 
när en uppgift är ny och bara ska göras en gång, när det finns ett förutbestämt 
slutdatum och när uppgiften uppfattas som komplex eller omfattande. Eftersom 
det är första gången som en uppgift ska utföras så finns det inga tidigare exempel 
att kopiera och osäkerheten kring vad som ska åstadkommas och hur det ska 
åstadkommas kan vara stor. Osäkerhet hanteras i vedertagen projektledningsteori 
med planering (Tonnquist, 2010 sid 112). Det gäller att på förhand identifiera de 
aktiviteter som leder fram till projektets mål, och att fastställa deras inbördes 
beroende för att kunna upprätta logiska och logistiska planer (Packendorff, 1993 
sid 42). Osäkerheten är en del av projektets vardag och med osäkerheten följer 
också en ökad risk för problem som på något sätt måste hanteras. Det är rimligt att 
anta att fel och andra oväntade händelser uppträder oftare i aktiviteter med hög 
osäkerhetsfaktor än i känd verksamhet och därför är det också rimligt att anta att 
projekt kommer att behöva hantera dessa händelser i högre grad än 
linjeverksamheten. Det korrekta sättet är självklart att snabbt uppmärksamma fel 
och brister, att lära av misstag, och att sedan kunna undgå upprepningar men 
också för att spara resurser genom att man slipper lägga tid och pengar på vägar 
som inte leder vidare. Den lärande organisationen är en positiv organisation som 
på bästa sätt använder sina resurser och drar lärdomar från sina misstag 
(Jacobsson, 2011 s14). Ett alternativ till att göra rätt är att få det att se ut som om 
man gör rätt. Ett sådant vägval erkänner inte problem och fel utan undanhåller 
istället dessa. Anledningen till ett sådant handlande kan vara flera: 

• Organisationen väljer medvetet att undanhålla problem av olika skäl. Detta 
kan exempelvis vara för att slippa erkänna ansvar för skador eller för att på 
kort sikt upprätthålla organisationens rykte som i fallet med 
strålbehandlingsutrustningen Therac-25 (McQuiad, 2010). 

• Delar av organisationen kan undanhålla problem och fel. Anledningen kan 
vara att man inte vill bli förknippad med dessa fel utan hoppas kunna 
överlämna dem till en annan part inom eller utanför organisationen som vi 
ser exempel på i fallet Enron (Cavender & Miller, 2013).  

• Enskilda individer kan undanhålla problem och fel. Detta kan vara följden 
av okunnighet. Den enskilde vet helt enkelt inte att han eller hon ska 
informera eller vem som ska informeras eller vad som är något att 
informera om. Det kan vara följden av illojalitet mot organisationen det 
vill säga informationen förtigs för att skada och slutligen kan det vara en 
följd av att den enskilde tror att det skulle medföra negativa återverkningar 
för den enskilde själv om så skedde som i fallet med Regalskeppet Vasa 
(Fairley & Willshire, 2003). 

Vi har i detta arbete fokuserat på det sistnämnda fallet, d.v.s. tystnadskulturer. De 
fall där en enskild undanhåller viktig information av rädsla för negativa 
återverkningar. Organisationer med en stark tystnadskultur, oavsett om det 
förekommer i projekt eller i linjen, riskerar att fatta beslut på felaktiga eller 
ofullständiga grunder, och med detta följer också risk för att skador som initialt 
kunde ha hanterats ej kan kontrolleras med onödigt stora risker och förluster som 
följd. 
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1.2 Problemdiskussion 

Att undvika att föra problem vidare kan vara resultatet av olika skäl som vi kort 
visade ovan. I de fall det handlar om en enskild person är det inte säkert att denne 
är medveten/övertygad om att det är den enskildes ansvar att föra informationen 
vidare och det kan också vara så att det är oklart vart informationen ska 
rapporteras och den blir därför kvar på vägen fram till den som är beroende av 
informationen för att fatta korrekta beslut. Det är också möjligt att det är förenat 
med risk för den enskilde att framföra information eller åsikter som kan uppfattas 
som oönskade. Oavsett om det verkligen finns en påtaglig risk eller om det är 
något som den enskilde endast tror så kommer han/hon att tvingas göra ett val 
mellan att framföra informationen med de negativa återverkningar som detta kan 
medföra eller förtiga den och medvetet bidra till att problem förblir utan åtgärd. 
Inom forskningslitteraturen illustreras detta genom den så kallade 
visselblåsarmodellen (Keil et al. 2000). 

 
Fig.  1  Visselblåsarmodellen. 

En tystnadskultur uppstår när de två första stegen är uppfyllda, d.v.s. den enskilde 
är medveten om ett problem som borde rapporteras, inser att det är den enskildes 
ansvar att rapportera det men denne väljer att underlåta att rapportera av fruktan 
för negativa konsekvenser för den egna personen. Det bästa för projektet vägs mot 
de negativa effekterna för den enskilde och projektets bästa får stå tillbaka (Kish-
Gephart et al. 2009). Forskning inom området visar inte helt oväntat att ju större 
negativa konsekvenser som den enskilde förmodar att ett rapporterat problem 
kommer att ha för denne, desto större blir sannolikheten att problemet förblir 
orapporterat (Keil et al. 2003). Följden blir att nödvändiga åtgärder inte kan vidtas 
då underlag saknas vilket i sin tur kan leda till misslyckande. The Standish Group 
(1995) finner just informationsbrist som den främsta anledningen till 
projektmisslyckande.  
 
En studie av en kommunal IT-organisation i Storbritannien visade på att 40 % av 
projekten gick över tid och över budget, 60 % uppnådde inte de beställda 
funktionerna och 20 % övergavs utan att ha levererat något alls (Pan et al. 2007). 
Situationen hade pågått under en längre tid, chefen för IT-avdelningen hade haft 
sin post i 18 år. Kritik sågs inte med blida ögon, och två projektdeltagare som 
hade påpekat brister i prototypen till ett projekt hade omplacerats som en följd av 
detta. Vidare var personalomsättningen hög och nyanställda stannade endast en 
kortare tid innan de sökte sig vidare till andra arbetsgivare. Den höga andelen 
misslyckanden borde ha utgjort en varningsklocka om att något inte stod rätt till, 
men det hade pågått så länge att man antog att detta var normalt och kritik inom 
organisationen fanns i princip inte av rädsla för repressalier. 

Hur oönskad kritik än är så är den också en möjlighet att få nödvändig 
information i tid för att sätta in åtgärder. Vad som är på väg mot ett misslyckande 
kan vändas och ett öppnare klimat skapar ett större engagemang hos medarbetarna 
(Imamoglu & Gozlu, 2008). Tyvärr ser vi exempel på att man blundar för problem 
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och betraktar istället de som påtalar dem som problem. Tystnadskulturer innebär 
därför ett problem som kan förhindra lösningar och som kan bidra till att kraftigt 
öka förlusterna vid ett projektmisslyckande. Det som vid ett tidigare stadium var 
ett problem som kunde ha åtgärdats har istället vuxit bortom åtgärder och kan 
medföra att organisationen står med förluster som i vissa fall överstiger deras 
tillgångar.  

I skrivande stund har riksdagen röstat ja till Konstitutionsutskottets förslag om 
förändringar (2013/14: KU6) vilket innebär att man från och med 2014-01-01 
genomför förändringar i offentlighetsprincipen. Handlingar som gäller 
internationellt samarbete ska inte längre vara offentligt tillgängliga såvida de inte 
är belagda med sekretess utan skall tvärtom vara sekretessbelagda tills de bedömts 
vara offentliga. Naturligtvis är detta något som minskar transparensen och därmed 
möjligheterna till extern granskning. Minskade möjligheter till granskning ger 
sämre möjligheter att upptäcka fel och oegentligheter vilket i sin tur kan leda till 
att dessa kan fortgå längre och orsaka mer skada än om de uppmärksammats 
tidigare. Tänkbart är att en situation med sämre extern granskning, fler fel och 
oegentligheter leder till större press på den enskilde inom organisationen med 
kunskap om förhållandena att föra informationen vidare.  
 

1.3 Forskningsfrågor 

Vi antar att tystnadskulturer kan förekomma inom svensk projektledning och vi 
misstänker också att förekomsten av tystnadskulturer kan förstärka problem inom 
ett projekt och även leda till att fel inte åtgärdas. Beslut om åtgärder kan 
naturligtvis inte tas i det att problemet inte är känt. Korrekt information är 
nödvändig men samtidigt finns det exempel på många fall där information kring 
problem inte har nått fram så att nödvändiga åtgärder har kunnat vidtas med följd 
att förlusterna har ökat och liv i värsta fall har gått till spillo (se 2.2.1 – 2.2.5 
nedan). 

Våra forskningsfrågor i detta arbete fokuserar sig därför på tystnadskulturers 
förekomst samt deras interna och externa effekter. De fyra forskningsfrågor som 
vi avser att behandla inom ramen för vårt arbete är därför: 

1. Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete och hur frekvent 
är förekomsten om så är fallet?  

2. Vilka typer av problem rapporteras inte/undanhålls i projektarbete? 

3. Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

4. Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt? 

Detta arbete kommer att svara på om tystnadskulturer förekommer inom svenskt 
projektarbete på samma sätt som internationella studier har visat på är fallet i 
andra länder. Vi kommer också, så långt det är möjligt inom de praktiska 
begränsningar som detta arbete lyder under, studera förekomsten av, och vilka 
effekter av tystnadskulturer som kan observeras. De fyra frågorna kan 
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karakteriseras som om (tystnadskulturer förekommer), vad (som undanhålls), 
varför (det undanhålls) och slutligen vad hände (när det undanhölls)?  

Att i detta arbete åstadkomma en komplett katalog över tystnadskulturers väsen 
inom svenskt projektarbete är naturligtvis en omöjlighet men vår önskan är att 
kunna visa på exempel och trender och genom detta skapa ett medvetande kring 
tystnadskulturer i projekt. 

1.4 Syfte och förväntat resultat 

Både privatpersoner och organisationer gör planer som de helst ser att de lyckas. 
Tecken som tyder på motsatsen är oönskade och rapporter om att inte allt står rätt 
till välkomnas sällan. Att ta till sig negativa nyheter och vidta åtgärder är 
naturligtvis den bästa lösningen men det finns också tillfällen när man förnekar 
verkligheten och inte agerar (Blum, 2013). 

Syftet med detta arbete är att studera det specialfall som tystnadskulturer utgör. Vi 
avser att öka kunskapen kring fenomenet i samband med svenskt projektarbete 
och för detta ändamål söker vi svar på våra fyra forskningsfrågor. Vi ser inom den 
internationella forskningen att problemet finns och att det kan leda till onödiga 
kostnader och skador, men vi saknar motsvarande bild för svenskt vidkommande. 
Genom personlig erfarenhet vet vi att tystnadskulturer finns och kan leda till 
skador som det finns anledning att undvika. 
 

Skador som medför höga 
kostnader 

Kan finnas anledning att 
åtgärda 

Stor anledning att åtgärda 

 

Skador som medför ringa 
kostnader 

Liten anledning att 
åtgärda 

 

Kan finnas anledning att 
åtgärda 

 Svagt utvecklad 
tystnadskultur med låg 
inverkan på 
informationsflödet 

Starkt utvecklad 
tystnadskultur med hög 
inverkan på 
informationsflödet 

 

Tabell 1 Bedömning av graden av nödvändighet att åtgärda tystnadskulturer. 

I de fall vi har en starkt informationshämmande tystnadskultur och risker för stora 
skador, antingen det gäller person eller ekonomiska värden, finns det stor 
anledning att åtgärda problemet men även om skadorna är mindre eller om 
tystnadskulturen är svag och därmed har en mindre informationshämmande effekt 
kan det finns anledning att sätta in åtgärder. Fel som borde gå att undvika borde 
just undvikas. 

Inför vårt arbete tror vi oss ha anledning att anta att tystnadskulturer kan bidra till 
att förvärra problem och ge ökade förluster, större misslyckanden och till och med 
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äventyra företag och människor. Vi förväntar oss att finna en viss utbredning av 
tystnadskulturer inom svenskt projektarbete och därmed en anledning till att verka 
för förståelse av problemet. Hur otrevligt det än kan vara att inse misstag och 
vidta åtgärder kan det inte vara värre än att inte göra det. 

 

1.5 Avgränsningar 

Tystnadskulturer är till innehållet inte något ungt område, däremot är begreppet 
relativt nytt. De äldsta artiklarna vi funnit i forskningslitteraturen går tillbaka till 
70-talet (detta gäller sökningar på de engelskspråkiga begreppen ”employee 
silence”, ”organizational silence” respektive ”mum factor”). Detta arbete är inte 
en historisk exposé över fenomenet utan avser att studera tystnadskulturernas 
förekomst, hur och varför tillsammans med vilka effekter som kan observeras 
enligt ovan. 
Tystnadskulturer innebär att information som är nödvändig för att åtgärda en 
uppkommen situation inte når så långt fram att den leder till åtgärd. Det handlar 
om ett kommunikationsproblem, men ett specifikt sådant genom att det är följden 
av en medveten handling. Kommunikationsproblem täcker även språk, kulturer, 
administration och andra faktorer som kommunikationen baseras på och går 
utanför vår forskningsfråga varför vi i vårt arbete måste begränsa oss. Vi kommer 
därför inte att beröra annat än det som är relevant för vårt arbete och för att kunna 
förstå och sätta det i sitt sammanhang. Med anledning av detta har vi gjort 
följande begränsningar: 

• Vi studerar inte kommunikationsproblem i projektarbete utom i 
specialfallet av rädsla undanhållna dåliga nyheter. 

• Vi studerar inte företagskultur och kulturella skillnader. 

• Vi studerar inte varför tystnadskulturer uppstår. 

• Vi studerar inte tystnadskulturer inom olika typer av organisationer eller 
branscher. 

• Vi avser inte att ge konkreta råd för hur man undviker tystnadskulturer. 
Den öppenhet som krävs måste arbetas fram på olika sätt inom olika 
organisationer och ligger utanför vår forskningsfråga. 

Vi studerar kort sagt förekomsten av tystnadskulturer och vilka anledningar de 
kan ha och vilka effekter tystnadskulturer kan ha på projekt i Sverige. 

!  
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2 Teori 
Den mänskliga naturen är komplex. Våra reaktioner varierar och kan grovt sett 
sägas bero på yttre stimuli som bedöms efter våra inre förutsättningar (Hersey et. 
al. 2000). Vår respons kan därför beskrivas som en funktion av oss själva som 
personer och den yttre situationen. Detta beskrivs genom Kurt Lewins ekvation 
för mänskligt beteende. 

B= f(P↔S) 

Det mänskliga beteendet (B), beskrivs som en funktion av en samverkan mellan 
personen (P) och situationen (S). Våra reaktioner svarar i korthet mot de yttre 
faktorerna i en situation i en interaktion med de inre förutsättningarna hos vår 
person. Detta visar att inte alla reagerar lika på samma situation helt enkelt därför 
att våra personliga förutsättningar skiljer sig åt. Enkelheten i uttrycket och den 
matematiska infallsvinkeln kan ge en förrädisk känsla av mätbarhet men det är 
svårt att exakt förutse en människas reaktioner. Om exempelvis en människa 
lägger en hand på en varm platta kan man med stor sannolikhet säga att hon 
kommer att dra undan den, men för en mer komplex situation är utfallet inte lika 
säkert. Vi kanske överväger framtida fördelar mot omedelbara nackdelar (eller 
tvärtom) och handlar på ett sätt som kan vara obegripligt för en betraktare i 
stunden. Vi kan även agera som en del av ett kollektiv och inte bara bevekas av 
rent egoistiska grunder. Situationen (S ovan) är därför också beroende av en 
tidsfaktor där den både består av S, sådan den är för stunden och S, sådan man 
hoppas att den skall bli eller inte bli i framtiden. På samma sätt påverkas Personen 
(P) av en lång rad faktorer som alla utgör delar av den helhet som är vår person. 
Våra förhoppningar och förutsättningar bestämmer till stor del hur vi kan komma 
att agera, och inte minst våra tidigare erfarenheter och grupptillhörighet spelar in 
här. Lewins ekvation beskriver därför visserligen beteendet, men vi bör ha i 
åtanke att den inte på något vis är en enkel uppgift att tydligt säga hur en enskild 
person kommer att reagera. Våra mål är inte alltid ens kända för oss själva och 
prioriteringarna skiftar över tid. I vissa fall kan även religiösa konstruktioner föra 
in förväntningar på ett liv efter detta som kan vara nog så starka faktorer i 
beslutsfattandet (en självmordsbombare fattar med största sannolikhet inte sitt 
beslut endast på faktorer här och nu). 

Inom arbete i projekt är vårt handlande på detta sätt en funktion av de yttre 
förutsättningarna i form av arbetsuppgifter, ledning, arbetskultur etc och de 
personliga förutsättningarna i form av kompetens, motivation och etiska 
värderingar. Frågor som rör vad och varför berörs, eftersom det handlar om 
personliga val och ställningstagande, särskilt av vårt beteende. 

Ett sätt att beskriva det kretslopp (och vi använder ordet kretslopp för att markera 
att det inte rör sig om en enkelriktad process utan av ständiga återflöden som 
bildar grunden för kommande handlingar) som bestämmer våra handlingar är vad 
Hersey (2001) beskriver genom följande flödesdiagram för våra uppfattningar, 
förväntningar och självuppfattning. 
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Fig.  2  Flödesdiagram över hur våra uppfattningar, förväntningar och vår 
självuppfattning påverkar våra val och beslut (Hersey et. al. 2001 sid 75).  

Den personliga sfären utgörs av våra mål, övertygelser, värderingar, kompetens 
och vår självuppfattning. Denna influerar hur vi uppfattar situationen och de 
normer, värderingar och tidigare erfarenheter som vi har kring den. Det vi för med 
oss från den personliga sfären och situationen ligger sedan till grund för de 
uppfattningar som resulterar i vårt val av handling. Varje val av handling ger 
sedan ett resultat som återverkar både på den personliga sfären och hur vi 
uppfattar framtida situationer. Resultatet kan vara positivt eller negativt vilket kan 
förstärka eller försvaga ett beteende. Om vi varje morgon får en stöt av vår 
brödrost kommer vi att anpassa vårt framtida beteende. Antingen slutar vi med 
rostat bröd eller också bestämmer vi oss för att laga/byta ut brödrosten. Beslutet är 
beroende på hur vi bedömer kostnaden för respektive val i relation till hur gärna vi 
vill ha rostat bröd till frukost. Mer komplex blir naturligtvis situationen när det 
handlar om vårt arbetsliv och våra relationer till andra personer istället för en 
trasig brödrost, men processen fram till valet av handling och den återverkan på 
framtida val som resultatet av denna har är densamma. 
 

2.1 Visselblåsande 

Visselblåsare, efter den engelska termen ”Whistle Blower” syftar på en individ 
som fäster uppmärksamhet på oegentligheter. Pågående eller avslutade men som 
inte har kommit till allmän kännedom. 

Som visselblåsare definieras: 

”a person who has or had privileged access to data or information of an 
organisation, about non-trivial illegality or wrongdoing whether actual, 
suspected or anticipated, which implicates and is under the control of that 
organisation, to an entity having the potential to rectify the wrongdoing” 
(Hollings, 2013). 



! ! ! 9!

 

För den som har fått kännedom om felaktigheter blir beslutet om vad som ska 
göras ofta en balans mellan lojaliteter. En lojalitet mot den egna organisationen, 
eller del därav, som begår felet och en lojalitet mot den/de som utsätts för detta 
antingen det är en enskild individ i samhället eller den allmänna moralen. 
Dessutom tillkommer risken för att handlingen kan komma att medföra oönskade 
konsekvenser i form av repressalier mot den egna personen eller gruppen. 

Beslutet om vad som ska göras blir därför en balansgång mellan ilska (upprördhet 
över det som inträffat) och fruktan för vilka konsekvenser som avslöjandet kan 
föra med sig där det är mycket svårt att göra tillförlitliga förutsägelser hur en 
enskild individ kommer att reagera (Hollings, 2013). Det är därför heller inte 
förvånande att företag som inför anonyma system för visselblåsare får betydligt 
fler hänvändelser än företag som inte har det eller kräver att uppgiftslämnaren ger 
sig till känna (Lee et al, 2013). 

Att visselblåsare har en positiv ekonomisk effekt i företagsvärlden är klart. 
Förekomsten av ett internt system för anmälan av oegentligheter har en 
hämmande effekt på missbruk, förskingring, trolöshet mot huvudman och stöld av 
företagets egendom (Lee et al. 2013, Friebel & Guriev, 2012, Trongmateerut & 
Sweeny, 2013). I projektsammanhang kan undanhållen information ge allt ifrån 
mindre förseningar till en produkt på marknaden som kostar liv (Smith & Keil, 
2003). Vad man dock bör ha i åminne är att det här handlar om ekonomisk förlust 
som åsamkas företaget genom handlingar från en eller flera personer på mellan 
eller lägre nivå. Det finns med andra ord ett gemensamt intresse hos 
visselblåsaren och företagets ledning/ägare att vidta åtgärder. Genom detta 
gemensamma intresse minskar också risken för den enskilde även om den inte 
försvinner. Om istället oegentligheterna begås av företaget eller dess ledning 
utgörs kontrollsystemet av samhällets rättsapparat. Stödet inifrån företaget för en 
sådan visselblåsare kan antas lägre då nu inget direkt gemensamt intresse finns. 
För den individ som under sådana förhållanden överväger att slå larm är negativa 
konsekvenser en reell risk. Bradley Manning som avslöjade övergrepp utförda av 
den Amerikanska armén sitter för närvarande i fängelse efter en dom om 35 år för 
att ha hjälpt fienden och Edward Snowden, som avslöjade USA's omfattande 
signalspaning, räknar knappast med en mildare behandling skulle han en dag 
hamna i en Amerikansk domstol. Samtidigt är det tydligt att båda ansåg att de 
missförhållanden man hade kunskap om var så grova att det var viktigt att de kom 
till allmänhetens kännedom. I fallet Manning kan det ha funnits en förhoppning 
om att detta skulle kunna ske anonymt genom att uppgifterna lämnades ut via 
Wikileaks, men för Snowdens del gjordes inga försök att dölja uppgiftslämnarens 
identitet. Det uppfattades helt klart som viktigare att uppgifterna kom allmänheten 
till del än att undvika riskerna för den egna personen. 

Principen för visselblåsande brukar enkelt beskrivas som: 

 
 

Fig.  3  Visselblåsarmodellen (Keil et al. 2009).  
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Enkelt uttryckt ser vi att det krävs att informationen bedöms vara av vikt och att 
den presumtive visselblåsaren känner det som sitt ansvar att föra den vidare. Först 
då når vi den tredje och sista bedömningen som innebär ett avgörande om så 
kommer att ske eller inte. 

Trots enkelheten i diagrammet finns det här en rad faktorer som påverkar utfallet. 
Hur bedöms exempelvis vad som är av sådan vikt att det bör föras vidare? Hur vet 
man att det är ens personliga ansvar att föra det vidare? Vilka faktorer påverkar 
villigheten att föra det vidare när väl de första två stegen har passerats? 

Forskning som har gjorts på området (Keil et al, 2009) har inte helt oväntat kunnat 
visa att: 

• benägenheten att föra informationen vidare ökar då graden av 
skada/potentiell skada ökar 

• benägenheten att föra informationen vidare ökar då omfattningen av skada 
ökar 

• skador på liv och person uppfattas som viktigare än ekonomiska skador 

• villigheten att föra information vidare minskar om riskerna för den egna 
personen ökar 

• villigheten att föra information vidare är starkt kopplad till den personliga 
moraluppfattningen. 

Det är också sedan länge känt att vi påverkas av personer i vår omgivning när vi 
väljer om vi ska agera eller inte. Latané och Darley (1968) visade att det finns en 
tydlig koppling mellan hur personer runt omkring oss och vi själva agerar. Om vi 
är i en grupp där alla har samma kunskap och där de övriga inte agerar så är 
sannolikheten att vi inte agerar större än om vi hade varit ensamma. Kort sagt: 

• Benägenheten att föra informationen vidare minskar då informationen är 
spridd över flera andra individer som väljer att inte föra den vidare. 

Den enskilde gör med andra ord en avvägning av hur viktigt det är att 
informationen förs vidare tillsammans med ett övervägande om vems plikt det är 
att föra den vidare och ställer det mot vad ett sådant handlande kommer att föra 
med sig i form av negativa konsekvenser för den egna personen. 

 

2.2 Tystnadskulturer 

Inom varje organisation kommer en mängd olika val att behöva göras och det är 
många gånger först efteråt som de fullständiga följderna av beslutet som fattades 
kan överblickas. I flera fall är dessutom valen förknippade med en mängd olika 
följder som var för sig kan vara mer eller mindre positiva. Ett beslut är därför 
sällan ett val mellan ett alternativ med alltigenom positiva konsekvenser ställt mot 
en rad alternativ med endast negativa konsekvenser. Det innebär att det inom en 
organisation är närmast uteslutet att de beslut som fattas inte någon gång kommer 
att medföra negativa konsekvenser. Det kan ibland till och med facit i hand 
ifrågasättas om man gjorde ett korrekt val eller inte.  



! ! ! 11!

Om ett beslut har visat sig felaktigt finns det, som vi ser det, två vägar för 
organisationen att välja mellan: 

• Att erkänna felet, analysera det och vidta steg för att det inte skall 
upprepas. 

• Att inte erkänna felet. 

Det långsiktigt bästa valet är att låta organisationen lära och utvecklas vilket också 
beskrivs i olika standarder såsom exempelvis ISO27001 (2006) genom PDCA-
cykeln. Planering följs av genomförandet som följs av en uppföljning som 
utvärderar resultatet och som resulterar i förbättringar som i sin tur planeras och 
genomförs i ett ständigt förbättringsarbete. Ett sådant arbetssätt skapar en lärande 
organisation som ständigt förbättras (Jacobsson, 2011 s 14-20). Ett alternativ till 
att lära från sina misstag är att inte erkänna misstag och därmed inte ha något att 
förbättra. I en filosofisk kontext kan det vara svårt att se detta som ett verkligt 
alternativ, men verkligheten motsvarar inte alltid teorin (Rosen & Adams, 1974). 
Att förneka fel och undertrycka information om det inträffade förekommer som 
alternativ till att erkänna och lära från misstag och frågan om tystnadskulturer 
förekommer behöver beaktas mot denna bakgrund. För att framgångsrikt kunna 
förneka fel kan det bli nödvändigt att både undanhålla fakta i form av urkunder 
men också förhindra personer från att förmedla sin kunskap. En tystnadskultur 
kan därför förstås genom två olika perspektiv (Whiteside, D & Barclay, L, 2013): 

• Sett nedifrån, från den enskilde medarbetarens sida. Detta betecknas som 
employee silence.  

• Sett uppifrån, från ledningens sida vilket betecknas som organizational 
silence.  

  

Ur perspektivet uppifrån ställs man inför alternativen att antingen göra rätt eller 
att få det att se ut som om man gjorde rätt. Det förstnämnda innebär att man 
erkänner fel vilket kan medföra kostnader och dålig publicitet men en förbättring i 
det långa perspektivet genom att man reducerar riskerna för liknande fel i 
framtiden. Det senare alternativet medför ingen förbättring men man kan istället 
undvika förluster, exempelvis i form av skadestånd, i samband med fel vilket kan 
vara ett attraktivt alternativ i vissa lägen. 

Ur perspektivet nedifrån ställs, som vi ser det, den enskilde inför två alternativ:   

• Att framföra den negativa informationen till den instans som bedöms 
kunna hantera och korrigera situationen och genom denna handling riskera 
negativa konsekvenser för den egna personen. 

• Att inte framföra den negativa informationen och genom detta 
handlingssätt bli en del av problemet. 

Mot bakgrund av detta och teorin kring visselblåsande är det möjligt att förstå det 
specialfall som en tystnadskultur utgör och som innebär att den enskilde har 
uppfyllt steg ett och två (se bild ovan) i visselblåsarmodellen. Detta betyder att 
han eller hon har kunskap om information som bedömts så viktig att den bör föras 
vidare och att denne även uppfattar det som sin plikt att göra det men i steg tre 
väljer att inte göra det. Den enskilde har gjort bedömningen att det finns 
övervägande skäl att inte föra informationen vidare trots att det samtidigt har 
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bedömts viktigt att just så sker. Kish-Gephart et al. (2009) definierar fenomenet 
enligt följande: 

”Employee silence is defined here as the withholding of ideas, 
suggestion, or concerns about people, products or processes that might 
have been comunicated to someone inside the organisation with the 
perceived authority to act”. 

Resultatet blir att negativ information inte når den/de som skulle kunna tänkas 
korrigera missförhållandena.  

 

2.3 Anledningar till tystnad  

Tystnadskultur, från engelskans ”organizational silence” och ”employee silence”, 
innebär en situation där enskilda inte framför negativa nyheter. Oftast är 
anledningen att man fruktar negativa återverkningar på den egna situationen om 
man skulle ta det steget. Inom den internationella forskningen har man konstaterat 
att detta är ett spritt fenomen. Milliken et al. (2003) finner att 85 % av de av dem 
intervjuade hade personliga erfarenheter av att framföra negativ information 
medan Kish-Gephart et al. (2009) redovisar två undersökningar med andelar om 
70 % respektive 50 % där den senare siffran gäller en undersökning med 40 000 
respondenter. Anledningen till tystnad angavs vara rädsla för negativa 
konsekvenser där Milliken et al. (2003) bryter ner dessa till följande tabell över 
frekvens från vanligaste orsaken och nedåt: 

1. Rädsla för att få dåligt rykte och bli betraktad som en bråkmakare eller en 
gnällspik.  

2. Rädsla för att skada arbetsrelationer. Förlust av respekt och tillit. 

3. En känsla av att det inte kommer att leda till någon åtgärd. 

4. Rädsla för direkta repressalier. Inklusive förlust av anställning 

5. Oro för att handlingen skulle kunna få negativa konsekvenser för andra. 

Spontant kan tyckas att den tredje anledningen till tystnad, en känsla av att det 
inte kommer att leda till åtgärd, är en ursäkt mer än en anledning men den 
redovisas som en anledning. Det bör också sägas att samtliga respondenter är 
hämtade från USA och därmed speglar sitt urvalsområde. 85 % av dessa hade som 
tidigare nämnts negativ erfarenhet av att framföra dåliga nyheter. Den siffran kan 
antas variera beroende på politiskt system, företagskultur etc. Vi kan exempelvis 
anta att en större andel nordkoreaner än 85 % tvekar inför att framföra vad som 
kan uppfattas som kritik uppåt medan det i länder med större medbestämmande 
och mer öppenhet är tänkbart att siffran istället är lägre. 

 

2.4 Exempel på tystnad 

Att negativ information hindras från att flöda uppåt i en organisation kan i 
förlängningen leda till skador och oönskade kostnader. Kända problem åtgärdas 
inte i tid och detta kan i sin tur leda till större problem längre fram i tiden och kan 
i värsta fall leda till förlust av liv eller att stora ekonomiska förluster uppstår. Det 
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finns historiskt sett flera väldokumenterade exempel på skador som kunde ha 
undvikits med ett välfungerande informationsflöde. 

  

2.4.1 Therac-25 – skador på liv och person 

I fallet med Therac-25, en strålkälla för behandling av tumörer, ledde tystnaden 
till att varken felsökning inleddes eller att användare av utrustningen varnades för 
att det fanns risker förknippade med användning av den vilket i sin tur slutade 
med sex allvarliga strålningsolyckor varav tre med dödlig utgång (McQuiad, 
2010). Tillverkaren förnekade bestämt kännedom om några som helst misstankar 
mot utrustningen varje gång frågan ställdes. Detta även efter den 13:e november 
1985 då en stämningsansökan mot företaget hade lämnats in gällande 
strålningsskada och man tveklöst borde ha svårt att förneka kännedom om att det 
fanns misstankar mot utrustningen (Leveson & Turner, 1993). I fallet med 
Therac-25 gjordes i slutändan ingen rättslig prövning utan samtliga fall slutade 
med förlikning. Vad exakt som var känt för projektet och när är därför inte publikt 
tillgänglig information. 

 

2.4.2 Enron – skador på företag och ekonomiska tillgångar 

När Enron i december 2002 förklarades bankrutt ledde detta till att omfattande 
missförhållanden kom till allmänhetens kännedom. Företagets ledning hade i 
samarbete med den externa revisionsfirman Arthur Anderson under en längre tid 
bedrivit en rent bedräglig verksamhet i syfte att berika sig själva (Cavender & 
Miller 2013). Bubblan sprack slutligen när de ekonomiska bedrägerierna blev 
ohållbara och verksamheten blev föremål för en kongressutredning som senare 
ledde till åtstramningar inom reglerna för redovisning. Den brottsliga 
verksamheten bedrevs av ett stort antal inblandade och var känd av ett ännu större 
antal av de anställda vilket visade sig genom en granskning av de 517 431 
epostmeddelande som beslagtogs i samband med den juridiska utredningen 
(Leber, 2013). I fallet Enron fanns det en utspridd kännedom om att företagets 
aktiviteter i bästa fall kunde beskrivas som osunda och med största sannolikhet 
även brottsliga men någon rapportering av detta till någon instans som kunde ha 
ingripit gjordes inte förrän den ekonomiska bubblan sprack med följd att stora 
ekonomiska värden raderades ut och hela företaget samt revisionsfirman Arthur 
Andersson upphörde. 

 

2.4.3 Regalskeppet Vasa 1628 – skador på liv, egendom och rykte 

Den 10:e augusti 1628 påbörjade regalskeppet Vasa sin jungfrufärd och efter ca 
1300m avslutades den. Fartyget krängde och tog in vatten genom de undre 
kanonportarna och sjönk nära land. Att skeppet saknade stabilitet var orsaken till 
att det sjönk men exakt varför det var instabilt var oklart (Green, 2008). Barlasten 
fanns ombord men vissa förråd hade ännu inte lastats. Vinden var enligt samtida 
källor mycket svag, men moderna beräkningar (Fairley & Willshire, 2003) pekar 
på att Vasa inte skulle ha kunnat klara vindar över 4 knop (ca 7,5 m/s) vilket gör 
att skeppet var dömt från början. Moderna beräkningsverktyg för att kontrollera 
ett fartygs stabilitet saknades naturligtvis under 1600-talet men man hade mer 
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handgripliga metoder till sitt förfogande. Under överinseende av Vasas kapten, 
Hannson, och Admiral Fleming utfördes ett traditionell stabilitetstest genom att 30 
man gemensamt sprang från sida till sida. Planen var att genomföra sex löpningar 
fram och tillbaka men man fick avbryta efter tre vändor då det var uppenbart att 
skeppet var på väg att kapsejsa vid kaj på grund av försöken (Fairley & Willshire, 
2003). Trots att det nu var uppenbart för minst två personer i ansvarig ställning att 
skeppet hade allvarliga stabilitetsproblem vidtogs inga åtgärder utan man fortsatte 
enligt tidsschemat med känt resultat. En förklaring till ovilligheten att ingripa kan 
ha varit Gustav II Adolfs uttalande om att ifall skeppet inte var klart i tid skulle de 
ansvariga ådra sig kungens onåd (Fairley & Willshire, 2003). Resultatet blev att 
Vasa sjönk på sin jungfrufärd. Liv och materiella värden gick förlorade. Detta var 
också en prestigeförlust för den svenska flottan. 

 

2.4.4 Karlstad universitet – skador på rykte 

Fredagen den 25/10 2013 installerades den norske miljardären Olav Thon som 
hedersdoktor vid Karlstad universitet. Utnämningen gjordes av högskolans rektor 
ensam och motiveras bland annat med Thons engagemang för Karlstad universitet 
(Zaremba, 2013). Utnämningen är kontroversiell med tanke på Thons politiska 
hållning långt ut på högerkanten och för att det kan ifrågasättas om han verkligen 
har haft något engagemang för universitetet (han har gjort en föreläsning på sju 
år). Tillsättningen är även formellt tveksam eftersom det är ett beslut fattat av 
högskolans rektor ensam och inte som brukligt är av kollegiet. Situationen 
beskrivs i Zarembas artikel som följande: 

”På högskolans interna debattforum vittnar forskare om hur frispråkiga 
tillrättavisas eller skräms till tystnad. De uppmanas av cheferna att inte 
debattera via mejl, inte begära skriftliga underlag för beslut, inte sätta 
saker på pränt, för då blir det möjligt att granska argumenten. Det talas 
om en ”tystnadens kultur”, ett informellt beslutsfattande, ägnad att 
skydda cheferna mot invändningar och kritik.” (Zaremba, 2013) 

Högskolans rektor, Åsa Bergenheim, säger i sitt svar att hon är förhindrad att 
diskutera politik och därför inte kan svara på de frågor som gäller situationen 
(Kihlström, 2013). Hennes svar tidigare under dagen då hon ännu inte insett att 
hon var förhindrad att svara (Zaremba, 2013) har varit att tilldelning har gjorts 
enligt motiveringen, vilken har visat sig mindre väl underbyggd, och av henne 
personligen eftersom det är så man gör vid andra universitet, något som har visat 
sig grovt felaktigt. Spekulationer förekommer nu (Frisell, 2013) om vad 
universitetet förväntar sig i utbyte och man påminner om att det sedan tidigare 
förekommit att man har bytt akademiska titlar i utbyte mot ekonomiska fördelar. 
Den stora negativa publiciteten har handlat om lämpligheten i utnämningen av 
Thon, men också förvärrats av vad man ser som ledningens försök att tysta 
kritiker och förhindra granskning. Då detta är ett aktuellt fall saknas forskning. 
Exemplet bygger därför på uppgifter i dagspressen. 
 

2.4.5 Industriellt omställningsprojekt – skador på företag, ekonomiska 
tillgångar och person 

Detta exempel kommer av personlig kännedom med god insyn i förloppet. Alla 
namn på de inblandade är fingerade och de båda företagens namn och verksamhet 
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har utelämnats för att skydda de inblandade. 
 
Ett svenskt företag stod inför krav på förändrade produktionsmetoder för att 
upprätthålla lönsamheten då villkoren för verksamheten förändrades. För att 
behålla produktion och lönsamhet valde man att byta råvara för produktionen till 
en billigare. Detta medförde krav på att den nya råvaran, som var mindre ren än 
den tidigare, rensades från orenheter som annars skulle kunna orsaka skador på 
anläggningen. En anläggning som tar bort orenheterna upphandlades från ett 
mindre företag vars ledning bestod av fyra personer, Sven (VD), Svens fru 
(administrationen), Per (styrelseordförande) och Pers fru.  Det mindre bolaget var 
ett dotterbolag till ett företag som ägdes av Per. 
Anläggningen skulle installeras under sommaren 2012 och anpassas till befintlig 
utrustning. Leverantören, det mindre företaget, hade ingen egen konstruktör utan 
anlitade en underentreprenör. Tidigt i projektet uppstod förseningar på grund av 
att underentreprenören inte kunde presentera några ritningar. Projektet fick 
problem och anläggningen fungerade inte. Många möten mellan Sven och 
beställarrepresentanter följde utan att man kom till någon lösning. Beställaren var 
ovillig att gå in alltför djupt då detta inte skulle ligga i linje med den upphandling 
som gjorts. När man slutligen i ett för beställaren kritiskt skede ställde saken på 
sin spets stod Sven inför alternativen att antingen leverera eller betala viten och 
återställa anläggningen. Sven meddelade nu att någon lösning inte fanns och inte 
heller skulle komma. 
Det visade sig också i de efterföjande förhandlingarna där även Per deltog att 
Sven inte heller hade informerat Per om sakernas tillstånd trots att denne var 
styrelseordförande och hälftenägare i det mindre företaget, ägare och VD till 
moderbolaget och personlig vän till Sven sedan många år. Trots att beställaren 
erbjöd sig att köpa loss anläggningen och lösa installationen på egen hand valde 
istället Per att försätta det mindre bolaget i konkurs med svåra personliga följder 
för Sven som därmed förlorade sitt företag, sina tillgångar och sin försörjning. 

 

2.4.6 Summering av våra exempel 

Att skadorna till följd av utebliven information visar sig så tydligt som i 
ovanstående exempel är dock undantag. Anställda är mycket perceptiva när det 
gäller att ta in vad som kan sägas och inte i en företagskultur (Milliken et al. 
2003) och anpassar sig snabbt. Prioriteringarna på arbetet är att skaffa sig en 
utkomst för att säkra uppehället för sig själv och sin familj förutom att känna sig 
som en del av arbetsgemenskapen (Kish-Gephart et al. 2009). Om man finner att 
detta är svårt kommer det att påverka engagemanget på arbetsplatsen och kan leda 
till att man istället söker sig vidare till en mer attraktiv arbetsplats. Milliken et al. 
(2003) rapporterar om en arbetsplats att:   

”Retention of employees was a major issue. Instead of facing the 
problems and looking for reasons why, my employer treated those who 
left as traitors. The company discouraged people from speaking up. 
Solutions offered by employees were quieted by immediate supervisors” 

Vi ser bland annat samma effekter i granskningen av en brittisk kommunal IT-
organisation (Pan et al. 2007). Misstag upprepas därför att man inte erkänner dem. 
En stor andel av projekten misslyckas och fördyras. Inte minst har man en hög 
personalomsättning och en kultur där anställda avstår från att komma med vad 
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som kan uppfattas som kritik därför att detta resulterar i negativa återverkningar 
för den enskilde i form av exempelvis omplaceringar. 

 

Tystnadskulturer är tyvärr inget historiskt fenomen utan en del av vardagen. 
Under detta kapitels tillblivelse ser vi ytterligare exempel i dagspressen. På grund 
av deras aktualitet saknas det vederhäftig forskning kring dem vilket gör att de 
måste betraktas därefter. Det är dock viktigt att förstå att tystnadskulturer är en del 
av vår vardag. 

 

2.5 Vår definition av tystnadskulturer 

Vi har ovan redovisat Kish-Gepharts (2009) definition av tystnadskulturer och vår 
egen skiljer sig inte i stort från denna annat än att vi utgår ifrån att det finns ett 
motiv för den enskilde som går ut på att undvika negativa konsekvenser för den 
egna personen. För vårt arbete definierar vi därför tystnadskultur som: 

En organisationskultur som medför att en anställd inte för information 
vidare till en mottagare som har möjlighet och uppgift att agera på 
informationen av rädsla för att ett sådant handlande kan komma att 
medföra negativa konsekvenser för den anställde själv. 

Vår definition utgår ifrån effekten av en tystnadskultur och säger att om vi kan 
observera effekterna av en tystnadskultur så råder det också en sådan. Man kan 
invända att det inte är nödvändigt att så är fallet. Organisationen kan vara öppen 
och lärande och den enskilde kan ha misstagit sig. Mot detta finns det två 
invändningar: 

• Enskilda medarbetare är mycket perceptiva och känner snabbt av 
organisationsklimatet. De känner av vad som kan framföras vilket 
Milliken (2003) med flera har konstaterat. Det är inte troligt att den 
enskilde misstar sig på hur högt det är i tak inom organisationen. 

• Oavsett vilka faktiska grunder en enskild medarbetare har för att tro att 
denne kommer att drabbas negativt av att föra information vidare så har vi 
effekterna av en tystnadskultur så snart den enskilde avstår från att 
rapportera vidare av rädsla för negativa återverkningar för den egna 
personen.  

 
Vi anser därför att det är konstruktivt och entydigt att utgå ifrån en definition som 
baserar sig på effekterna av en tystnadskultur. Har vi effekterna av en 
tystnadskultur har vi enligt vårt synsätt en tystnadskultur. 

 

2.6 Internationell forskning inom tystnadskulturer 

På det internationella planet förekommer forskning kring fenomenet 
tystnadskulturer. Det sker inte i samma omfattning som kring visselblåsning vilket 
är närliggande och kan till viss del anses överlappande. Som vi har beskrivit ovan 
är det nödvändigt att förstå principerna kring visselblåsning för att kunna förstå 
grunderna för det som bildar en tystnadskultur. En genomgång av tillgängliga 
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forskningsartiklar inom ämnet visar på sammanlagt 53 artiklar som direkt studerar 
tystnadskulturer. Sökning för att identifiera dessa har gjorts via sökportalerna 
Web of Science och Science Citation index under perioden 131025 – 26 och 
sökning gjordes på begreppen ”Employee silence” och ”Organizational silence”. 
En översiktlig granskning av dessa artiklar visar på studier av olika 
verksamhetsområden och olika perspektiv på arbetet. En bedömning av innehållet 
har därför gjorts av just verksamhetsområde (i den mån ett sådant har angivits) för 
den studerade verksamheten och vilket perspektiv som studien har antagit enligt 
följande: 

Verksamhetsområde: 

• Bankväsende – verksamhet inom nationell eller internationell 
bankverksamhet. 

• Sjukvård – verksamhet inom offentlig eller privat sjukvård. 

• Offentlig sektor – offentlig verksamhet som inte tillhör sjukvård, 
bankväsende eller IT. 

• IT – verksamhet inom informationsteknologi. 

• Projektarbete – verksamhet inom projekt oavsett område. 

 Antal artiklar  

Bankväsende 1 

Sjukvård 11 

Offentlig sektor 3 

IT 6 

Projektarbete 5 

 

Tabell 2 Antalet funna artiklar fördelade på område 

Perspektiv: 

• Organisationsteori – Ett perspektiv mot bakgrund av själva organisationen. 
Denna typ av perspektiv antar ett ”top down” perspektiv och ser till 
verksamheten uppifrån och ner med fokus på själva organisationen. 

• Arbetsfrågor – Ett perspektiv som fokuserar på de anställda och deras 
miljö. Denna typ av perspektiv utgår ifrån ett ”bottom up” perspektiv och 
utgår ifrån individer och deras villkor. 

• Psykologi – Ett perspektiv som till stor del bortser från själva 
organisationen för att istället fokusera på de psykologiska mekanismer 
som styr den enskildes handlande.  

 Antal artiklar  

Organisationsteori 28 
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Arbetsfrågor 32 

Psykologi 12 

 

Tabell 3 Antal funna artiklar fördelade efter perspektiv 

Av de arbeten som granskats ser vi en ganska jämn fördelning på om man har valt 
att studera verksamheten uppifrån och ner respektive nedifrån och upp. Vi ser 
också att det utan tvekan mest studerade verksamhetsområdet när det gäller 
tystnadskulturer är sjukvården. Mot bakgrund av att sjukvården är ett område som 
är stort och finns över hela världen är detta kanske inte helt förvånande. Det är 
också ett område där behov ställs mot resurser på ett sätt som inte alltid kan 
uppfylla bådas krav vilket i sin tur leder till konflikter inom verksamheten vilket 
kan ge grogrund för just tystnadskulturer. Näst mest representerat område är IT 
vilket även detta är ett område med stor spridning. Det är också ett område med 
snabb förändring och här ställs ofta förväntningar mot möjligheter på ett sätt som 
inte alltid utfaller positivt. Redan The Standish Group (1995) rapporterar i sin 
Chaos report om att endast 16,2% av IT-projekten anses som lyckade. I skrivande 
stund (november 2013) rapporteras det friskt om världens för tillfället kanske 
största IT-projekt, den amerikanska hälsovårdsportalen Healthcare.gov, som inte 
på långa vägar tycks uppfylla de förväntningar som ställdes (ComputerSweden, 
2013) vilket tyder på att svårigheterna inom stora nya IT-projekt tycks bestå. 

 

2.7 Vetenskapliga tidskrifter 

De 53 vetenskapliga artiklarna fördelas på ett antal olika publikationer. De 
förekommer både i tidskrifter med regelbunden utgivning och som papers från 
olika internationella konferenser. Spridningen är stor vilket kommer av att 
fenomenet tystnadskulturer kan som vi ovan noterat betraktas ur olika perspektiv 
och finnas i olika verksamhetsområden. Texternas publicerande fördelar sig enligt 
bilaga 8.  

Den stora spridningen av publikationer visar på att tystnadskulturer inte är en smal 
nisch utan ett problem som kan uppträda inom många verksamheter. Det finns 
också ett antal korta punkter som kan sägas vara vad man inom forskarvärlden är 
överens om att: 

• tystnadskulturer inte är bra 

• tystnadskulturer motverkar utveckling och förbättring 

• tystnadskulturer kan medföra skador och kostnader 

• tystnadskulturer behöver motverkas uppifrån 

• tystnadskulturer kan omfatta många typer av problem. 

Dessa resultat är inte kontroversiella, men i det fortsatta arbetet som gäller hur och 
i vilken omfattning de ska motverkas och hur skadliga tystnadskulturer är råder 
det till viss del olika åsikter om. 
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Vissa artiklar (exempelvis Milliken & Morrison (2003), Bowen & Blackmon 
(2003) pekar också på att: 

• tystnadskulturer som uppstår kring en fråga ofta sprider sig i 
organisationen till att omfatta en allt större del av aktiviteterna. 

 

2.8 Aktiva forskare inom området tystnadskulturer 

Sammanlagt har de 53 artiklarna ovan författats av 103 personer. Majoriteten av 
dessa har varit delaktiga i en artikel (94 st) medan följande personer står som 
författare till minst två artiklar. 

Författare Antal artiklar 

Keil, Mark 5 

Park, Chong Woo 4 

Detert, James R 2 

Knoll, Michael 2 

Ma, Jiu-cheng 2 

Morrison, EW 2 

Van Dick, Rolf 2 

Wu, Jun 2 

Zehir, Cermal 2 

 

Tabell 4 Tabell över författare inom ämnet tystnadskulturer med minst två 
publicerade artiklar. 

Med sina fem respektive fyra artiklar ser vi att Mark Keil och Chong Woo Park är 
de flitigaste författarna inom området. De är också de enda som tillsammans med 
Jun Wu, Ma Jiu-Cheng, Ghiyoung Im, Ghi Paul Im, Magnus Mahring och Jong 
Woo Kim behandlar tystnadskulturer i projektverksamhet. 

Det finns tyvärr en svaghet i det ovan redovisade materialet då begreppen 
”employee silence” och ”organizational silence” först på senare tid vunnit en 
större spridning. De förekommer visserligen tidigare, men det är inte nödvändigt 
att en artikel om ämnet faktiskt innehåller något av dessa båda orden. Milliken 
och Morrison (2003) talar exempelvis om ”silence in organizations”. Piderit och 
Ashford (2003) talar om ”silence” och vikten av att bryta den (”breaking the 
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silence”). Även Creed (2003) talar om ”silence” men som en motsats till ”voice”. 
En svårighet med detta är naturligtvis att det är problem att identifiera äldre 
material. En sökning på ”silence” via Web of Science gav 103 211 träffar 2013-
11-05 vilket är för stort för att vi ska ha möjlighet att sortera ut de relevanta 
träffarna. Genom att studera vilka källor som används av de relevanta artiklar som 
vi har funnit ser vi dock att vi även behöver lägga Frances J. Milliken till de 
intressanta namnen. Just Milliken och Morrison (2003) pekar på ett behov av ökad 
forskning kring: 

• vilka sammanhang (kontexter) som gör att den enskilde inte vågar säga 
något 

• hur gruppen kommer fram till vad som går att säga och inte 

• hur en tystnadskultur som en gång har fått fäste i en organisation kan 
motverkas och 

• hur man skiljer mellan en tystnad som är negativ och en som inte ger 
problem utan kanske till och med arbetsro. 

Dessa frågor inför framtiden formulerades för tio år sedan, men vi har i den 
genomgång vi har gjort inte funnit någon som har utvecklats markant fram till 
idag. 

 

2.9 Svensk forskning inom tystnadskulturer 

 

 

”this space is intentionally left blank” 

 

 

 

Nästan sant, men inte helt. 

Inom den svenska forskningen är resultatet magert. Vid sökningar på innehållet 
bland svenska avhandlingar på avhandlingar.se ger sökning på ”tystnadskultur” 
inga träffar. Begreppet ”tystnad” ger visserligen 11 träffar, men ingen av dem 
behandlar tystnadskulturer. ”Employee silence” ger inga träffar men 
”Organizational Silence” resulterar i två träffar. Den första av dessa behandlar 
arbetet inom den patrullerande polisen (Granér, 2004) och har en viss bäring på 
hur vi kan förstå mekanismer kring grupptryck men resultaten kan, då det handlar 
om en specifik yrkesgrupp, vara svåra att applicera mer generellt. Den andra är 
skriven av en norsk författare, Kjersti Lien Holte (2009) på norska men den har 
utkommit vid Karlstads universitet och får därför åtminstone till nöds anses som 
svensk forskning i ämnet. Författaren kommer genom sitt arbete fram till att: 

• det finns ett glapp mellan hur högt i tak arbetsgivaren framhåller att det är 
och hur de anställda uppfattar att det är (se ovan vårt val av definiera en 
tystnadskultur som en effektdefinition) 
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• de lagar som finns på området för att skydda anställdas rätt att uttala sig 
ger inte fullt det skydd som avsetts 

• tystnadskulturer är svåra att studera och beskriva på grund av sin osynliga 
karaktär. 

Hon är också en av de få som kommer med konkreta råd för att motverka 
tystnadskulturer och genom sitt arbete har hon kommit fram till tre punkter som 
gäller för både anställda och ledning: 

1. ”Finn en balanse mellom ettergivenhet og hensynslöshet.” 

2. ”Vaer et medmenneske i mötet med arbeidsrelatert kritikk.” 

3. ”Ha holdbare begrunnelse for små og store beslutninger.” 

Ser vi till svenska examensarbeten är resultatet även här magert. Sökningar bland 
de examensarbeten som publiceras genom uppsatser.se ger inga träffar på 
”tystnadskultur”. Visserligen ger en sökning på ”tystnad” 102 träffar, men ingen 
som handlar om tystnadskulturer. Sökning på ”employee silence” och 
”organizational silence” ger en träff vardera (Wilson, 2010 respektive Nilsson, 
2010) men inte heller dessa innehåller något för tystnadskulturer relevant då man 
endast passerar begreppen i förbigående. En sökning på scholar.google.se på 
begreppet tystnadskultur ger visserligen 23 ytterligare träffar, men en fokuserar på 
tystnadskultur speciellt inom socialtjänsten (Jannert, 2012) och en annan studerar 
visselblåsande inom skolan (Jonsson & Hedqvist, 2012). Ingen av de båda berör 
projektarbete. De övriga 21 innehåller ordet tystnadskultur i löpande text men är 
inte relevanta för vårt arbete. 

Sammantaget kan därför sägas att den svenska forskningen inom ämnet 
tystnadskulturer är svagt representerad och utgörs till största delen av en norsk 
doktorsavhandling utgiven vid Karlstad universitet. 

 

2.10 Visselblåsande i projekt  

Att arbeta i projekt innebär vissa skillnader från att arbeta i en linjeorganisation. 
Ett projekt är ett avgränsat arbete i tid och rum utfört av deltagare som vanligtvis 
har sin hemvist i en fast organisation. Projektarbetet innebär också att det i de 
flesta fall blandas olika kompetenser och bakgrunder allteftersom arbetet ställer 
krav på bestämda insatser. Som projektmedlem kan man komma att samarbeta 
med projektmedlemmar med annan bakgrund och kompetens än den egna och 
dessutom med personer man kanske inte har träffat tidigare och kanske inte 
kommer att träffa igen efter projektets avslut. Dessa skillnader mellan projekt och 
linje medför att vi i förhållande till vad som ovan diskuterats kring 
tystnadskulturer ställs inför vissa nya förutsättningar som kan innebära skillnader 
mot tystnadskulturer generellt. Keil och Park (2010) presenterar i ett av sina 
arbeten en modifikation av visselblåsarmodellen för IT-projekt. Visserligen är 
modellen skapad för IT-projekt, men bör kunna tillämpas även på andra typer av 
projekt. Vi ser också att stegen inte nämnvärt skiljer sig från teorin kring 
grundläggande visselblåsande. 
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Fig.  4  Jämförelse mellan stegen från medvetenhet till handling mellan den 
grundläggande visselblåsarmodellen och visselblåsarmodellen anpassad för IT-
projekt. 

 

2.11 Tystnadskulturers förekomst i projekt 

Att projekt kan misslyckas är allmänt känt. Särskilt hög tycks risken vara då det 
handlar om projekt som rör sig med en stor innovationshöjd, oklara 
specifikationer, tekniska osäkerheter och i en snabbt föränderlig omvärld. IT-
projekt, som har alla dessa ingredienser, kan därför antas ha en högre 
misslyckandegrad än exempelvis byggprojekt. De mycket skilda förutsättningarna 
är också en av svårigheterna då man studerar misslyckande inom projekt som 
arbetsform (Pinto & Mantel, 1990). Den kända Chaos Report från The Standish 
Group (1995) studerar problem inom IT-projekt och noterar att endast 16,2 % av 
dessa lyckas och den främsta orsaken till detta är ”lack of user input” d.v.s. 
information från deltagare eller brukare som är nödvändig för framgång når inte 
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projektet. Nästan tio år senare anger Smith och Keil (2003) andelen lyckade IT-
projekt till 26 %, men det är fortfarande en påtagligt stor andel som inte lever upp 
till sina mål eller avslutas helt utan resultat. Att det skulle vara förekomsten av 
tystnadskulturer som ger den stora andelen misslyckande är orimligt att anta. Det 
finns en rad olika skäl till varför ett projekt inte når hela vägen fram, men att 
nödvändig information inte når fram till rätt instans förekommer tveklöst. Chaos 
Report (1995) anger detta som den största orsaken till misslyckande. Problem som 
på ett tidigt stadium kunde ha åtgärdats växer istället till att orsaka stora skador i 
form av tidsförskjutningar och merkostnader. Just informationsflödet i ett projekt 
måste därför antas vara av stor vikt. Jämför vi två likartade projekt, 
konstruktionen av Boeing 777 och Airbus 380, ser vi de möjliga utfallen. Vid 
Boeing ändrades projektmiljön vid 777-projektet. Från ledningen var man tydlig 
med att poängtera att det skulle vara högt till tak och för de fall då förslag 
ignorerades förväntades projektmedlemmarna att gå vidare upp i hierarkin (Shore, 
2008). Projektet nådde samtliga mål och betraktas som lyckat. Samma artikel 
belyser också exemplet med problemen kring ledningsdragningen i Airbus 380-
projektet som berodde på att två olika delar av projektet använde olika versioner 
av programmet för konstruktion som var inkompatibla. Felet upptäcktes först när 
monteringen började och ledde till extra kostnader om 6 miljarder dollar och två 
års försening. Vi har inga uppgifter om det uteblivna informationsflödet berodde 
på tystnadskultur eller annat, men det belyser tydligt riskerna med ett hämmat 
informationsflöde oavsett anledning. 

När vi tar steget över till tystnadskulturer inom projektarbete finner vi skillnader 
mellan arbete i projekt och i linjeorganisationen som i vårt tycke måste tas i 
beaktande. 

• Projekt innebär oftast dubbla lojaliteter för projektmedlemmen då denne 
samtidigt kan ha en fast plats i linjeorganisationen. Detta kan för den 
enskilde innebära ett val mellan linjens och projektets bästa. 

• Projektet består ofta av en mindre homogen personal än linjen vilket kan 
påverka både lojaliteter och känslan av utanförskap. En projektmedlem 
som känner utanförskap kan förväntas känna en mindre lojalitet mot 
projektet med påverkan på viljan att rapportera problem (Park & Keil 
2009). 

• Projekt är avgränsade i tid vilket både kan medföra att beslut om att gå 
vidare med problem inte hinner mogna till handling eller avfärdas som att 
det ändå är slut snart och då spelar det mindre roll för mig. 

• Projekt är avgränsade i tid vilket också skulle kunna öka benägenheten att 
rapportera då man snart kan förväntas avsluta projektet och därmed lämna 
de man arbetat med för att återgå till sina normala arbetsuppgifter. 

• Projekt arbetar ofta med en mängd externa leverantörer vilket innebär att 
fel kan attribueras utanför gruppen vilket ökar villigheten att rapportera 
problem (Park et al. 2008). 

• Projekt vilar ofta på osäker grund vilket kan göra det svårt att tydligt se 
vad som är rätt och fel. Facit saknas. 
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De olika särskilda förhållandena som gäller för projekt kan därför både antas öka 
och minska villigheten att handla i enlighet med visselblåsarmodellen varför den 
slutliga påverkan kan vara svår att beräkna. 

 

2.12 Vad rapporteras inte? 

Tystnadskulturers inverkan på viljan att rapportera fel, och därmed kopplingen till 
visselblåsarmodellen kan beskrivas enligt följande schema.  

 

 
Fig.  5  Grafisk översikt över de faktorer som påverkar tystnadskulturer och de 
steg i visselblåsarmodellen som i sin tur påverkas av tystnadskulturer. 

Notera att överst visas den förenklade modellen för visselblåsande som vi 
presenterat ovan. För att en tystnadskultur skall kunna sägas vara i effekt krävs det 
att visselblåsarmodellens två första steg är uppfyllda. Den enskilde måste ha gjort 
bedömningen att det finns problem som borde påtalas och dessutom ha gjort 
bedömningen att det är den enskilde själv som borde göra det men i steg tre gjort 
valet att inte rapportera. En existerande tystnadskultur kommer att påverka varje 
steg i visselblåsarmodellen. Keil och Park (2009) visar att: 

• i en högre grad av organisatorisk tystnadskultur är den enskilde mindre 
benägen att göra bedömningen att negativ information bör föras vidare 

• i en högre grad av organisatorisk tystnadskultur är den enskilde mindre 
benägen att göra bedömningen att det är ett personligt ansvar att föra 
informationen vidare 

• i en högre grad av organisatorisk tystnadskultur är den enskilde mindre 
benägen att föra dåliga nyheter vidare. 



! ! ! 25!

Detta yttrar sig för den enskilde så att man i visselblåsarmodellen aktivt söker 
saker som talar mot att något skulle vara ett problem medan man bortser från 
saker som talar för att det skulle vara det, för att på detta sätt nå slutsatsen att inget 
problem finns att rapportera eller motsvarande resonemang för vem som ska 
rapportera. Finns inget problem eller om det är någon annan som borde rapportera 
så finns det naturligtvis inget ansvar för den enskilde att göra det. Skulle de första 
två stegen trots allt resultera i att det är ett problem och att det är den enskilde som 
borde rapportera det så påverkar organisatorisk tystnadskultur även det tredje och 
sista steget, villigheten att rapportera. Vikten av att rapportera vägs mot kostnaden 
för den enskilde och ju starkare den organisatorisk tystnadskultur är, ju högre det 
personliga priset antas bli, desto mer avtar benägenheten att framföra problemen. 
Smith et al. (2001) fastställer i sin studie inte helt oväntat att benägenheten att 
rapportera problem i ett projekt är omvänt proportionell mot risken för negativa 
konsekvenser för den egna personen i samband med rapporteringen. Detta skall 
dock vägas mot en ökad benägenhet att rapportera med en ökande grad av 
förväntad skada (Park et al. 2009). Keil och Park (2009) visar också på hur 
tystnadskulturen påverkas av hur organisationskulturen, arbetsledningen och 
demografin ser ut genom att: 
 

• en organisationskultur som inte underlättar eller som direkt avskräcker 
enskilda från att rapportera leder till en ökande grad av tystnadskultur 

• en arbetsledning som motverkar kommunikationsflödet uppåt leder till en 
ökande grad av tystnadskultur 

• en demografisk obalans mellan enskilda och ledning leder till en ökande 
tystnadskultur. 

En organisation eller en arbetsledning som inte uppmuntrar ett fritt 
informationsflöde eller till och med avskräcker från ett sådant löper följaktligen 
en större risk för att en tystnadskultur uppstår i organisationen med de skador som 
detta kan medföra. En demografisk obalans kan skapa en vi-och-dom-känsla 
vilket i sin tur kan påverka informationsflödet mellan grupperna negativt och på 
detta sätt bidra till en framväxande tystnadskultur. 

Frågan kring vad som inte rapporteras är därför starkt kopplad till 
omständigheterna i omgivningen. En studie av Milliken et al. (2000) då man bad 
respondenterna ange vilka problem som inte rapporterades visar också mycket 
riktigt på ett brett spektrum av saker som man inte rapporterade och vissa 
rapporterade att de inte kunde ta upp några problem alls. Det kan i vår mening 
finnas anledning att tro att organisationskulturen spelar en större roll än enskilda 
sakfrågor i sammanhanget. Milliken & Morrison (2003) samt Bowen & Blackmon 
(2003) pekar i sina studier på att organisationskulturen spelar en större roll än 
enskilda sakfrågor i sammanhanget. 

 

2.13 Effekter av tystnadskulturer 

Ett hämmat informationsflöde kan oavsett anledning orsaka skador på projekt. 
The Chaos Report (1995) ser det som den främsta anledningen till problem och 
fjorton år senare skriver Park et al. (2009) 
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”If a project member withholds bad news about a project's status from 
senior management, the troubled project can not only escalate and 
become a runaway system, but can also go to market with fundamental 
flaws that could bring harm to others.” 

Vad som exakt kan bli följden beror självklart inom vilket område som projektet 
är verksamt och en rad projektspecifika förutsättningar men vi har ovan sett 
exempel på förluster av rykte, ekonomiska värden och till och med liv på grund av 
undanhållna problem i projekt. En väl utbyggd tystnadskultur kan också medverka 
till att de kontrollmekanismer som finns sätts ur spel. Smith och Keil (2003) 
konstaterar att ”...even IS auditors are frequently reluctant to report negative status 
information because of personal and organizational issues”. I en sammanställning 
över tystnadskulturers positiva och negativa sidor finner vi därför följande 
uppställning: 

- Förlust av rykte (när omständigheterna blir kända). 

- Ekonomisk förlust. 

- Skada på person och egendom. 

- Förlust av liv. 

 

+ Bevarande av rykte (tills omständigheterna blir kända). 

 

2.14 Begränsningar i forskningen 

Forskningen kring fenomenet tystnadskulturer i projektarbete har, vad vi har 
kunnat finna, bedrivits av ett mindre antal personer kring Chong Woo Park och 
Mark Keil. Vi har visserligen identifierat ytterligare verksamma, men dessa 
arbetar i olika konstellationer med Park och Keil vilket gör att det saknas bredd på 
den befintliga forskningen. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, men en 
bredare forskning där man bekräftar varandras resultat ger en stabilare bas att 
bygga på. 

Det finns också skillnader i hur personer från olika kulturer reagerar. Keil et al. 
(2007) gör en jämförande studie mellan en koreansk testgrupp och en amerikansk 
dito och finner exempelvis att den amerikanska benägenheten att föra problem 
vidare ökar mer än i den koreanska då det introduceras en möjlighet att skylla på 
en tredje part. Den forskning som har bedrivits har till största delen gjorts på 
amerikanska testgrupper och även om skillnaderna mellan kulturer är små så är de 
dock mätbara. Slutligen är det kanske så att den största osäkerheten är sättet som 
Keil och Park har bedrivit sina undersökningar på. Samtliga undersökningar 
bygger uteslutande på rollspel med studenter som deltagare. Resultaten visar 
exempelvis på en över lag mycket hög andel personer villiga att rapportera 
problem även om detta skulle kunna medföra negativa konsekvenser för den 
enskilde. Det kan inte uteslutas att det i verkligheten, med misstanke om högst 
påtagliga negativa konsekvenser för den enskilde, skulle bli ett annat utfall (”Erst 
kommt das Fressen, dann kommt die Moral” (Brecht, 1928)). 

!  
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3 Metod 
Vårt syfte är att besvara frågor om, vad, varför och vad hände kring 
tystnadskulturer inom svenskt projektarbete. För att nå svar är vi tvungna att 
inhämta kunskap från praktiskt projektarbete. Den metod vi har valt för 
inhämtande av den nödvändiga kunskapen är intervjun i dess olika former. Vid en 
intervju ställs frågor till en respondent som antas besitta den efterfrågade 
informationen. Frågor och svar dokumenteras och resultatet kan sedan 
sammanställas och jämföras med frågeställning och teori för att mot denna 
bakgrund kunna bekräfta, besvara eller förkasta de antaganden som gjorts. Rent 
praktiskt har vi valt att utföra kunskapsinhämtandet i två steg där det första utgörs 
av en enkät och det andra av en intervju med respondenter utvalda ur den grupp 
som besvarat den tidigare enkäten på ett sådant sätt att vi har anledning att tro att 
de kan besitta kunskap som vi söker. Båda dessa steg kan sägas utgöras av 
intervjuer då även enkäten metodologiskt är ett specialfall av intervjun (Befring 
1994 sid 72). 

Inför de personliga intervjuerna beaktades råden i Gillham (2008:53 ff) avseende 
färdigheter som behövs för att göra en intervju. Den färdighet som tas upp först 
bland råden och som kan tyckas självklar är noggrant lyssnande. Därutöver 
påtalas social förmåga i form av lyhördhet och inställning till den andra personen. 
Avseende dessa råd lades vikt vid att vara följsam i samtalet vilket ansågs viktigt 
inte minst då respondenterna var mer kunniga inom området än intervjuaren. 
Ytterligare råd är att öva på att intervjua och att ”se sig vara sig själv”. Övning på 
att intervjua erhölls under de enklare intervjusituationerna som genomfördes i de 
18 fall där enkäten besvarades vid ett personligt möte. För att ”se sig vara sig 
själv” genomfördes tre kortare filmningar vilket precis som påpekades i råden var 
en traumatisk upplevelse. Detta ledde dock till viss förändring av intervjustilen 
som kan ha förbättrat kvalitén på forskningen. 

Därutöver påtalas nedanstående färdigheter i Gillham (2008:57 ff):  

• Konsten att ställa sonderande frågor. 

• Be om förtydligande på naturligt sätt. 

• Att visa uppskattning och förståelse. 

• Att ge exempel för att hjälpa respondenten på traven. 

När det gäller intervjuer som utförs i forskningssyfte är intervjuaren 
forskningsinstrumentet och det gäller för forskningsintervjuaren att behärska 
uppgiften och kunna tillämpa en viss grad av självdistans, där det ingår att vara 
medveten om sina egna förutfattade meningar om ämnet (Gillham 2008:24 ff). 
Han skriver vidare att det inte går att undvika att förstå det nya utifrån det gamla 
och att forskaren måste fråga sig: 

• Vad väntar jag mig att finna? 

• Vad skulle jag vilja finna? 

• Vad hoppas jag inte finna? 
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3.1 Felkällor vid intervjuer 

Varje form av faktainsamlande är förknippat med en risk för att det insamlade 
materialet inte är korrekt. Vilken storlek risken har och hur den ska hanteras måste 
bedömas efter vad som samlats in och hur det har samlats in. Tekniska mätdata 
som kan bekräftas genom upprepade försök oberoende av varandra får naturligtvis 
en hög grad av trovärdighet medan information från mjuka, enstaka källor får en 
generellt sett lägre grad. Särskilt troligt är detta i de fall uppgiftslämnaren kan 
antas ha ett egenintresse av resultatet. Intervjun måste därför betraktas som en 
riskabel form för faktainsamlande och därför hanteras med ett visst mått av 
försiktighet i tolkningen av den information som lämnas. Intervjun är inte desto 
mindre en utmärkt och i vissa fall den enda metoden för att få kunskap om 
människors handlingar och motivation. Medvetenhet om metodens svagheter är 
därför nödvändig. Nedanstående kedja (fritt efter Foddy, 1993 sid 22) illustrerar 
kort de steg som är nödvändiga vid inhämtande av information via intervju. 

 

 
Fig.  6  Grafisk översikt över informationsinhämtning genom intervju. 

Det finns risk för fel vid i stort sett varje steg i kedjan. Bortsett från rena 
feltolkningar kan det också introduceras medvetna fel genom att respondenten har 
ett egenintresse i utfallet och kan därför antingen undanhålla fakta eller lämna 
direkt felaktiga dito. Svar som kan uppfattas som känsliga riskerar också att bli 
underrepresenterade i intervjuundersökningar (Foddy, 1993 sid 112) och det kan 
finnas anledning att misstänka att respondenter mer eller mindre medvetet 
anpassar sina svar mot en bild som stämmer mer med vad man önskar förmedla än 
vad som är den objektiva bilden av händelseförloppet. 

Foddy (1993, sid 2) gör en sammanställning av riskerna för fel vid intervjuer 
enligt följande: 

• Respondenten förstår inte frågan på det sätt som avsetts; 

• brist på insats eller intresse hos respondenten; 

• respondenten är ovillig att erkänna vissa attityder eller beteenden; 

• respondentens minne eller förståelse fallerar på grund av stress under 
intervjun; och, 

• intervjuaren brister på olika sätt (exempelvis genom att ändra ordval, 
misstag i intervjuprocessen eller felaktigt val av dokumentationsteknik). 

Till detta anser vi att man bör lägga till: 

• Respondentens önskan om att få saken att framstå på ett visst sätt. 

Foddy pekar visserligen på möjligheten att respondenten medvetet undanhåller 
fakta, men det är också möjligt att respondenten i ett försök att styra resultatet 
också lämnar medvetet felaktiga uppgifter. Möjligheten att objektivt verifiera den 
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information som lämnas vid en intervju står därför högt på önskelistan men saknas 
ofta av praktiska skäl. En intervjuundersökning ställer därför höga krav på 
intervjuarens förmåga att bedöma svaren korrekt. Kvale och Brinkmann (2009, sid 
62) beskriver intervjuundersökningen på följande sätt: 

”An interview inquiry is a moral enterprise. Moral issues concern the 
means as well as the ends of an interview inquiry. The human interaction 
in the interview affects our understanding of the human condition. 
Consequently, interview research is saturated with moral and ethical 
issues” 

3.2 Valet av intervjun som metod  

Vårt val av intervjun som metod för faktainsamlande måste därför betraktas mot 
bakgrund av de risker som är förknippade med metoden. Eftersom den kunskap vi 
söker är odokumenterad och endast finns hos våra respondenter har vi gjort 
bedömningen att intervjuformen är den enda för oss möjliga metoden för att samla 
in den information vi behöver för att besvara våra forskningsfrågor.  

Summerar vi intervjun som metod kan vi säga att: 

• en intervju är ett utmärkt verktyg för att inhämta information från andra 
människor 

• en intervju ger tillgång till personlig kunskap 

• en intervju kan vara svår att verifiera på ett objektivt sätt 

• en intervju utgörs av en kommunikationskedja som på flera punkter ger 
möjlighet till oavsiktliga feltolkningar och därmed en felaktig information 

• en intervju kan innehålla fel genom att respondenten i vissa fall inte vill 
lämna fakta som kan anses som känsliga 

• en intervju kan innehålla fel genom att respondenten försöker styra utfallet 
genom att lämna felaktiga fakta 

• en intervju kan innehålla fel genom att respondenten glömt fakta och 
lämnar ett svar grundat på en uppskattning i efterhand. 

Vårt val av intervjun som metod baseras därför både på att det är en vetenskapligt 
accepterad metod för faktainsamling och att den i sammanhanget är den enda 
tillgängliga metoden. 

 

3.3 Enkäten 

Som ovan sagts är enkäten ett specialfall av intervjun som metod. Enkäten innebär 
att man ställer en rad i förväg fastställda frågor och tillhandahåller ett antal 
svarsalternativ, oftast skriftligt, där respondenten markerar ett eller flera 
alternativ. Av största vikt är därför att frågor och svar är formulerade på ett 
korrekt sätt. Frågorna skall vara korta och lätta att förstå (Kvale & Brinkmann 
2009 sid 134) och svarsalternativen får inte på något sätt vara ledande. Foddy 
(1993, sid 5) beskriver exempelvis hur frågan om huruvida man i Storbritannien 
skulle stanna kvar i EU eller inte fick 18 procentenheter fler ja-svar då den 
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formulerades som ”Do you accept the government's recommendation that the 
United Kingdom should stay in the Common Market?” än när den formulerades 
som ”Do you accept the government's recommendation that the United Kingdom 
should come out of the Common Market”. Båda frågorna är tydligt ledande i det 
att de är formulerade som att någon annan (i detta fallet regeringen) tycker något, 
tycker inte du detsamma? Resultatet understryker tydligt vad Kvale och 
Brinkmann syftar på när de talar om de moraliska aspekterna kring 
intervjuundersökningen (se ovan). För vårt vidkommande är det tydligt att vi 
måste formulera våra frågor så enkelt, neutralt och exakt som vi kan för att kunna 
få korrekt och användbar information tillbaka från våra respondenter. Summerar 
vi så fördelar och nackdelar med enkäter så ser vi att: 

• enkäter är ett sätt att nå många respondenter med liten arbetsinsats 

• enkäter är ett sätt att få exakt samma frågor ställda till ett stort antal 
respondenter 

• enkäter är ett sätt att få en hanterbar och jämförbar mängd svarsalternativ 

• anonymiteten (i de fall enkäten är anonym) kan bidra till att 
respondenterna vågar ge ärliga svar 

• en begränsad mängd svarsalternativ där det korrekta inte nödvändigtvis 
finns tydligt uttryckt 

• formuleringen av svarsalternativen kan påverka utfallet 

• anonymiteten (i de fall enkäten är anonym) i en enkät försvårar eventuell 
verifiering av svaren. 

För vår undersökning har vi använt enkäten som en första metod för att samla in 
grunduppgifter som gör det möjligt att besvara vår första forskningsfråga och för 
att till viss del kunna besvara vår andra forskningsfråga. Enkäten har vidare 
utgjort bas för urvalet av respondenter för den djupare intervjuundersökningen. 

 

3.4 Intervjun 

Syftet med intervjuerna är att skaffa djupare kunskap för att besvara våra 
forskningsfrågor och därför utnyttjar vi de inkomna enkäterna för att göra ett urval 
bland respondenterna. Urvalet innehåller de respondenter som vi, genom deras 
enkätsvar, har anledning att tro bäst kan öka vår kunskap kring tystnadskulturer i 
projekt. Av praktiska skäl är det inte möjligt att göra djupintervjuer med samtliga 
respondenter. Det är heller inte troligt att alla skulle ha tid och möjlighet till detta. 
Intervjuerna genomförs av en och samma intervjuare och spelas in för att sedan 
transkriberas. Intervjuerna utförs i en ostrukturerad form där respondenten får lov 
att tala fritt men intervjuaren har möjlighet att ställa frågor kring och styra in 
samtalet på de moment som uppfattas som väsentliga (Noonan, 2013). Antalet 
intervjuer styrs av vårt kunskapsbehov eller som Kvale och Brinkmann (2009 sid 
113) uttrycker det ”Interview as many subjects as necessary to find out what you 
need to know”. 

Ett sammandrag som innehåller de relevanta frågorna och svaren skrivs ut och 
godkänns sedan av respondenten. För att nå full trovärdighet bör det finnas 
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mekanismer för att verifiera de lämnade svaren, men detta saknas av praktiska 
skäl. Intervjuernas underlag måste därför betraktas med ett visst mått av skepsis 
men vår bedömning (se riskanalys nedan) är att vi anser oss ha anledning att inte 
misstro våra uppgiftslämnare i någon högre grad. Summerar vi fördelar och 
nackdelar med intervjuer så ser vi att: 

• intervjuer är ett sätt att skaffa kunskap från andra personer 

• den ostrukturerade intervjun ger respondenten en större frihet att beskriva 
sig exakt 

• intervjun ger möjlighet till omedelbara uppföljningsfrågor och förklaringar 

• intervjun ger möjlighet till djup kunskap kring en fråga 

• respondenten kan ge felaktiga eller missvisande svar av olika orsaker 

• ledande frågor kan påverka utfallet precis som för enkäter 

• intervjuer kräver tid och det är därför svårare att nå samma antal som med 
en enkät 

• svaren i en intervju är fria vilket kan ge problem att jämföra dem med 
andras svar. 

Intervjun är ett sätt att nå djupare insikt i frågor som berör människor och 
mänskligt handlande. Den är i många fall det enda sättet att nå kunskap och den 
används därför inom en lång rad områden (Noonan, 2013). För vår undersökning 
har vi valt intervjun för att få svar som kompletterar den information som samlats 
in genom enkäten och för att skaffa oss ett mer specifikt underlag för arbetet kring 
våra forskningsfrågor. Avseende intervjuandets etik följdes råden i Gillham 
(2008:29ff) angående presentationen av författarna som forskare, forskningens 
syfte och vad som förväntades av de som deltog samt att svaren var konfidentiella 
och respondenten anonym. 

 

3.5 Respondenterna 

Våra respondenter är inte slumpvis utvalda. De är personer med stor erfarenhet av 
projektledning och detta har vi bedömt som en nödvändig förutsättning för att de 
skall besitta den information som vi behöver ta del av i vårt arbete. Av praktiska 
skäl har vår grupp av respondenter en tyngdpunkt mot bygg- och tung teknik, men 
i övrigt finns inget urval kring vilken bransch man är verksam i eller vilken typ av 
projekt man har erfarenhet av. Vi kan inte utesluta att faktorer som bransch och 
projekttyp kan inverka på utfallet, men det har inte varit praktiskt möjligt för oss 
att åstadkomma ett tillräckligt stort underlag för att kunna uttala oss om detta och 
lämnar därför detta som en fråga för fortsatt forskning (se nedan). 

 

3.6 Projektspecifika betraktelser 

Genom sin speciella natur är projekt till viss del skiljt från annan verksamhet 
vilket kan påverka utfallet av våra undersökningar. Det är därför inte givet att de 
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förutsättningar som gäller för intervjuer generellt med automatik också gäller för 
erfarenheter kring projekt. 

• Projekt är temporära konstruktioner i tid och resurser vilket kan ge ett 
minskat tryck på individen att vara lojal med gruppen. På grund av detta 
kan det vara möjligt att få mer ärliga svar. 

• Projektets temporära konstruktion ger också mindre möjlighet för kontroll 
(kollektivets kontrollerande inflytande är mindre i tillfälliga 
konstruktioner). På grund av detta ökar risken för felaktiga svar. 

• Ett projekt innehåller normalt medlemmar som har sin organisatoriska 
tillhörighet på annat håll och kan därför ge upphov till dubbla lojaliteter. 
Risken för felaktiga svar kan öka om respondenten sätts i en situation där 
ett svar antingen kommer att skada projektet eller den organisatoriska 
tillhörigheten. 

Förutom de förhållanden som gäller intervjuer i olika former generellt så finns det 
ytterligare faktorer som kan inverka på resultatet när det gäller projekt specifikt. 
Även dessa bör finnas med då vi bedömer möjligheterna att få tillförlitliga 
resultat. Vi ställer därför frågor till våra respondenter kring vad som kan vara 
projektspecifika skillnader genom enkäten. 

 

3.7 Riskanalys 

Intervjun, och med den enkäten, är som ovan nämnts förknippade med vissa risker 
för fel på grund av sin natur. Trots detta är det en vanlig och användbar metod för 
faktainsamling. Med kunskap om dess risker och vad dessa innebär för vårt arbete 
kan vi förbättra trovärdigheten i våra resultat och också inse de begränsningar som 
vårt arbete har. 

Risk  Bedömning  Sannolikhet 

Risk för att 
respondenterna 
lämnar medvetet 
vilseledande svar i 
enkäten. 

Risken bedöms som förhållandevis låg. 
Respondenternas anonymitet tillsammans 
med insamlandets syfte gör att det i vår 
bedömning inte finns någon direkt vinning 
för den som lämnar medvetet felaktiga 
uppgifter. Vi tror att respondenter lämnar 
korrekta svar enligt förmåga. 

 

Mycket låg 

Risk för att 
respondenterna 
lämnar felaktiga 
svar på grund av 
misstolkade 
enkätfrågor. 

Risk för missförstånd kring intervjuarens 
avsikt finns. Våra enkätfrågor har därför 
hållits så korta och raka som har varit 
möjligt för att så långt som möjligt undvika 
missförstånd. 

 

Låg 
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Risk för att 
respondenten inte 
minns och därför 
inte kan lämna 
information. 

Risk för att respondenten inte minns en 
händelse eller ett förlopp finns. De frågor 
som används i enkäten är inte detaljerade i 
sak eller tid vilket kan minska risken för 
glömska. Risken finns och medför att vi 
möjligen går miste om svar som vi annars 
skulle kunna fått.  

 

Medel 

Risk för att 
respondenten är 
ointresserad av 
enkätfrågorna och 
därför inte lämnar 
korrekta svar. 

Risken för detta i vår undersökning 
bedömer vi som låg. Respondenterna är 
handplockade, de är med för att de har visat 
ett intresse av att delta och våra frågor har 
som ovan nämnts ställts kort och konkret. 
Vi har också gett möjlighet att ställa frågor 
för den händelse att man är osäker på en 
frågas tolkning. 

 

Mycket låg 

Risk för att 
respondenterna 
lämnar medvetet 
vilseledande svar i 
allmänna frågor i 
intervjun. 

Till skillnad från enkäten är intervjun inte 
helt anonym. Intervjun utförs direkt mellan 
respondent och intervjuare för att sedan 
anonymiseras. I själva intervjuögonblicket 
finns risken för att respondenten lämnar 
svar som undviker att sätta denne i 
ofördelaktig dager eller motsvarande. Då 
frågorna behandlar respondentens 
erfarenheter och inte respondenten själv 
bedömer vi att risken är låg. 

 

Låg 

Risk för att 
respondenterna 
lämnar medvetet 
vilseledande svar i 
frågor som gäller 
den egna personen i 
intervjun. 

Likt ovanstående risk för medvetna fel i 
informationen i allmänhet finns det också en 
risk för att respondenten lämnar felaktiga 
uppgifter i situationer som kan anses 
känsliga. Särskilt gäller detta uppgifter som 
gäller den egna personen. 

Medel 

Risk för att 
respondenterna 
lämnar felaktiga 
svar på grund av 
misstolkade 
intervjufrågor. 

Intervjun sker mellan intervjuare och 
respondent. Det finns därför möjlighet att 
omedelbart klara upp eventuella 
tolkningsproblem. Sannolikheten för att 
detta ska påverka vårt resultat bedömer vi 
därför som mycket lågt. 

 

Mycket låg 

Risk för felaktiga 
svar på grund av 
projektspecifika 
förutsättningar (se 
ovan). 

Varken intervju eller enkät syftar till, eller 
kommer att kunna användas för, att ställa 
någon till svars för händelser av något slag. 
Det finns heller ingen risk för konflikter 
mellan olika lojaliteter då ingen sådan 

 

Myckt låg 
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koppling görs. Vi bedömer därför risken för 
fel på grund av projektspecifika 
förutsättningar som mycket låg. 

 

 

Risk för felaktiga 
positiva svar på 
grund av 
dubbelrapportering 
av projekt. 

Fem av de i undersökningen förekommande 
organisationerna representeras av mer än en 
respondent. Dessa respondenter har dock 
rapporterat fenomenet mer än en gång 
varför risken bedöms som låg. 

 

Låg 

 

Tabell 5 Riskbedömning 

Respondenternas minne är enligt vår bedömning den högsta enskilda risken till 
varför lämnade uppgifter skulle kunna vara inkorrekta. Som helhet anser vi att 
våra möjligheter att få ett korrekt underlag goda och vi bör kunna dra tillförlitliga 
slutsatser. Viktigt, och på många sätt banalt kan tyckas, är att avstå från alltför 
långtgående slutledningar från ett alltför smalt material. Att en risk bedöms som 
låg eller mycket låg är inte en garanti för att den inte kan inträffa. 

 

 

 
Fig.  7  Tecknad serie ”Did the sun just explode” xkcd, 2013 
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4 Undersökningens uppläggning och genomförande 
 

4.1 Urval 

Insikten om att studiens omfång skulle begränsas av antalet lämpliga respondenter 
kom tidigt. Holme & Solvang (1991:114) anser dock att statistisk generalisering 
och representativitet inte är centrala syften i kvalitativa metoder. Urvalet av 
undersökningspersoner blir ändock avgörande eftersom fel personer i urvalet kan 
leda till att undersökningen blir värdelös.  

”Ett banalt exempel är att om vi ska undersöka arbetslösa människor ska 
vi inte intervjua personer som har arbete eller de som inte vill ha något.” 
(Holme & Solvang 1991:114) 

Detta innebar att valet av respondenter begränsades till personer med 
projekterfarenhet.  

 

4.2 Upprättande av frågeformulär och genomförande 

Arbetet med uppsatsen började med litteraturstudier och med utformandet av en 
testenkät. Svaren på testenkäten stödde vår ursprungliga hypotes 
”Tystnadskulturers roll i det negativa utfallet av misslyckade projekt” och därmed 
kunde en första inriktning beslutas. Efter litteraturstudier och när förståelsen 
djupnat kom insikten att de ursprungliga testfrågorna var för smala. Enligt 
Gillham (2008:74) utgör intervjuer ofta ett preliminärt skede i utvecklingen av 
enkäter och därför gjordes ett mindre antal ostrukturerade intervjuer för att 
ytterligare ringa in ämnesområdet. Ett frågeformulär togs fram efter dessa 
intervjuer i ambitionen att erhålla ett antal relevanta frågeställningar. Många 
diskussioner fördes mellan författarna och handledaren innan beslut om de slutliga 
frågorna fattades.  

För att välja ut respondenter till undersökningen gjordes en genomgång av det 
personliga nätverket och 45 personer bedömdes kunna ha tillräcklig 
projekterfarenhet och därför lämpliga. Kontakt med respondenterna skedde främst 
via mail och personliga möten. Frågeställningen som presenterades i samband 
med att respondenterna kontaktades var ”Finns det en tystnadskultur inom 
projektarbeten i Sverige?”. Ingen definition av begreppet ”projektarbete i Sverige” 
har gjorts, utgångspunkten är respondentens tolkning av begreppet. Av de 45 
respondenter som kontaktats avböjde 2 personer (4 %) att svara på grund av 
bristande erfarenhet av projektarbete och 4 personer (9 %) inkom, trots en 
påminnelse, inte med svar. Totalt erhölls 39 svar och det externa bortfallet uppgår 
således till 13 %. Frågorna bevarades av 18 respondenter under ett personligt 
möte och vid dessa tillfällen har intervjuaren i viss mån bistått med förklaringar 
vilket kan ha påverkat svaren.  

Holme & Solvang (1991:114) uppger också att man i kvalitativa intervjuprocesser 
ofta kan komma in på saker som är av mycket privat karaktär. Detta inträffade 
också under några av de personliga mötena då respondenten berättade om egna 
upplevelser av tystnadskulturer. Svaren har dock endast dokumenterats utifrån 
enkäten. Däremot har dessa diskussioner tillsammans med svaren på frågorna i 
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enkäten använts som bas för vårt urval av kandidater för den djupare 
intervjuundersökningen. I fasen med insamling av frågeformulär kom svaren 
endera som mail eller i pappersform, samtliga svar sparades elektroniskt och 
fördes in i en sammanställning senast tre dagar efter att de erhållits.  

 

4.3 Djupare intervjuer 

I detta steg genomfördes fem djupintervjuer där huvudfrågan till respondenten var 
att berätta om ett tillfälle när tystnadskultur skapat problem i ett projekt. 
Förhoppningen var att genom en öppen frågeställning utöva så lite styrning som 
möjligt och i största mån låta respondenten påverka samtalets utveckling. ”Man 
vill tvärtom att de synpunkter som kommer fram är ett resultat av 
undersökningspersonens egna uppfattningar. Därför bör de i största möjliga 
utsträckning själva få styra utvecklingen av intervjun” (Holme & Solvang (1991: 
111). Nedanstående frågor hade skickats ut till respondenterna i förväg och ett 
fokus för intervjuaren var att försöka få svar på dem: 

• Vad gick fel? 

• Varför undanhölls informationen? 

• Vilken information undanhölls? 

• Vilka följder fick detta?   

Intervjuaren hade ansatsen att låta respondenterna styra samtalet men vissa 
sonderande frågor och exempel behövdes för att intervjusituationen skulle kännas 
naturlig för respondenterna och för att samtalet skulle ”flyta på”. Intervjuerna 
genomfördes som så kallade elitintervjuer vilket ”helt kort handlar om att prata 
med människor som är särskilt kunniga inom ett visst forskningsområde eller 
inom den kontext som du forskar om” Gillham (2008:83). Att valet föll på 
elitintervjuer kom som en naturlig följd av de intervjuer som gjordes i första fasen 
där många respondenter visade sig veta mer än intervjuaren om viktiga 
dimensioner av området. Det som också kännetecknar elitintervjuer är att 
respondenterna inte är naiva subjekt som snällt svarar på ett antal förberedda 
frågor och därför kan intervjun bara vara löst strukturerad. Eftersom 
frågeställningen var av känslig karaktär, vilket kan göra att människorna känner 
sig misstänksamma eller obekväma, gjordes inte intervjuerna på respondentens 
arbetsplats förutom i ett fall då det visade sig mest praktiskt. Respondentens 
exempel handlade dock inte om den nuvarande arbetsplatsen varför risken för att 
felaktig information bedöms som låg. 

 

4.4 Resultatbeskrivning enkät 

Enkäten bestod av totalt 11 frågor varav 4 var flervalsfrågor, 5 var ja/nej frågor 
och 2 var fritextfrågor. Enkäten mailades ut till respondenterna i en wordfil så det 
fanns möjlighet att skriva i fritext på samtliga frågor och det fanns ett 
förtydligande om att de svarsalternativ som var listade i formuläret endast 
utgjorde exempel. Respondenterna hade alltså möjlighet att skriva i fritext i 
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enkäten och flera valde också att göra det. I de fall där enkäten besvarades vid ett 
personligt möte noterade intervjuaren respondentens egna svarsalternativ. 

Redogörelsen inleds med frågan i enkäten, svaret illustreras med ett diagram och 
under diagrammet följer kommentarer till utfallet. När det varit tillämpligt så har 
vi också illustrerat med citat från respondenterna. 

 

Fråga 1. Ungefär hur många projekt har du varit med i? 

 
Fig.  8  Antal projekt som respondenten deltagit i. 

Flest respondenter har svarat att de varit med i mellan 15-49 projekt. Ingen 
kompletterande fråga har dock ställts om projektens längd och utifrån den 
bakgrunds information vi har om respondenterna vet vi att vissa respondenter 
arbetar med korta projekt på bara någon vecka och vissa med projekt som sträcker 
sig över flera år. Det gör att vi inte anser oss kunna dra några långtgående 
slutsatser kopplat till hur många projekt en respondent deltagit i. Syftet med 
frågan var att få en uppfattning om hur många projekt som täcks av 
undersökningen. Baserat på svaren ovan omfattar undersökningen mellan 1 231 – 
2 326 projekt (motsvarar det minsta och största antalet inom intervallet i varje 
svarskategori, där projekt över 100 räknas som 100 i båda intervallen). Vid ett 
antagande om att de svarande ligger i mitten av sitt svarsintervall ligger antalet 
projekt på 1 779 st. Som grund för att detta antagande har bärighet ligger svaren 
från de 18 respondenter som svarat under ett personligt möte där flertalet uttalat 
att de valt att lägga sig i ett intervall där de är helt säkra på att uppfylla antalet 
inom intervallet.  

 

!  

1

Antal projekt Antal 
personer

1-14 7 18 %

15-49 15 38 %

50-99 10 26 %

över 100 5 13 %

DS 2 5 %

39

40 %

1-14 15-49 50-99 över 100 DS

5 %

13 %

26 %

38 %

18 %
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Fråga 2. Känner du till något projekt där du haft anledning att tro att en eller 
flera deltagare inte har rapporterat information som varit av vikt för 
projektet? 

 

  
Fig.  9  Undanhållande av viktig information. 

En överväldigande majoritet av respondenterna, 36 av 39 st eller 92 %, uppger att 
de haft anledning att tro att viktig information inte har rapporterats. Det går 
naturligtvis att diskutera vad som anses vara av vikt och hur en individ bedömer 
vad som är av vikt. Ingen definition har gjorts i enkäten, utgångspunkten är 
respondentens egen tolkning av begreppet. 

En av de 3 respondenter som svarat nej på frågan har ändå i en kommentar skrivit 
”Undanhållande av information finns alltid men det är inte medvetet utan en brist 
på vetskap om vilka moment och resurser som erfordras för respektive steg”.  

 

Fråga 3. Om Ja, hur vanligt är det att viktig information undanhålls? 

  
Fig.  10  Hur vanligt är det att viktig information undanhålls? 

Frågan har ställts för att få en uppfattning om hur utbrett problemet med 
undanhållande av information är. Här finns ett internt bortfall på 3 personer eller 8 
% av de 36 st som svarat Ja på fråga 1 ovan. Av respondenterna har 47 % uppgivit 
att det är vanligt eller väldigt vanligt att viktig information inte rapporteras i 
projekt. Det är en stor spridning i svaren, vissa respondenter har svarat att det 
förekommer i ett fåtal av projekten och andra att det förekommer i samtliga 

1

Antal Svar

Ja 36

Nej 3

39

Ja Nej

Ja 92 %

Nej 8 %

1

Hur vanligt

Väldigt vanligt 4 11 %

Vanligt 13 36 %

Förekommer 3 8 %

Inte så vanligt 13 36 %

DS 3 8 %

36

0 %

40 %

Väldigt vanligt Vanligt Förekommer Inte så vanligt DS

8 %

36 %

8 %

36 %

11 %
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projekt.  På denna fråga fanns inget färdigt svarsalternativ i frågeformuläret varför 
svaren har kategoriserats i efterhand. Förutom kategorisering så har vi gjort 
nedanstående uppdelning:  

• förekomst i >70 % av projekten innebär att det är väldigt vanligt 

• förekomst i 70-20 % av projekten innebär att det är vanligt 

• förekomst i 20-10 % av projekten innebär att det förekommer 

• förekomst i < 10 av projekten innebär att det inte så vanligt.  

Indelningen i kategorierna i de fall där respondenten inte redan uppgivit 
procentsats har gjorts genom att dela angiven förekomst med snittet av antalet 
projekt inom respondentens svarsintervall, där projekt över 100 räknas som 100.  

 

Fråga 4. Vad blev följden av detta? 

 
Fig.  11  Vilka effekter får undanhållandet av viktig information? 

På denna fråga fanns mer än ett svarsalternativ och flera respondenter har uppgivit 
mer än ett svarsalternativ. Den vanligaste följden av att viktig information 
undanhålls synes vara ökade kostnader följt av förseningar och utebliven 
funktionalitet.  

Vi har också gjort en djupare analys av kombinationer av de vanligaste följderna 
och den visar att: 

• 25 % har svarat både ökade kostnader, förseningar och utebliven 
funktionalitet 

• 42 % har svarat ökade kostnader och förseningar 

• 33 % har svarat ökade kostnader och utebliven funktionalitet 

• 27 % har svarat försening och utebliven funktionalitet. 

Slutsatser avseende den djupare analysen är dock tveksamma eftersom samtliga 
respondenter har varit med i mer än ett projekt och svaren kanske därför hänför 
sig till olika projekt.  

 

1

Ökade kostnader 24 67 %

Förseningar 19 53 %
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funktionalitet
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Skador på rykte 5 14 %
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egendom eller 
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1 3 %

Projektet 
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men förlängdes i 
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4 11 %

Projektet kunde 
inte levereras
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Skador på egendom eller person
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Projektet kunde inte levereras

0 % 70 %
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11 %

3 %
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Fråga 5. Har du upplevt att det är vissa typer av problem som inte 
rapporteras/undanhålls i projekt?  

 
Fig.  12  Vilka typer av problem undanhålls? 

På denna fråga fanns inget färdigt svarsalternativ i frågeformuläret varför svaren 
har kategoriserats i 8 grupper i efterhand. Flera respondenter har också uppgivit 
mer än ett svarsalternativ. Den typ av problem som fått högst svarsfrekvens avser 
fel och brister hos den egna personen, följt av problem med att hålla tidplan samt 
att man inte tror på projektet. 

Nedanstående kommentarer illustrerar svaren. 

”I vissa projekt har jag känt att man är rädd för att blotta sig, man är rädd för att 
visa att man gjort fel”. 

”I bolag med svensk managementkultur är det oftast underförstått från början att 
man inte kommer att kunna hålla tidplan och/eller kostnader, något som alla 
involverade känner till och det blir underförstått att det inte är någon idé att lyfta 
upp dessa fakta, det blir liksom ett onödigt tjatande”. 

”Kejsarens nya kläder, åtskilliga inblandade i projektet har redan i tidigt skede 
insett att det inte kommer att fungera men ingen vill framstå som negativ. 
Beställaren eller högsta chefen vill inte höra dåliga nyheter. De som ändå har 
påtalat problemen har sorterats bort i ett praktexempel av ’groupthink’.” 

”Jag har vid sittande möte insett att detta kommer inte att fungera men där i salen 
är det inte ok att ha negativa synpunkter på projektet.” 
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Fråga 6. Har du upplevt att det är mer vanligt i projektarbetsformen än i 
linjearbete? 

 

 
Fig.  13  Är det vanligare i projektarbetsformen än i linjearbete? 

Frågan har ställts för att få en uppfattning om huruvida problemet med 
undanhållande av information är större i projektarbetsformen än i linjearbete. 
Frågan har besvarats av samtliga 36 respondenter (som svarat Ja på fråga 2 
Känner du till något projekt där du haft anledning att tro att en eller flera deltagare 
inte har rapporterat information som varit av vikt för projektet?) dock har 17 % 
endast erfarenhet av projektarbete. Av de som haft erforderlig erfarenhet för att 
kunna svara har 50 % svarat att de inte upplevt att det är mer vanligt i 
projektarbetsformen och 22 % att det är mer vanligt.  

 

Fråga 7. Om du har sett att detta är mer vanligt i projektarbetsformen, vad 
kan det bero på? 

 
Fig.  14  Anledningarna till att det är vanligare i projektarbetsformen? 

Här finns mer än ett svarsalternativ och flera respondenter har uppgivit mer än ett 
svarsalternativ. Därutöver har två nya kategorier skapats utifrån respondenternas 
egna svarsalternativ: överbelastning/lathet samt ledningsproblem/dålig 
projektledare. Underlaget utgörs här av svar från de 22 % eller 8 respondenter 
som svarat Ja på föregående fråga (Har du upplevt att det är mer vanligt i 
projektarbetsformen än i linjearbete) och utfallet på frågan måste därför anses ha 
lägre trovärdighet. De två anledningarna som uppgivits mest enlig ovan är 
”osäkerhet på grund av att individerna inte känner varandra” och ”lojalitet mot 
linjen”.  

Nedanstående svar från en respondent finner vi relevant med avseende på ”dubbla 
lojaliteter”: 
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 “Själva strukturen med projekt, om detta genomförs parallellt med ett 
linjearbete, kan göra att projekt nedprioriteras. Projektdeltagaren får ju två 
”chefer” under projekttiden, projektledare och linjechef, och finns det inte i 
projektdirektivet en tydlig uppskattning (som också accepterats av linjechef) av 
den tid som deltagaren förväntas lägga i projektet kan det bli prioproblem där det 
är lättare att prioritera linjearbetet som ju rapporteras till lönesättande 
linjechef.”    

   

Fråga 8. Har du haft anledning att tro att anledningen till att man inte förde 
informationen vidare berodde på en rädsla för att rapporteringen skulle ge 
negativa följder för personen som rapporterar? 

 

 
 

Fig.  15  Undanhållande p.g.a negativa följder för den egna personen.  

Av respondenterna anger 81 % att de haft anledning att tro att anledningen till att 
informationen inte fördes vidare var rädsla för att det skulle ge negativa 
konsekvenser.  

 

!  
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Fråga 9. Vad tror du att anledningen/anledningarna till att man inte förde 
informationen vidare var? 

 
 

Fig.  16  Anledningar till undanhållande av viktig information. 

Här finns mer än ett svarsalternativ och flera respondenter har uppgivit mer än ett 
svarsalternativ. Den anledning som flest anser ha betydelse för undanhållande av 
information var konflikträdsla/dålig självkänsla följt av prestige och rädsla för 
negativ inverkan på karriären. 

Några respondenter har lämnat belysande kommentarer, se nedan.  

”Organisatoriskt mod saknas, ingen vill ta ansvar, rädsla för opinionen.” 

”Projektdeltagare vill varna men projektledaren vill inte erkänna för ledningen 
att det finns problem i hens projekt.” 

”Problem lyfts inte upp i förhoppningen om att inte skapa en ofördelaktig 
situation för den egna personen eller någon annan.” 

”Ett sätt att vinna egna fördelar, antingen genom att skydda sig själv eller att 
framställa sig själv som kompetent och värdefull.” 

 

Fråga 10. Har du erfarenhet av projektarbete i andra länder eller med 
människor från andra länder? 

 
 

Fig.  17  Erfarenhet av projektarbete med andra kulturer än den svenska. 

Av respondenterna har 87 % erfarenhet av projektarbete i andra länder eller med 
människor från andra länder.  
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Fråga 11 Har du upplevt att det finns skillnader? 

 
Fig.  18  Kulturella skillnader. 

Inga svarsalternativ har givits i undersökningen. Svaren har kategoriserats i 5 
grupper och flera respondenter har uppgivit mer än ett svarsalternativ.  

Utfallet på frågan tyder på att de vanligaste skillnaderna mellan projektarbete i 
Sverige med svenska projektmedlemmar och projektarbete endera i andra kulturer 
eller projektmedlemmar från andra länder är mer hierarki och mindre öppenhet.  

 

4.5 Summering och analys av enkäten 

Nedan följer en summering av enkäten som strukturerats efter våra 
forskningsfrågor. Vi har använt oss av rådet att låta beskrivningen av resultaten 
utgå från frågeställningarna: 

”Det innebär att vi måste göra oss fria från instrumenten, t.ex. frågornas nummer 
eller ordningen i en enkät” (Patel & Davidson 2008, s 133). 

Det innebär att enkätfrågorna summeras och analyseras i den ordning vi bedömt 
mest relevant för att besvara våra forskningsfrågor. 

 

Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete och hur frekvent 
är förekomsten om så är fallet? 

Denna fråga anser vi till viss del besvaras och till viss del belyses av svaren på 
fråga 2, fråga 3 och fråga 8 samt till viss del även fråga 6. 

Av respondenterna svarar 92 % ja på fråga 2 ”Känner du till något projekt där du 
haft anledning att tro att en eller flera deltagare inte har rapporterat information 
som varit av vikt för projektet. Avseende vad som är av vikt har respondenterna 
besvarat frågan utefter sin egen bedömning av begreppet.  

En stor majoritet av respondenterna, 81 %, har också svarat ja på fråga 8 ”Har du 
haft anledning att tro att anledningen till att man inte förde informationen vidare 
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berodde på en rädsla för att rapporteringen skulle ge negativa följder för personen 
som rapporterar?”  

För att kunna besvara hur frekvent undanhållande är ställdes fråga 2 ”Hur vanligt 
det är med undanhållande av information som varit av vikt för projektet? Svaren 
har en stor spridning, vissa har svarat att det förekommer i alla projekt och andra 
har svarat att det bara förekommer någon enstaka gång. Vi vill här hänvisa till 
Lewins ekvation (se 2 Teori) som beskriver att inte alla reagerar lika på samma 
situation därför att våra personliga förutsättningar skiljer sig åt. Detta menar vi 
framkommer tydligt i och med spridningen i svaren på denna fråga. En annan 
faktor som kan förklara den stora spridningen är att respondenternas svar baseras 
på en historisk minnesbild. Respondenterna kan ha glömt det verkliga 
händelseförloppet. Summeras svaren ”väldigt vanligt” (11 %) och “vanligt” (36 
%) så blir det 47 %, vilket innebär att knappt hälften av respondenterna anser att 
det är vanligt.  

Vår ambition var att öka kunskapen om huruvida det är mer vanligt (med 
undanhållande av information) i projektarbetsformen än i linjearbete (fråga 6). 
Endast 8 personer har svarat och eftersom underlaget är litet finns en risk att 
resultatet är missvisande. Här visar det sig att huvudkriteriet för urvalet av 
respondenter, erfarenhet av projekt, slog tillbaka och istället innebar en 
begränsning av undersökningen. Av de som haft erforderlig erfarenhet för att 
kunna svara har hälften uppgett att de inte upplevt att det är mer vanligt i 
projektarbetsformen. Detta kan innebära att det faktiskt inte är mer vanligt eller att 
det finns faktorer som påverkar utfallet på grund av vårt urval av respondenter, till 
exempel att de flesta av våra respondenter är erfarna projektledare eller att det 
bland våra respondenters branscher (en majoritet inom områdena bygg och tung 
teknik) är mindre vanligt. En respondent har till exempel svarat ”Har 
uppfattningen att det inte är ett stort problem i Sverige, i alla fall inte inom 
energibranschen där attityden är öppen”. Vår undersökning är för begränsad för 
att svara på detta. Vi menar dock att det, utifrån de speciella omständigheter som 
finns i projektarbetsformens särart (se 2.11), finns faktorer som talar för att 
undanhållande av information kan vara mer vanligt i projektarbetsformen. 

Baserat på de svar vi erhållit och baserat på personlig erfarenhet kan vi konstatera 
att tystnadskulturer förekommer inom svenskt projektarbete. Det finns, som vi 
beskrivit ovan och i avsnitt 2 Teori, individuella faktorer som påverkar en individs 
reaktioner på en situation och bedömning av vad som är av vikt samt vad som bör 
rapporteras. Trots dessa begränsningar anser vi att det går att dra slutsatsen att det 
är vanligt att viktig information inte rapporteras i projekt. Vad som enligt oss är 
mindre klart är huruvida det är mer vanligt med undanhållande av information i 
projektarbetsformen. Svarsunderlaget är litet men baserat på svaren tyder det 
snarare på att det är mindre vanligt med undanhållande av information i 
projektarbetsformen. Det finns emellertid faktorer i projektarbetsformens särart 
som talar för att det kan vara mer vanligt. Frågeställningen ger uppslag för 
framtida forskning. 

 

!  
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Vilka typer av problem rapporteras/undanhålls i projektarbete? 

För att få svar på denna forskningsfråga ställdes fråga 5 ”Har du upplevt att det är 
vissa typer av problem som inte rapporteras/undanhålls i projekt?”. De typer av 
problem som våra respondenter har uppgett är mest vanliga är:  

• egna fel och brister 

• att man inte håller tidplan 

• man inte tror på projektet.  

Vi vill här anknyta till Milliken et al (2003) eftersom vi anser att typerna av 
problem som uppgetts kan kopplas till den underliggande anledningen till att 
problem inte rapporteras. Ännu närmare är en koppling mellan studie av Milliken 
et al (2003) och vår tredje forskningsfråga, ”vilka anledningar finns till att 
problem inte rapporteras”, varför vi valt att redovisa resultaten av deras studie 
igen (se nedan och 2.3). Den typ av problem som fått högst svarsfrekvens avser 
fel och brister hos den egna personen. Här vill vi främst anknyta till punkt 2 och 4 
i tabellen, det vill säga rädsla för att skada arbetsrelationer eller rädsla för direkta 
repressalier. Stöd för denna koppling menar vi även finns i svaren på fråga 9 
nedan ”Vad tror du att anledningen till att man inte förde informationen vidare 
var?” där konflikträdsla/dålig självkänsla, prestige och rädsla för negativ inverkan 
på karriären uppges vara mest vanligt. Även den typ som fått näst högst 
svarsfrekvens som avser att tidplanen inte hålls är rimlig att knyta till punkt 2 och 
4. Den tredje typen av problem som fått högst svarsfrekvens avser att man inte 
tror på projektet men inte säger det av rädsla för att uppfattas som negativ. Här 
tycker vi att det är rimligt att anknyta till punkt 1 i tabellen. Vidare har 11 % av 
respondenterna uppgivit samarbetsproblem/kommunikationsproblem vilket torde 
kunna knytas till punkt 1,2 och 5 i tabellen.  

 

Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

De fyra anledningar som respondenterna har uppgivit som mest vanliga på fråga 9 
”Vad tror du att anledningen till att man inte förde informationen vidare var?” är:  

• konflikträdsla (47 %) 

• prestige (42 %) 

• rädsla för negativ inverkan på karriären (36 %) 

• dåliga erfarenheter från tidigare (31 %). 

Detta överensstämmer mycket väl med de resultat som redovisas i studien av 
Milliken et al (2003), (se 2.3) varför vi väljer att redovisa tabellen igen nedan. 
Den anledning som flest anser ha betydelse för undanhållande av information var 
konflikträdsla/dålig självkänsla. Denna anledning kan direkt kopplas till punkt 
1,2, 3 och 5. Den andra anledningen prestige kan kopplas till punkt 2. Den tredje 
anledningen rädsla för negativ inverkan på karriären kan direkt koppas till punkt 4 
och också till utfallet på fråga 8 i vår undersökning ”Har du haft anledning att tro 
att anledningen till att man inte förde informationen vidare berodde på en rädsla 
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för att rapporteringen skulle ge negativa följder för personen som rapporterar?” 
där 81 % svarat ja. Den fjärde anledningen, dåliga erfarenheter från tidigare, kan 
koppas till samtliga punkter.  

I studien av Milliken et al. (2003) bryts anledningarna till tystnad, rädsla för 
negativa konsekvenser, ner i följande tabell över frekvens från vanligaste 
anledningen och nedåt. 

1. Rädsla för att få dåligt rykte och bli betraktad som en bråkmakare 
eller en gnällspik.  

2. Rädsla för att skada arbetsrelationer. Förlust av respekt och tillit. 

3. En känsla av att det inte kommer att leda till någon åtgärd. 

4. Rädsla för direkta repressalier. Inklusive förlust av anställning 

5. Oro för att handlingen skulle kunna få negativa konsekvenser för 
andra. 

Utfallet i vår undersökning kan också koppas dels till studien av Milliken et al 
(2003) där 85 % av respondenterna hade personliga erfarenheter av att negativ 
information förtigits och dels till Kish-Gephart et al. (2009) som redovisar två 
undersökningar med andelar om 70 % respektive 50 %. Intressant att nämna här är 
att denna forskning kom till vår kännedom efter att vi utformat frågorna och 
svarsalternativen till vår undersökning.   

Vår ambition var också att öka kunskapen kring varför det kan vara mer vanligt 
med undanhållande i projektarbetsformen därför ställdes fråga 7 ”Om du har sett 
att detta är mer vanligt i projektarbetsformen, vad kan det bero på?”. De två 
anledningarna som uppgivits mest är ”osäkerhet på grund av att individerna inte 
känner varandra” och ”lojalitet mot linjen”. Som vi redogjorde för ovan har endast 
8 personer svarat och eftersom underlaget är litet finns en risk att resultatet är 
missvisande. Vi menar att det trots allt är intressant att anknyta resultatet till 
redogörelsen över skillnader mellan projektarbete och linjearbete (se 2.11) där 
”osäkerhet på grund av att individerna inte känner varandra” och ”lojalitet mot 
linjen” kan kopplas till punkten "dubbla lojaliteter" och ”mindre homogen 
personal”.  

 

Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt?  

Utifrån de svar vi har erhållit i enkätundersökningen på fråga 4 ”Vad blev 
följderna av undanhållande av information?” ser vi att de effekter som uppgivits 
som mest vanliga är: 

• ökade kostnader (67 %) 

• förseningar (53 %)  

• utebliven funktionalitet (53 %).  

En av respondenterna har svarat ”det beror på hur direktivet ser ut, vilken 
parameter av tid, kostnad, resultat är viktigast ”. Vi håller med respondenten om 
att följden naturligtvis beror på den viktigaste parametern i projektet, det vill säga 
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finns det en "hård" deadline så är inte försening ett alternativ; är det slut på pengar 
så blir troligen funktionaliteten lidande och finns det varken en skarp deadline 
eller problem med likviditet så kan projektet försenas. Vi anser att det är viktig 
information att ökade kostnader oftast anges bli följden, speciellt för företag med 
lönsamhetsproblem där vikten av att utföra en känslighetsanalys kan vara större. 

En annan intressant och glädjande observation som vi gjort med avseende på 
frågan är att endast 3 % har svarat att effekten är skador på egendom eller person. 
Det är alltså relativt ovanligt med skador på egendom eller person. Detta menar vi 
överensstämmer med forskning som gjorts på området (Keil et al, 2009) (se 2.1) 
som bland annat visar att: 

• Benägenheten att föra informationen vidare ökar då graden av 
skada/potentiell skada ökar. 

• Benägenheten att föra informationen vidare ökar då omfattningen av skada 
ökar. 

• Skador på liv och person uppfattas som viktigare än ekonomiska skador.  

 

Jämförelse med projektarbete i andra länder 

Utöver de forskningsfrågor som vi redovisat ovan så ingick i enkäten också två 
frågor om hur vanligt det är med kontakt med människor från andra länder (fråga 
10) samt om det finns skillnader (fråga 11 refererar till fråga 10). Här ser vi att 
hela 87 % av respondenterna har erfarenhet av kontakt med människor från andra 
länder och att de främsta skillnaderna som respondenterna observerat är mer 
hierarki samt mindre öppenhet.  

Svaren är inte förvånande och överensstämmer med det så kallade svenska 
ledarskapet vilket kort kan beskrivas bygga på en hög grad av självstyrning med 
långt delegerade beslutsbefogenheter, där medbestämmande och prestigelöshet 
historiskt utgjort basen för den svenska ledarskapsmodellen (Chef, nr 1, 2014).  

Frågorna lades till i frågemallen efter att en respondent under förundersökningen 
svarat nej på fråga 2 ”Känner du till något projekt där du haft anledning att tro att 
en eller flera deltagare inte har rapporterat information som varit av vikt för 
projektet?”. Respondenten uppgav att det däremot, enligt dennes erfarenhet, var 
mycket vanligt med undanhållande av information i andra länder. Vi ansåg därför 
att det skulle vara intressant att undersöka om det förekommer skillnader. Inte 
minst hade detta varit intressant om vi i undersökningen hade fått ett negativt 
utfall på fråga 2, Vid detta tillfälle visste vi inte att 92 % av respondenterna skulle 
svara Ja på fråga 2. Vi anser även att frågan är relevant eftersom en stor del av den 
forskning som vi grundar vårt arbete på kommer från andra länder, framför allt 
USA. Resultaten är intressanta men vi valde att inte gå vidare med denna 
frågeställning eftersom vi insåg att undersökningen skulle kräva alltför stora 
insatser och eftersom vi redan hade ett omfattande material att arbeta med.  
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5 Resultatbeskrivning djupare intervjuer 
Fem djupare intervjuer genomfördes där huvudfrågan var att berätta om ett 
tillfälle när tystnadskultur skapat problem i ett projekt. Som framgår av 
intervjuerna är det inte respondentens eget handlande som utgör exemplet på 
tystnadskulturen utan det är människor i respondentens omgivning som 
undanhåller information. Ansatsen var som tidigare nämnts att styra respondenten 
i så liten utsträckning som möjligt och i största mån låta respondenten påverka 
samtalets utveckling. Intervjuerna genomfördes också i enlighet med denna ansats 
och informationen från intervjuerna omfattar i samtliga fall mer än vår 
forskningsfråga. Det finns enligt Gillham (2008:179): 

”många skäl att använda sig av ett ostrukturerat format och därför låter 
man respondenten berätta sin historia på sitt sätt men om din 
forskningsfråga bara har att göra med vissa aspekter av deras svar plockar 
du ut det du vill ha och kastar bort det du inte behöver”.  

Eftersom respondenterna under dessa intervjuer har fått stor frihet att berätta sin 
historia så innehåller intervjuerna mer information än våra forskningsfrågor och 
därför redovisas i utdragen nedan endast de delar vi funnit relevanta för att 
besvara våra forskningsfrågor. De fullständiga sammandragen har dock inte 
slängts bort utan bifogas som bilagor. I detta kvalitativa avsnitt har vi bedömt det 
lämpligast att göra summering och analys direkt i anslutning till presentationen av 
intervjun. Vi har valt att strukturera summeringen och analysen av intervjuerna 
efter våra forskningsfrågor. Vi har dock anpassat forskningsfråga ett genom att ta 
bort sista delen som rör frekvens. Stöd för detta sätt att strukturera 
resultatbeskrivningen har vi funnit i Forskningsmetodikens grunder (Patel & 
Davidson 2008, s 133).  

 

5.1 Intervju nummer 1 

Denna intervju handlar om uppstarten av ett byggprojekt där respondenten var den 
som utsatts för tystnadskultur där tystnadskulturen, åtminstone enligt författarna, 
får anses gränsa till bedrägligt beteende. För att citera respondenten ” Det här 
gäller ett byggprojekt och jag tänkte berätta om ett där jag blev utsatt för 
tystnadskultur eller vad man ska säga”.  Bakgrunden är att ett antal personer 
tillfrågats av ett större bolag i branschen om de ville vara med och bilda ett bolag 
som skulle starta byggverksamhet. Detta innebar att respondenten skulle gå in 
som garant, vilket enligt intervjun innebar ett personligt betalningsansvar för 
respondenten i händelse av att bolaget skulle gå i konkurs ”Åsikten var att då 
skulle gruppen se stabil ut”. Det större bolaget skulle ha det bestämmande 
inflytandet och också satsa mest pengar. De tillfrågade personerna kände varandra 
sedan tidigare och alla verkade överens inför starten att dra igång projektet. Det 
som istället hände var att ” i princip den dagen som vi skrev på bankpapprena då 
var det en man borta. Personen fick inte vara med längre för koncernen sa nej”. 
Eftersom beskedet om att en person inte skulle få vara med kom så sent var det för 
sent för respondenten att backa ur. Även om beslutet att tacka ja inte helt var 
beroende av den andres deltagande framgick det att respondenten inte alls lika 
självklart hade tackat ja om han vetat att en av de övriga inte skulle få vara med ” 
jag kände plötsligen att jag satt med Svarte Petter”. Senare insåg respondenten att 
detta beslut inte kunde ha skett över en natt utan att informationen hade 
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undanhållits för honom tills bankpapprena var påskrivna. Han insåg också att de 
som undanhållit informationen dels var koncernledningen och dels hans kollega. 
Respondenten har inga illusioner om koncernledningen ” när man kommer upp så 
blåser det” däremot framkommer en stor besvikelse mot kollegan och 
respondenten säger ” Jag tror att anledningen till att han undanhöll informationen 
var att han visste att skulle jag få reda på de riktiga planerna då skulle jag inte 
vara med och då skulle projektet inte bli av. Så enkelt var det, och därför sa han 
ingenting. ” 

 

Summering och analys av intervju 1 

 

Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete? 

Vi anser att vi kan svara ja på detta utifrån respondentens eget uttalande ” Det här 
gäller ett byggprojekt och jag tänkte berätta om ett där jag blev utsatt för 
tystnadskultur eller vad man ska säga”. 

Vilka typer av problem rapporteras inte/undanhålls i projektarbete? 

Det finns flera möjliga tolkningar av vilken typ av problem som inte rapporterats 
men vi menar att det kan ha rört sig om samarbets/kommunikationsproblem 
mellan koncernledningen och den person som inte fick vara kvar i projektet eller 
så kan det ha rört sig om egna fördelar, det vill säga företagsledningen ville dela 
vinsten med så få personer som möjligt. 

 Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

Vi ser flera möjliga anledningar till att kollegan undanhöll information vilka 
återspeglar resultaten i fråga 9 ”Vad tror du att anledningen till att man inte förde 
informationen vidare var?”: 

• Prestige, kollegan ville vara med i ett stort uppmärksammat projekt.  

• Rädsla för negativ inverkan på karriären, branschen är stor men inte så stor 
att man får vara med fler gånger om man gör bort sig. 

• Undvika att skada sitt projekt, kollegan kan ha börjat identifiera sig med 
projektet i sådan grad att rationella och moraliska aspekter förlorade i vikt. 

• Vinna egna fördelar, respondenten och säkerligen kollegan visste ifrån 
början att det fanns ett intresse från ett riskkapitalbolag att köpa bolaget 
om det skulle visa sig gå bra (detta var också vad som hände). 

• Konflikträdsla/dålig självkänsla, kan ha förekommit i två led; dels kan 
kollegan ha varit rädd för att berätta för respondenten om de ändrade 
planerna med resultatet att denne då dragit sig ur. Kollegan kan även ha 
varit rädd för i så fall berätta för ledningen att vår respondent dragit sig ur 
projektet. Projektet hade då enligt vår respondent inte blivit av.  
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Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt? 

Effekterna av tystnadskulturen som vi kan diskutera utifrån detta exempel är 
kanske tydligast på det personliga planet för respondenten som satt ”med Svarte 
Petter”. Han uppger i intervjun: 

 ”Jag tror inte att de skulle ha låtit det gått back och att jag skulle ha fått stått för 
det. Men det vet jag inte, det kan jag bara spekulera om. Jag har gått och levt med 
det och känt att så här är det. Då är det inget roligt att gå och lägga sig på 
kvällen.” 

 

5.2 Intervju nummer 2 

Denna intervju handlar om en omorganisation av en försäljningsavdelning. Helt 
kort har projektet med omorganisation startats för att marknaden för företaget är 
vikande och förutsättningarna som man tidigare jobbade efter inte längre fungerar 
”Vi har gått ifrån att sälja dyra saker med god marginal, till att sälja fler billiga 
saker med lägre marginal.” Ett led i projektet är att ett antal nya säljare har 
anställts. Det som är problematiskt är att en stor del av lönen för säljarna utgörs av 
provision och dessutom dras en ganska stor del av provisionen bort för att täcka 
kostnader i verksamheten. Respondenten säger ”När det här systemet sattes upp 
så utgjorde den delen (delen som dras bort från provisionen förf anm) en 
fjärdedel av täckningsbidraget. Idag, på grund av de nya 
marknadsförutsättningarna, så utgör den över hälften av marginalen. Det innebär 
att det är nästan omöjligt för en ny säljare, ja, åtminstone väldigt svårt att komma 
upp i en rimlig lön. Det är helt enkelt inte motiverande.” Några få personer har 
tagit upp det här med VD men vid de tillfällena har de mötts av totalt oförstående 
trots att de inser att han måste vara medveten om problemet. För att citera 
respondenten ”Han agerar som att han inte gör det och på ett sådant sätt som har 
gjort att vi som är i en position att ta upp det här inte vill göra det.” Detta innebär 
att den person som kan göra något åt problemet inte längre får information 
samtidigt som hela projektet med omorganisation riskerar att misslyckas då flera 
av de nya säljarna har slutat. Här har intervjuaren till viss del frångått ansatsen att 
inte styra utan ställt en direkt fråga som redovisas här ”Är anledningen till att ni 
har slutat informera VD att ni är oroliga för att bli betraktade som bråkstakar eller 
oro för karriären?” och svaret var ”Egentligen både och, dessutom är inte det 
samma sak?” 

 

Summering och analys av intervju 2 

 

 Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete och hur frekvent 
är förekomsten om så är fallet? 

Vi har tidigare diskuterat alternativet till en lärande organisation, det vill säga en 
organisation där fel förnekas och information undertrycks. Här tycker vi oss se ett 
exempel på en ledning som istället för att ta tag i problemen väljer att ”stoppa 
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huvudet” i sanden. Ovanstående exempel uppfattar vi, utifrån vår definition, som 
ett tydligt fall av tystnadskultur: 

En organisationskultur som medför att en anställd inte för information 
vidare till en mottagare som har möjlighet och uppgift att agera på 
informationen av rädsla för att ett sådant handlande kan komma att 
medföra negativa konsekvenser för den anställde själv. 

 

 Vilka typer av problem rapporteras inte/undanhålls i projektarbete? 

Vad vi kan utläsa ur denna intervju så är problemet att man inte tror på projektet. 
En grundförutsättning för att omorganisationen ska lyckas är att de anställda 
säljarna gör ett bra arbete. Eftersom provisionssystemets uppbyggnad gör det 
svårt för säljarna att tjäna pengar inverkar detta på de inblandades tro på projektet  

 

Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

Enligt respondenten är VD helt oemottaglig för informationen om problemen och 
han visar tydligt att han inte uppskattar det ”Han agerar som att han inte gör det 
(är medveten om problemen med lönesystemet förf anm) och på ett sådant sätt 
som har gjort att vi som är i en position att ta upp det här inte vill göra det.”.   

Anledningen till att problem inte längre rapporteras är enligt respondenten oro för 
att bli betraktad som bråkstakar och oro för karriären. Vi menar att även dåliga 
erfarenhet från tidigare sannolikt kan läggas till listan av anledningar. 

 

Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt? 

Effekterna blir som vi ser det en tystnadskultur som motverkar utveckling och 
förbättring samt medför kostnader åtminstone i form av personalkostnader på 
grund av personalomsättning. 

En respondent lämnade nedanstående svar i undersökningen: 

”Ingen blir avskedad men är man så besvärlig att man konsekvent vill hålla på 
och redovisa faktabaserad analys så kan det vara negativt för karriären.” 

 

5.3 Intervju nummer 3 

Denna intervju handlar om ett skol- och upphandlingsprojekt. Bakgrunden är att 
det i en svensk stad startades ett projekt som dels innebar att skolan skulle 
utvecklas med hjälp av ny teknik, och dels att själva lärandet skulle utvecklas. 
Detta skulle åstadkommas genom utbildningsinsatser av rektorer, lärare och elever 
och även andra beslutsfattare. Som ett led i detta projekt startades en upphandling 
av utbildning och datorer. I den här staden fanns tidigare en separat enhet som 
bland annat hade ansvar för många av stadens inköp och de utförde även IT-
support. Det som hände var att när enheten presenterade anbuden för skolorna så 
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” ställde man billigare tekniska lösningar baserade på Windows mot den något 
dyrare lösningen i Macintoshvärlden men man “glömde” att tala om att det 
ingick en jädra massa utbildning i Macintoshlösningen.” Enheten som höll i 
upphandlingen undanhöll alltså delar av informationen angående anbuden från 
beslutsfattarna av inköpet. Beslutsfattarna fattade då inköpsbeslutet på delvis 
felaktiga grunder och dessa valde i många fall den billigaste lösningen. Detta fick 
senare till följd att flera skolor fick problem då utrustningen de köpt inte klarade 
av att möta deras behov och de själva inte kunde hantera problemen, i vissa fall på 
grund av den uteblivna utbildningen. Problemen yttrade sig bland annat genom att 
de inte kunde visa filmer på datorn. Dessutom fanns det problem med kvaliteten, 
för att citera respondenten ”När man bestämmer sig för att använda teknik som ett 
hjälpmedel så måste det fungera annars skiter folk i att använda det och går 
tillbaka till papper och penna och overheadprojektor.” Detta gjorde att flera 
skolor fick köpa ny utrustning vilket kostat mycket pengar ”Det är många 
miljoner vi pratar om totalt, kanske 10 miljoner kronor om året som borde 
användas till något vettigt istället för ett internt krigande.” Respondenten tror att 
anledningen till att enheten undanhållit delar av informationen dels berodde på att 
man var rädd om sina arbeten och dels för att behålla makten över IT-frågorna.  

 

Summering och analys av intervju 3 

 

Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete? 

Utifrån intervjun anser vi att tystnadskultur har förekommit. Vår bedömning 
utifrån beskrivningen i intervjun är att det kan ha funnits incitament för enheten 
som höll i upphandlingen att undanhålla information. Det kan ha varit inom hela 
enheten, det kan också ha varit mellan enskilda medarbetarna på enheten och 
deras chef, där chefen inte var mottaglig för informationen eller såg till att 
information undanhölls från beslutsfattarna.  

 

 Vilka typer av problem rapporteras inte/undanhålls i projektarbete? 

Vi anser att de typer av problem som ligger närmast till hands i detta fall är, egna 
fördelar (behålla arbetet), egna fel och brister (vill inte och kan inte lära sig ny 
teknik) och möjligen också samarbets/kommunikations problem. 

En respondent har uppgivit: 

”Saker som påverkar linjen eller personen verkar vara det som undanhålls längst 
i projekten.” 

 

Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

Vi ser tre möjliga skäl till detta: dels att arbeten stod på spel, dels prestige och det 
kan även ha handlat om kompetensbrist. Vi menar att inte minst det skäl att de 
anställda kan ha känt oro för sina arbeten kan ha bidragit starkt till undanhållandet 
av information. Stöd för teorierna om dessa anledningar kan finnas då det inom 
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enheten som tidigare tillhörde staden fanns en stor IT-avdelning och ett system 
med intern debitering. Enheten debiterade användarna en kombinerad kostnad för 
hårdvara och IT-support. Enheten har sedemera krympt betydligt och IT-
supporten är outsoursad. 

En respondent har uppgivit: 

”Egen kompetensbrist. Även ett problem att folk inte vill ha förändringar men de vill inte 
säga det och upplevas som bakåtsträvare.” 

 

 Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt? 

Effekten av detta synes ha blivit att utveckling och förbättring motverkades samt 
att de skolor som på grund av att de inte fick all information köpte utrustning som 
inte fungerade för ändamålen. De fick därför köpa ny utrustning med ökade 
kostnader som följd. 

 

5.4 Intervju nummer 4 

Denna intervju handlar om ett projekt där systemingenjören, en av 
projektmedlemmarna, inte fyller hela sin roll och hur detta har påverkat projektet. 
I korthet avser projektet ett större kontrakt med många delar vilket innebär att 
många aktiviteter måste synkroniseras annars äventyras hela leveransen. 
Problemet grundar sig i att systemingenjören inte själv säger ifrån att hen inte 
klarar av alla uppgifter som faller under hens ansvarsområde. Detta har inneburit 
att respondenten, som är kommersiell projektledare, i ett sent skede upptäckte 
uppgifter som inte blivit utförda, bland annat en tidplan. Respondenten 
konfronterade systemingenjören som ändå inte tog ägandeskap för tidplanen trots 
att det ingick i dennes arbetsuppgifter. Det slutade med att respondenten kände sig 
tvingad att själv göra tidplanen dels på grund av att kunden efterfrågade den och 
dels eftersom tiden av andra anledningar började rinna ut, för att citera 
respondenten ”Jag gjorde den innan det var för sent, typ veckan innan det 
absolut, absolut… ja, veckan innan vi började testa”. Till saken hör att man på 
företaget har möten där syftet är att hantera problem löpande ”vi har pulsmöten 
varje vecka där vi går igenom om vi har rätt resurser för att lösa våra problem i 
projekten så att linjen ska vara medveten om det. Där flaggade vi det här ett antal 
gånger utan att det hände särskilt mycket. Vi flaggade innan det blev riktigt 
kritiskt men när inget hände kände vi att vi behövde lösa problemet”. På fråga om 
anledningen till att det inte hände särskilt mycket berodde på att det saknas 
personer svarade respondenten “Ja, det gör det. Det här är ett ganska litet projekt. 
Man tar en som inte är en av de allra vassaste och sätter på det här och när han 
inte räcker till så stoppas det inte in några ytterligare resurser”. På stödfrågan 
från intervjuaren ”Det låter inte så bra var svaret”, ”Nej, det är lite anorexi över 
organisationen kan man säga”. 

 

!  
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Summering och analys av intervju 4 

 

Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete? 

I detta exempel finns flera fall där man kan misstänka tystnadskultur; dels i 
systemingenjörens fall då denne inte informerar om att tidplanen inte är gjord och 
dels i den ansvarige chefens fall som närvarade vid pulsmötena där problemen 
togs upp men där ingenting hände.  

 

 Vilka typer av problem rapporteras inte/undanhålls i projektarbete? 

De typer av problem som enligt vår studie oftast undanhålls är ”egna fel och 
brister” samt ”håller inte tidplan” vilket vi tycker kan passa in på ovanstående.  

 

Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

Huvudanledningen synes vara dåliga erfarenheter från tidigare. Respondenten 
uppger ”Vi flaggade innan det blev riktigt kritiskt men när inget hände kände vi 
att vi behövde lösa problemet”. Detta stöds också av att respondenten uppger att 
det är ”annorexi” i organisationen vilket vi tolkar som att det saknas resurser, alla 
vet om det och det är därför ingen mening att ta upp problem. 

 

Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt? 

Effekten av den möjliga tystnadskulturen i detta exempel är sannolikt att 
utveckling och förbättringar motverkas och att skador och kostnader kan ha 
medförts samt att det kunde ha lett till skador på företagets rykte om det kommit 
fram till kunden att tidplanen inte var framtagen i ett så sent skede i projektet. Till 
detta kommer forskningsresultat som visar att tystnadskulturer som uppstår kring 
en fråga sprider sig i organisationen till att omfatta en allt större del av 
aktiviteterna (Milliken & Morrison (2003) samt Bowen & Blackmon (2003). 

En respondent lämnade nedanstående svar i undersökningen: 

“i bolag med svensk managementkultur är det oftast underförstått från början att 
man inte kommer att kunna hålla tidplan och/eller kostnader, något som alla 
involverade känner till och det blir underförstått att det inte är någon idé att lyfta 
upp dessa fakta, det blir liksom ett onödigt tjatande.” 

 

!  
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5.5 Intervju nummer 5 

Denna intervju handlar om ett projekt där ett nytt IT-system skulle implementeras. 
Systemets uppgift var att ta emot förbrukningsavläsningar, mätvärden, från 
företagets kunder. Mätvärdena samlades in i ett system och fördes sen över till det 
nya IT-systemet, mätvärdesdatabasen där man gjorde valideringar av data, det vill 
säga kontrollerade att det var rimliga värden, gjorde vissa analyser för att därefter 
skicka informationen till faktureringssystemet. Det nya systemet var själva hjärtat 
med all kunddata.  Respondenten ”Det var ett mätvärdesprojekt, som jag tog över 
sponsorskapet för, som höll på att gå totalt åt skogen. Problemen var av sådan 
grad att det höll på att innebära att kunderna inte kunde få några fakturor.” 
Respondenten anser att grundproblemet var att förarbetet inte var gjort ordentligt 
innan projektet drog igång. Det fanns ingen projektspecifikation, inga tekniska 
specifikationer, inga riskanalyser, man hade inte hade inte tänkt i processer och 
hade därför inte klart för sig vad man ville få ut av systemet. Respondenten menar 
att planen var att ta en genväg genom att bara kopiera ett befintligt system ”det 
var mer fokus på hur coolt det skulle bli att få ut en massa statistik och hela den 
viktiga funktionalitetsdiskussionen fattades”. Den som var utsedd till 
projektledare hade redan implementerat systemet en gång tidigare på ett 
systerföretag och han ”körde mycket själv”. Det anser respondenten ledde till att 
övriga projektmedlemmar inte kände delaktighet ”han körde som sagt väldigt 
mycket själv och hade inga direkta projektmöten, Jag tror att hans attityd gjorde 
att projektmedlemmarna inte kände sig delaktiga i projektet och det i sin tur 
gjorde nog att de tänkte - varför ska jag flagga upp någonting, jag har inte fått 
vara med och påverka. Jag har inte fått vara med och ta fram specifikationer och 
ja, jag ser ju att det går åt skogen men vart ska jag klaga”. Främst ansvariga 
tycker respondenten att styrgruppen var som inte ställde några krav och inte 
agerade när signalerna ändå började komma, till exempel tog pengarna tog slut för 
tidigt. ”Det var fel uppsättning folk i styrgruppen, det saknades intresserade 
mottagare, någon eller några som faktiskt funderade på “vad är det jag får i 
knät”. Under projektets löptid skedde flera omorganisationer och både styrgrupp 
och sponsor hade bytts ut flera gånger. 

Under intervjun ställdes frågan om ingen annan reagerade och om anledningen till 
att ingen reagerade var att projektmedlemmarna kände sig uppgivna och 
respondenten gav följande svar ”Ja, jag tror att de kände uppgivenhet. Sen tycker 
jag att det på den här arbetsplatsen tyvärr fanns lite av en kultur att folk var 
passiva, tänkte “aja det får väl gå åt skogen då” istället för att tänka “vänta nu, 
det här kommer att gå åt skogen det här måste jag se till att rätta upp”. Det fanns 
lite för mycket sådant. Så det var nog en kombination av flera saker men jag vill 
ändå lägga mycket på styrgruppen.” En fråga ställdes också om någon fick gå på 
grund av problemen i projektet och svaret var ”Nej ingen behövde gå men hela 
styrgruppen byttes ut och en ny projektledare tillsattes”. Effekten av problemen i 
projektet var ökade kostnader, förseningar och även viss skada på företagets rykte 
” vi hade tur. Det hade kunnat bli otroligt stora skador på ryktet för företaget! Det 
innebar jättestora grejer som inte kom ut mot kunderna och det är jag väldigt 
glad för. Det fanns väldigt mycket felaktighet i den data som hade samlats in och 
förts över när man migrerade över från det gamla systemet till det nya. Hade 
någon extern granskat den informationen så hade det kostat väldigt mycket 
pengar. Det hade kunnat bli en stor fin stämning! Jag är glad att det inte blev 
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någon storm men det hade kunnat bli en riktig storm och det hade varit jobbigt att 
reda ut.”  

 

Summering och analys av intervju 5 

 

Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete? 

Även i detta exempel finns det flera fall där man kan misstänka tystnadskultur, 
dels avseende projektmedlemmarna där åtminstone någon borde ha upptäckt 
missförhållanden under resans gång, dels avseende projektledaren som troligen 
hade tillräcklig kompetens för att inse att allt inte fungerade som det skulle och 
slutligen styrgruppen som enligt respondenten inte agerade och flaggade för högst 
ansvarige som var VD.  

 

Vilka typer av problem rapporteras inte/undanhålls i projektarbete? 

De typer av problem som vi anser undanhållits är främst 
samarbets/kommunikationsproblem. Vi uppfattar att det funnits flera brister i 
projektorganisationen, både mellan styrgrupp och projektledare och mellan 
projektledare och projektmedlemmar.  

 

Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

Det finns flera faktorer som kan ha bidragit till att ingen rapporterade om 
problemen där flertalet omorganisationerna sticker ut som den mest troliga 
anledningen. Omorganisationerna i kombination med en projektledare som inte 
inbjuder till samarbete och delaktighet kan med stor sannolikhet ha påverkat 
projektmedlemmarnas agerande eller brist på agerande. Det kan också ha lett till 
illojalitet mot organisationen som möjligen indikeras genom uttalandet från 
respondenten ovan om att det i organisationen fanns” en kultur att folk var 
passiva, tänkte “aja det får väl gå åt skogen då”. Omorganisationerna har även 
påverkat styrgruppen som enligt berättelsen bytts ut flera gånger under resans 
gång. Detta torde ha påverkat styrgruppen på samma sätt som det påverkade 
projektmedlemmarna. En annan möjlig anledning till att styrgruppen inte agerade 
kan ha varit att projektledaren redan hade implementerat systemet en gång 
tidigare på ett systerbolag där det fungerade (förf slutsats baserad på att han utsågs 
till projektledare en gång till). Styrgruppen trodde därför alltför länge att allt var 
lugnt eftersom det hade gått bra en gång tidigare. En annan möjlig anledning till 
den, enligt respondenten, ”passiva kulturen ” kan finnas i slutsatserna från studien 
av Latané och Darley (1968), som vi tar upp på sid 4 i teorikapitlet, som visade att 
en person som är i en grupp, där alla har samma kunskap och där de övriga i 
gruppen inte agerar, är mindre benägen att agera än om personen varit ensam om 
kunskapen.  
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 Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt? 

Effekten av den möjliga tystnadskulturen i exemplet ovan är såväl ökade 
kostnader, förseningar som viss skada av företagets rykte.  

Avseende detta exempel kan vi inte avhålla oss från att göra kopplingar till The 
Chaos Report (1995). I rapporten har man bland annat har undersökt vilka 
faktorer som kan göra att ett projekt misslyckas, se nedan. Vi konstaterar att 
utifrån respondentens berättelse förekommer många av de faktorer som kan göra 
att ett projekt misslyckas. 

1. Brist på input från användare. 

2. Okompletta krav och specifikationer. 

3. Krav och specifikationer som ändras. 

4. Bristande stöd från ledningen. 

5. Brister i den tekniska kompetensen. 

6. Brist på resurser. 

7. Orealistiska förväntningar. 

8. Oklara direktiv. 

9. Orealistiska tidplaner. 

10. Ny teknologi. 

!  
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6 Diskussion 
Nedan följer en diskussion om undersökningen och utfallet i relation till våra 
forskningsfrågor. I diskussionen bör vi reflektera över vår undersökning och göra 
en värdering av arbetet utifrån hur det fungerade (Patel et al, 2003 s 134).  

För att öka kunskapen om tystnadskulturer inom svensk projektledning har vi i 
detta arbete dels gjort en enkätundersökning och dels genomfört fem intervjuer. 
Antalet respondenter i vår undersökning uppgår till 39 stycken. Tillsammans har 
respondenterna varit med i mellan 1 231 – 2 326 projekt (motsvarar det minsta 
och största antalet inom intervallet i varje svarskategori, där projekt över 100 
räknas som 100 i båda intervallen).  

I inledningen antog vi att tystnadskulturer förekommer inom svensk 
projektledning och vi redogjorde för att tystnadskulturer innebär att viktig 
information inte rapporteras samt att det handlar om ett kommunikationsproblem 
som är specifikt genom att det är följden av en medveten handling. I 
projektsammanhang kan undanhållen information ge allt ifrån mindre förseningar 
till en produkt på marknaden som kostar liv (Smith & Keil, 2003) och tidigare 
forskning har visat att bland det viktigaste som finns för arbetet är att 
informationsflödet fungerar korrekt (The Standish Group, 1995). Som vi också sa 
i inledningen behöver projektmedlemmarna ha tillgång till information för att 
både kunna veta vad som förväntas av dem och för att kunna utföra själva arbetet, 
på samma sätt behöver ledningen tillgång till korrekt information för att kunna 
fatta beslut om hur projektet ska bedrivas, hur resurserna ska allokeras och inte 
minst för att kunna fatta beslut om förändringar i inriktningen. Jansson och Ljung 
(2004:165) uttrycker detta på följande sätt: 

 ”För att ett projekt ska lyckas är man beroende av att de människor som 
deltar kan och vågar ta beslut om sitt eget eller om arbetsgruppens arbete. 
En viktig faktor för att göra detta möjligt är att de som ska ta beslut har 
tillgång till tillräcklig och riktig information”.  

Det är alltså inte kontroversiellt att påstå att det kan vara problematiskt när 
information inte förmedlas. Dessutom vill vi peka på något som alla som har 
deltagit i ett antal projekt vet, inget är det andra likt. I vissa projekt går allt enligt 
plan, tekniken fungerar prickfritt, alla gör vad de ska, samarbetet flyter, tidplan 
och budget hålls inom de fastlagda ramarna. Andra projekt tycks mest bestå av 
motgångarna och inte ens de mest tidsoptimistiska och riskvilliga kan blunda för 
att det finns problem. Med detta resonemang menar vi att även om en respondent 
reagerar likartat i situationer som liknar varandra så skiljer sig varje enskilt 
projekt så pass mycket att respondenterna ”utsatts” för en mängd olika situationer. 
Ovanstående anledningar gör därmed att vi anser att respondenterna har tillräcklig 
erfarenhet av projektledning för att kunna ge tillförlitliga svar.  

Frågorna i enkäten har som tidigare nämnts hållits korta och tydliga för att minska 
risken för missförstånd och för att undvika felaktiga svar på grund av ointresse. 
Vår bedömning är att utformningen av frågorna uppfyllde sitt syfte då både det 
externa och det interna bortfallet var lågt. Bortfallet uppgick till 13 % på det 
ursprungliga urvalet om 45 personer varav 4 % avböjde från att svara på grund av 
otillräcklig erfarenhet av projektledning. En annan anledning till att vi menar att 
frågorna var tillräckligt tydliga är att respondenternas svar matchade frågorna.   
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Det finns några saker i undersökningen som vi vill peka på och bland dessa kan 
särskilt nämnas att de respondenter som medverkat i undersökningen har valts ut 
på grund av tillgänglighet och inte för att de utgör ett representativt urval. 
Undersökningen är också helt inriktad på personer med projekterfarenhet, vilket 
förvisso är en förutsättning för att respondenten skulle kunna svara på frågorna, 
men detta har även inneburit ett internt bortfall på några frågor då vissa 
respondenter endast har erfarenhet av projektarbetsformen. Detta medför 
naturligtvis att det finns en risk för att resultaten och de slutsatser vi kommit fram 
till är felaktiga eller missvisande. En annan felkälla som är viktig att ta upp är 
respondenternas minne det vill säga risken att det verkliga förloppet glömts bort. 

En annan aspekt som författarna också tycker är särskilt värd att notera avser de 
tre personer som svarat att de inte känner till något projekt där de haft anledning 
att tro att en eller flera deltagare inte har rapporterat information som varit av vikt 
för projektet. Dessa tre personer är alla mycket erfarna varför deras svar inte kan 
förkastas. Vidare studier inriktade på tystnadskultur i förhållande till 
projektledares erfarenhet kunde vara ett intressant framtida forskningsområde. 
Två av dessa respondenter tar dessutom i sina kommentarer upp att för mycket 
problem tas upp. Detta kan relateras till Milliken och Morrison (2003) som pekar 
på ett behov av ökad forskning kring hur man skiljer mellan en tystnad som är 
negativ och en som inte ger problem utan kanske till och med arbetsro. 

”jag upplever att man som projektledare får reda på alltför mycket 
problemorienterade frågor som ofta är farhågor som är ogrundade.” 

”Snarare är deltagarna mycket öppna om problem som de ser i projektet, inte 
minst vad gäller tid. Folk är snabba att protestera mot sådant som de anser inte 
fungera i projektet. Projektledaren tycker sig se en ökad tendens av protester med 
anledning av snävare och snävare tidsramar. De som ska göra jobbet protesterar 
men ledningen tar det inte på allvar. Tror att en anledning till att folk inte drar 
sig för att ta upp problem är att projektledaren sällan är den lönesättande 
chefen.” 

Avseende intervjuerna så har respondenterna valt att berätta om händelserna 
utifrån sin förståelse av begreppet tystnadskultur såsom vi definierat och 
presenterat det innan intervjun. Detta innebär att respondenterna själva anser att 
berättelserna är exempel på tystnadskultur. Vi vill peka på att den mänskliga 
naturen är komplex, olika personer reagerar olika på samma situation helt enkelt 
därför att deras personliga förutsättningar skiljer sig åt. Våra mål är inte alltid 
kända ens för oss själva. Därutöver måste en tystnadskultur förstås genom två 
synvinklar:  

• Sett nedifrån, från den enskilde medarbetarens sida. 

• Sett uppifrån, från ledningens sida.  

Vi kan alltså inte säga att vi vet orsakerna bakom varför informationen 
undanhållits och berättelserna innehåller också olika dimensioner där 
tystnadskultur kan ha uppstått. Enda sättet vi hade kunnat få bevis är om någon 
självmant hade berättat om ett tillfälle när de själva så att säga “begått” 
tystnadskultur.  Det ligger dock utanför detta arbetes område. 
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6.1 Intressanta frågor som uppkommit under arbetet 

 
Fig.  19  Tecknad serie om projektarbete, Dilbert 

Som en avslutning av undersökningen vill vi ta upp några intressanta frågor som 
uppkommit under arbetet (Patel et al, 2003 s 134).  

När vi analyserade svaren i undersökningen fann vi att den typ av problem som 
undanhölls mest är egna fel och brister, vi fann också att konflikträdsla/dålig 
självkänsla var den största anledningen till tystnad. Mycket intressant är därför 
kopplingen mellan tvivel kring den egna kompetensen i fråga om vad som främst 
förtigs och den vanligaste anledningen till varför det förtigs som anges till 
konflikträdsla/dålig självkänsla. Utbildning av projektdeltagarna kan antas minska 
de egna felen och bristerna samtidigt som man motverkar dålig självkänsla och 
därmed minskar riskerna för tystnadskulturer och deras negativa följder. 

Finns det skillnader mellan branscher och mellan länder? Undersökningen tyder 
på det och en respondent har lämnat följande svar ”Har uppfattningen att det inte 
är ett stort problem i Sverige, i alla fall inte inom energibranschen där attityden 
är öppen ”. Han menar vidare att han får det bekräftat i projekt med utländska 
aktörer som förvånas över den öppna attityden. 

Svaret ovan leder oss vidare på frågan hur stort problemet är i Sverige. Utifrån vår 
undersökning och de slutsatser vi har dragit anser vi att det finns starka 
indikationer på att det är vanligt förekommande att viktig information undanhålls i 
projekt. Vi har också erhållit svar på vilka effekter undanhållandet givit. Intressant 
vore att se om det finns ett samband mellan problem, förekomst och bransch inte 
minst för att hjälpa företag att bedöma hur mycket resurser som bör sättas in för 
att motverka problemet. 

Av respondenterna uppger 87 % att de har erfarenhet av projektarbete i andra 
länder eller med människor från andra länder och detta tyder på att detta är 
mycket vanligt. På frågan om respondenterna noterat skillnader mellan länderna 
avseende arbete i projekt uppges framför allt mer hierarki och mindre öppenhet. 
Det synes därför intressant för företag som har kontakt med andra länder att ta 
reda på mer om skillnader och kanske även med inriktning på de länder med vilka 
man har mest kontakt. 

Vår ambition var att öka kunskapen om huruvida det är mer vanligt (med 
undanhållande av information) i projektarbetsformen än i linjearbete (fråga 6). 
Bortfallet blev dock för stort på denna fråga varför vi inte anser oss kunna dra 
några slutsatser utifrån denna undersökning. Det finns särarter i 
projektarbetsformen som gör frågan värd att forska vidare om. En respondent 
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svarande till exempel ”Tycker att man i projekt kan se mellan fingrarna med vissa 
brister eftersom det finns ett slut. I linjen måste man ta tag i problemen”.  

En respondent lämnade en kommentar avseende en annan aspekt som vi tycker är 
värd att ta upp "är det en skillnad mellan att inte rapportera information och att 
inte bidra med nya idéer?" Respondenten medger att denne inte alltid orkar bidra. 
Denna fråga ligger utanför den här undersökningen men är en mycket viktig och 
intressant fråga inom projektarbete. 

 

!  
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7 Sammanfattning 
Tystnadskulturer är på många sätt ett socialt fenomen och svårt att mäta rent 
tekniskt. Det handlar om den enskildes motivation till varför information inte förs 
vidare. Vi har ovan definierat tystnadskultur som: 

En organisationskultur som medför att en anställd inte för information 
vidare till en mottagare som har möjlighet och uppgift att agera på 
informationen av rädsla för att ett sådant handlande kan komma att 
medföra negativa konsekvenser för den anställde själv. 

Det är utifrån denna definition ofta svårt att entydigt uttala sig om huruvida en 
tystnadskultur eller något annat ligger till grund för att viss information förtigs. 
Definitionen utgår ifrån den enskildes motiv för sitt val av handling. Utifrån 
visselblåsarmodellen och diskussionen kring denna har vi också visat på 
ytterligare kriterier som måste vara på plats. Den enskilde måste både vara 
medveten om information som behöver föras vidare och samtidigt ha 
uppfattningen att det är dennes ansvar att göra det för att en tystnadskultur kan 
träda i kraft, dvs den enskilde underlåter att föra informationen vidare därför att 
denne är övertygad om att detta kommer att leda till negativa konsekvenser. Trots 
dess eteriska karaktär är det inte något okänt fenomen. Internationella 
undersökningar har som vi redogjort för ovan visat på 50%, 70% respektive 85% 
som har svarat att man personliga erfarenheter av att negativ information hade 
förtigits på grund av personlig rädsla.  

Vårt arbete har ägnat sig åt aspekterna om, vad, varför och vad hände kring 
tystnadskulturer genom våra fyra forskningsfrågor: 

1. Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete och hur frekvent 
är förekomsten om så är fallet?  

2. Vilka typer av problem rapporteras inte/undanhålls i projektarbete? 

3. Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

4. Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt? 

 

7.1 Summering av enkäten 

Vår undersökning som utfördes med hjälp av svar från 39 projektledare med en 
samlad erfarenhet av närmare 2000 projekt visar tydligt på att tystnadskulturer 
inte är ett okänt fenomen inom svenskt projektarbete. 81% av respondenterna 
säger sig ha erfarenhet av tystnadskulturer. Figur 20 nedan visar att oavsett hur 
stor projekterfarenhet man man så är det tydligt att en majoritet har stött på 
tystnadskulturer. 

Figuren visar förhållandet mellan hur många projekt våra respondenter har sagt 
sig ha erfarenhet av i förhållande till deras svar på frågan om huruvida det har 
förekommit tystnadskultur eller inte. Bredden på respektive förbindelse är direkt 
proportionellt mot antalet ja/nej-svar på frågan om personlig erfarenhet av 
tystnadskulturer. 
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Fig.  20  Förhållandet mellan våra respondenters projekterfarenhet och deras 
erfarenhet av tystnadskulturer. 

Trots vår begränsade undersökning är det tydligt att tystnadskulturer förekommer 
även inom svenskt projektarbete. Med 81% av våra respondenter som besvarat 
frågan om man har kännedom om förekomster av tystnadskultur med ja anser vi 
oss ha visat att så är fallet. Vi anser också i enlighet med vår riskanalys ovan att 
de svar vi har fått in har en hög trovärdighet. Att det dessutom är en företeelse 
som inte är helt ovanlig anser vi också styrkt även om vi inte kan tala om en exakt 
andel av projekten som påverkas av tystnadskulturer. I vår undersökning har fyra 
respondenter av sex i gruppen med erfarenhet av minsta antal projekt och 15 av 17 
i gruppen med något fler projekt sagt sig ha personlig erfarenhet av 
tystnadskulturer. Detta tyder på att tystnadskulturer inte är helt ovanliga men vi 
ska samtidigt inte dra för långtgående slutsatser från ett smalt underlag. Det som 
kanske är det mest tveksamma är de två projektledare med en erfarenhet av mer 
än 100 projekt vardera som aldrig har haft anledning att tro att någon har 
undanhållit information av rädsla för följderna om den kom fram. Vår uppgift har 
dock inte varit att undersöka frågan och våra möjligheter att skaffa oss djupare 
information kring den har varit i praktiken obefintliga. Vi har under vårt arbete 
inte funnit anledning att tro att någon av våra respondenter har gett oss falska 
positiva svar på frågan.  

Vi finner därför att vår vår första forskningsfråga som är: 

Förekommer tystnadskulturer inom svenskt projektarbete och hur frekvent 
är förekomsten om så är fallet?  

kan besvaras med att tystnadskulturer med säkerhet förekommer inom svenskt 
projektarbete. Vidare vågar vi påstå att det inte handlar om enskilda undantag utan 
förekommer någorlunda frekvent. 47% av respondenterna svarade i vår 
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undersökning att det var vanligt eller väldigt vanligt vilket gör att vi kan säga att 
tystnadskulturer är ofta förekommande i svenskt projektarbete. 

Vår andra forskningsfråga: 

Vilka typer av problem rapporteras inte/undanhålls i projektarbete? 

visar på en blandning av personliga och projektrelaterade faktorer. Det enskilt 
vanligaste som förtigs är egna fel och brister men man håller även tyst om andra 
personrelaterade problem som att man saknar förtroende för projektet, har 
samarbetsproblem eller att man gör det för att vinna egna fördelar. Det senare 
innebär strängt taget inte en tystnadskultur då det inte görs för att undvika 
negativa återverkningar för den egna personen utan för att främja den egna 
personen på bekostnad av andra eller projektet. Vidare har vi sett att det är 
problem med tid, kostnader och kvalitet som förtigs av de projektrelaterade 
faktorerna med en fördelning enligt figur 21. 

 

 
Fig.  21  Redovisning av svar på frågan ”Har du upplevt att det är vissa typer av 
problem som inte rapporteras/undanhålls i projekt? 

Det är tydligt att det inte är en enskild kategori av problem som undanhålls. 19% 
av våra respondenter svarar också att man inte kan peka på någon särskild 
kategori medan övriga sprider sina svar över ett brett spektrum.  

Vår tredje forskningsfråga: 

Vilka anledningar finns till att problem inte rapporteras/undanhålls i 
projektarbete? 

går från vad till varför och visade på en mycket stor samstämmighet mellan vår 
undersökning och internationell forskning vad gäller anledning till tystnad. 
Intressant här är koppling mellan tvivel kring den egna kompetensen i fråga om 
vad som främst förtigs och den vanligaste anledningen till varför det förtigs som 
anges till konflikträdsla/dålig självkänsla. Utbildning av projektdeltagarna kan 
antas minska de egna felen och bristerna samtidigt som man motverkar dålig 
självkänsla och därmed minskar riskerna för tystnadskulturer och deras negativa 
följder.  
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Fig.  22  Redovisning frågan ”Vad tror du att anledningen/anledningarna till att 
man inte förde informationen vidare var?” 

Vi har tidigare påtalat resultat från internationella undersökningar (Milliken et al. 
2003) som redovisar anledningarna till tystnad från mest frekvent och nedåt som: 

1. Rädsla för att få dåligt rykte och bli betraktad som en bråkmakare eller en 
gnällspik.  

2. Rädsla för att skada arbetsrelationer. Förlust av respekt och tillit. 

3. En känsla av att det inte kommer att leda till någon åtgärd. 

4. Rädsla för direkta repressalier. Inklusive förlust av anställning. 

5. Oro för att handlingen skulle kunna få negativa konsekvenser för andra. 

Vilket visade på en mycket hög överensstämmelse mellan våra iakttagelser och 
tidigare forskning. 

Vår fjärde forskningsfråga slutligen går djupare in på fenomenet tystnadskulturer: 

Vilka effekter till följd av tystnadskulturer kan observeras för svenska 
projekt? 

frågan söker svar på vad som händer som följd av tystnadskulturer. Från den 
internationella forskningen som vi redovisat ovan fann vi att man inom arbetet 
kring tystnadskulturer var överens om att: 

• tystnadskulturer inte är bra. 

• tystnadskulturer motverkar utveckling och förbättring. 

• tystnadskulturer kan medföra skador och kostnader. 

• tystnadskulturer behöver motverkas uppifrån. 

Dessa resultat är inte kontroversiella inom den internationella forskningen och vi 
fann ingen anledning att anta att de svenska tystnadskulturerna skulle avvika från 
dessa punkter. Fråga fyra på enkäten berör också direkt vilka följder som 
utebliven information kan ge upphov till. 
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Fig.  23  Redovisning av svar på frågan ”Vilka effekter får undanhållandet av viktig 
information” 

Utebliven information påverkar helt klart den sk projekttriangeln bestående av 
förhållandet mellan ett projekts utfall vad gäller tid, kvalitet respektive kostnad 
(Jansson & Ljung, 2011 sid 32). De tre vanligaste negativa följderna enligt vår 
undersökning är också ökade kostnader, förseningar respektive utebliven 
funktionalitet i nämnd ordning. Att den uteblivna informationen ledde till mer 
allvarliga skador befanns vara mer sällsynt där skador på egendom eller person 
med sina 3% var minst vanligt. Regalskeppet Vasa kanske inte är unikt, men 
lyckligtvis inte representativt. Enkätens fråga fyra utgörs dock endast av vad som 
blev följden då en eller flera projektdeltagare inte har rapporterat information som 
varit av vikt för projektet. Följderna är därför inte uteslutande resultat av 
tystnadskulturer även om de utgör en delmängd av svaren. 

 

7.2 Summering av intervjuerna 

För att nå djupare kunskap kring våra forskningsfrågor utfördes ett antal 
intervjuer. Som respondenter valdes fem personer som alla hade markerat i 
enkäten att de hade erfarenhet av tystnadskulturer och stor erfarenhet av 
projektledning. 

Ingen av de fem respondenterna redogjorde för sitt eget agerande, dvs ingen av 
dem valde att berätta om ett tillfälle då de själva hade avstått från att föra 
information vidare av rädsla för negativa återverkningar. Samtligas berättelser 
framställer dem själva i mindre aktiva roller i händelseförlopp som styrs av andra. 
I vår metodredogörelse har vi tagit upp problemet med att intervjusvar som kan 
vara känsliga riskerar att bli underrepresenterade. Utan tillgång till deras faktiska 
erfarenheter är det dock inte möjligt att uttala sig om detta. Respondenternas 
berättelser visar på tystnadskulturernas diffusa karaktär. Av de fem intervjuerna 
visar en på en tveklös tystnadskultur (nr 2), tre på en sannolik tystnadskultur, (nr 
1, 3 och 4) och en på en möjlig tystnadskultur (nr 5). För att kunna göra en klar 
bedömning av de senare fyra fallen krävs tillgång till ytterligare information kring 
omständigheterna och inte minst de agerandes egna motiv för sitt handlande. 

 

1

Ökade kostnader 24 67 %

Förseningar 19 53 %

Uteblliven 
funktionalitet

19 53 %

Skador på rykte 5 14 %

Skador på 
egendom eller 
person

1 3 %

Projektet 
levererades inte 
men förlängdes i 
onödan

4 11 %

Projektet kunde 
inte levereras

5 14 %

36

Ökade kostnader

Förseningar

Uteblliven funktionalitet

Skador på rykte 

Skador på egendom eller person

Projektet levererades inte men förlängdes i onödan

Projektet kunde inte levereras

0 % 70 %

14 %

11 %

3 %

14 %

53 %

53 %

67 %



! ! ! 68!

7.3 Summering av erfarenheter från studien 

Vårt arbete kring tystnadskulturer inom svenskt projektarbete har därmed entydigt 
visat på att tystnadskulturer också förekommer här. Vi har också visat på följder 
av tystnadskulturer som i huvudsak visar på skador beträffande förseningar, ökade 
kostnader och försämrad kvalitet, men också vissa allvarligare fall. Den tidigare 
forskningen inom ämnet har skett internationellt och som vi har redovisat genom 
vårt arbete har vi inte funnit någon forskning alls kring tystnadskulturer i projekt 
utförd i Sverige och mycket lite vad gäller tystnadskulturer generellt. Vi kan 
därför sammanfattningsvis säga att: 

• tystnadskulturer existerar inom svenskt projektarbete och är vanligt 
förekommande 

• vad som förtigs i en tystnadskultur visar på blandning av personliga och 
projektrelaterade faktorer med en viss övervikt för personrelaterade 
faktorer 

• varför information förtigs grundas huvudsakligen på inre personliga 
faktorer, men rädslan för negativ återverkan på arbete och karriär är 
vanligast förekommande efter dessa. 

• de huvudsakliga effekterna av tystnadskulturer manifesterar sig genom 
förseningar, fördyringar och kvalitetsförluster 

• mindre vanligt men förekommande är skador på rykte, person och 
egendom tillsammans med uteblivet resultat. 

 

 

!  
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8 Framtida forskning  

Som vi har redovisat i vårt arbete finns det studier av tystnadskulturer 
internationellt, men den svenska forskningen är i princip ett oskrivet blad. Den 
forskning vi har förlitat oss på har därför varit utförd under andra förhållanden 
och inte nödvändigtvis direkt överförbar till svenska omständigheter. Vårt arbete 
har dock funnit stöd för de fyra punkter (se ovan) som den internationella 
forskningen är överens om vad gäller tystnadskulturer och vi anser att ämnet är 
intressant och att ytterligare arbete inom området har mycket att tillföra 
projektarbetet. 

Detta arbete har skrapat lite på ytan, men genom sin begränsade form har vi inte 
kunnat ge en komplett bild av tystnadskulturer för svenskt vidkommande. Därför 
krävs det en bredare grund inom forskningen kring tystnadskulturer än den 
befintliga. Det saknas också studier av hur tystnadskulturer manifesterar sig inom 
olika sektorer. Vårt arbete har inte gjort någon åtskillnad alls beroende på vilka 
sektorer våra respondenter har varit aktiva i. I vårt fall har detta varit ett medvetet 
val då vår undersökning är gjord på sammanlagt 39 aktiva projektledare och en 
uppdelning på sektorer hade gjort underlaget för smalt för att vi skulle kunna 
uttala oss om enskilda sektorer. Det kan dock finnas anledning att anta att 
skillnader kan förekomma beroende på exempelvis: 

• uppfinningshöjden och graden av osäkerhet  
• traditionell kontra agil projektledning 
• projekt inom en och samma organisation kontra mer löst sammansatta 

projekt  
• typ av projekt (förändringsprojekt, utvecklingsprojekt, byggprojekt etc) 

Till viss del finns det erfarenheter att hämta från den internationella forskningen 
men samtidigt bör man inte utgå ifrån att det som gäller under andra förhållanden 
också gäller här. Det svar som vi genom vår enkät med allra störst tydlighet har 
erhållit är nämligen att det är skillnad på svensk och utländsk projektmiljö. 
Nedanstående bild visar att en överväldigande majoritet av de som har erfarenhet 
av projektarbete i andra länder anser att det finns skillnader mellan svenskt och 
utländskt projektarbete. Vi ser också att en stor majoritet av våra respondenter, 
oavsett projekterfarenhet, har erfarenhet av projektarbete i andra länder. 
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Fig.  24  Förhållandet mellan våra respondenters projekterfarenhet, deras 
internationella erfarenhet och upplevda skillnader mellan svensk och utländsk 
projektmiljö. 

Det är därför beklagligt att så lite arbete har skett på området, men samtidigt 
lämnar det fältet öppen för framtida arbeten. Fältet är på många sätt öppet och 
antingen man vill arbeta på bredden eller djupet finns det möjlighet att tillföra ny 
kunskap. En upptäckt som denna studie har lett till visar att det som mest förtigs 
är egna fel och brister medan den vanligaste anledningen till att det förtigs är 
konflikträdsla/dålig självkänsla. Intressant vore därför att studera vilken effekt 
kompetenshöjande åtgärder för projektmedlemmar kan ha på förekomsten av 
tystnadskulturer. Det är rimligt att anta att högre kompetens minskar utrymmet för 
egna fel och brister samtidigt som högre kompetens också förbättrar självkänslan 
och därmed ur båda dessa aspekter minskar de negativa tystnadskulturernas 
inverkan på projektarbetet. 

 

!  
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Bilaga 1 Enkätfrågor  

 

Fråga 1. Ungefär hur många projekt har du varit med i? 

1-14 

15-49 

50-99 

över 100 

 

Fråga 2. Känner du till något projekt där du haft anledning att tro att en eller flera 
deltagare inte har rapporterat information som varit av vikt för projektet? 

 

Ja 

Nej 

 

Fråga 3. Om ja, ungefär hur många? 

 

 

Fråga 4. Vad blev följden av detta? 

• Projektet levererades men fick ökade kostnader 

• Projektet levererades men försenades  

• Projektet levererades men utan full funktionalitet   

• Projektet ledde till skador på företagets rykte    

• Projektet ledde till skador på egendom eller person. 

• Projektet levererades inte men förlängdes i onödan 

• Projektet kunde inte levereras   

 

Fråga 5. Har du upplevt att det är vissa typer av problem som inte 
rapporteras/undanhålls i projekt?  

 

Fråga 6. Har du upplevt att det är mer vanligt i projektarbetsformen än i 
linjearbete? 
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Fråga 7. Om du har sett att detta är mer vanligt i projektarbetsformen, vad kan det 
bero på? 

Till exempel: 

- -Projektet är begränsat i tid. ev problem är övergående. 

- -Lojalitet mot linjen där man har sin normala hemvist 

- -Uppgiften är ny, det finns inget facit dvs det är svårt att säga att en person har 
fel eller att en lösning inte kommer att fungera . 

- -Individerna som arbetar i projektet känner inte varandra vilket leder till 
osäkerhet.  

 

Fråga 8. Har du haft anledning att tro att anledningen till att man inte förde  
informationen vidare berodde på en rädsla för att rapporteringen skulle ge 
negativa följder för personen som rapporterar? 

Ja 

Nej 

 

Fråga 9. Vad tror du att anledningen/anledningarna till att man inte förde 
informationen vidare var?  

Till exempel: 

- Rädsla för negativ inverkan på karriären/avsked  

- Konflikträdsla/Dålig självkänsla som gör att man inte vågar 

- Dåliga erfarenheter från tidigare då man inte fått respons 

- Prestige    

- Undvika att skada ett projekt man investerat mycket tid och pengar i 

 

Fråga 10. Har du erfarenhet av projektarbete i andra länder eller med människor 
från andra länder? 

 

Fråga 11. Har du upplevt att det finns skillnader? 
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Bilaga 2 Sammandrag intervju nummer 1  

Intervjuarens frågor och kommentarer är skrivna i kursiv stil. 

Det här gäller ett byggprojekt och jag tänkte berätta om ett där jag blev utsatt för 
tystnadskultur eller vad man ska säga. Det var så att vi skulle starta ett projekt där 
ett antal personer skulle vara med ifrån företaget, bland annat jag. Åsikten var att 
då skulle gruppen se stabil ut. Det som hände var att vi hade gjort i ordning allting 
för att dra igång projektet, alla verkade överens, men i princip den dagen som vi 
skrev på bankpapprena då var en person borta. Personen fick inte vara med längre, 
koncernen sa nej. Eftersom det här kom så sent så gick det inte att bryta utan vi 
fick ta på oss hela ansvaret. Jag hade skrivit på en personlig borgen för det här 
projektet och kände plötsligen att jag satt med Svarte Petter. Jag insåg ju sen att 
det här inte kunde ha kommit så plötsligt utan att de hade undanhållit den här 
informationen för mig ända tills vi skrivit på bankpapprena.  

Vem var det som undanhöll informationen? Dels var det koncernledningen men 
också min kollega, han som var över mig. Jag tror att anledningen till att han 
undanhöll informationen var att han visste att skulle jag få reda på de riktiga 
planerna då skulle jag inte vara med och då skulle projektet inte bli av. Så enkelt 
var det, och därför sa han ingenting.  

Det var ju för djäkligt! Ja, det var hemskt. Dessutom blev det ännu värre för 
eftersom vi blev färre så fick vi minska omfattningen och dessutom så blev det 
oeninghet i koncernen. Oenigheten med ledningen vilket var egentligen det 
jobbigaste att hantera, det blev dubbelt arbete men det fanns inget alternativ, det 
måste bara gå, annars så hade det varit kört.  

Ja och du hade ju gått in som garant. Ja och det blev ju ganska jobbigt för 
Företaget AB i sig hade vi startat även i Stockholm där vi skulle bygga och det var 
svårt med cashflow hela tiden. Vi var tvugna att ligga med med faktureringen för 
att få pengar och det var mycket slit med cashflown varje månad … men vi 
klarade det.  

Det måste ha känts jätteskönt när det var klart. Ja, och efteråt kan man ju säga att 
det här var en riktig historia. Men jag kunde inte tro att det kunde hända om jag 
säger så. Att koncernen och min projektchef skulle undanhålla information från 
mig på det sättet.  

Insåg din chef att du tappade förtroendet för honom.  Nej men jag kunde inte 
jobba så heller och på något sätt fungerade det i alla fall. Sen har det slutat med att 
det kom ett riskkapitalbolag in som köpte 60 % i det här bolaget och de omsätter 
700 Mkr idag och ska gå upp till 1,5 Miljard på fem år. Jag visste lite grann att det 
var på gång annars hade jag inte gjort det här från allra första stund. När ett 
riskkapitalbolag kommer in i bilden och köper aktiemajoriteten då vill ju de öka. 
Nu är det några år sedan de köpte aktierna av oss.  

Puuh. Jo, det var lite så. Anledningen till att jag brann för det här i från början var 
att jag tyckte att det var fantastiskt roligt att få starta en fabrik i X stad. Jag tyckte 
att läget i i det här området i Sverige var perfekt med tanke på med frakter och 
allting. Det har ju visat sig att det stämmer. Fabriken är fullbokad nästa år och 
även vårt systerbolag i stockholm har fått väldigt många ordrar. Ja, det är de som 
lägger order i X stad. Jag har varit med och startat och vad jag kan se idag utan att 
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slå mig för bröstet är att vi är 20 stycken idag och att vi kommer att behöva 
anställa 5-6 personer till.  

Det är ju jätteroligt. Ja, och jag tror omsättningen kommer att vara 40 Mkr igen 
nästa år. Det året som jag fick igång det här omsatte vi 38 Mkr och det gick bra, 
det är ganska mycket pengar när man går nästan från noll och rätt upp på sex 
månader.  

Ja, det är jättemycket. Jag tycker det har blivit bra men det var många gropar.  

Fungerade det bra i din grupp? Jag har haft väldigt fin stöttning men samtidigt 
har jag varit oerhört ensam. Vi var två ett tag, jag anställde en 
produktionsansvarig, en erfaren kille, han var här i två månader sen orkade han 
inte mer och åkte hem. Då fick jag sköta produktionen också.  

Hur gick det? Jo, det var jobbigt. Sen när det här projektet blev färdigt då hade 
koncernledningen inte klart för sig hur man skulle lösa allting. Det var också 
ägarproblem som slutade med att min chef köptes ut, han är borta från företaget 
idag. Det var alltså en oenighet i ledningen och det tar ju tid innan det sätter sig. 
Egentligen är det inte konstigt att det ofta blir konflikter när det är fler ägare. Det 
är bara det att det är jobbigt för oss som jobbar i det.  

Det förstår jag. Jag har en bra relation till honom idag, men det förvånar mig ändå 
att man inte kan vara ärlig, det är man inte.  

Ja verkligen, när ni båda var ledare och skulle göra det tillsammans. Men det 
finns inget sådant vet du, tyvärr alltså, när man kommer upp så blåser det.  

Då tänker alla på sig själv. Ja på något sätt alltså. Det är lite hårt. Sen vet inte jag, 
jag såg ju bara det här från min horisont. Jag tror inte att de skulle ha låtit det gått 
back och att jag skulle ha fått stått för det. Men det vet jag inte, det kan jag bara 
spekulera om. Jag har gått och levt med det och känt att så här är det. Då är det 
inget roligt att gå och lägga sig på kvällen. Ändå är det så, som jag sa till dig 
tidigare, att brinner man för något som en entreprenör då måste man klara pressen 
för annars blir det ingenting. Men i vårt projekt, vi var tre stycken, blev vi ett 
väldigt tight gäng. Jag fick tag i en kvinna som hjälpte mig med ekonomin, hon 
var stenhård och jagade pengar, annars hade det inte gått.  

Ett järnteam då. Ja, det var bara att köra och det hade jag erfarenhet med sen 
tidigare.  

Det låter roligt så här i efterhand? Jodå och idag tror jag många är tacksamma för 
det. Företaget finns ju idag! Man måste ha bra folk omkring sig, jag hade en 
väldigt duktig ekonomikvinna tidigare i Y stad också, för det går åt så mycket 
kraft att jobba med projekt och produktion och marknad.  

När jobbet i Z stad tog slut ville jag att fabriken skulle vara kvar men då var orden 
slut och det fanns det inga jobb. Bostadsmarknaden hade gått ner i Z stad.  Då 
började jag letade och jaf lyckades hittade jobb för 20 Mkr. Jag tyckte att det 
skulle vara förskräckligt om vi inte skulle lyckas. Jag har många kontakter, jag har 
ju trots allt jobbat här sen 1988 och varit i byggbranschen hela tiden så jag känner 
mycket folk och vi har haft bra kvalité så jag har alltid fått ett förtroende med dem 
jag har gjort affärer. Det jobbet som räddades oss kom sig av att jag träffade på en 
affärsbekant på en golftävling. Jag träffade honom en gång i tiden i Ecuador, en 
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jätteduktig projektledare. Nu är han projektchef på Bolaget AB och vi kom att 
prata och då sa  han “jaså, jobbar du med prefab, det behöver jag” och på den 
vägen blev det.  

Skakade ni hand på golfbanan. Nja, han kom igen någon månad senare. Då 
räkande vi på jobbet och så fick vi ordern, det är för precis ett år sedan och det har 
varit jättebra. 

Har du varit med i något annat projekt där du har känt “ fasen det här måste ju 
du ha vetat, varför har du inte sagt något till mig”. Det har jag säkert men jag kan 
inte komma på något just nu. Jag har haft en viss ledarstil som har fungerat. Jag 
vill inte att folk ska lägga kraft på att gömma saker. Jag har uppmuntrat att man 
talar om saker så löser vi det.  

Det låter ju jättebra. Jag sitter och tänker på det här stora bygget jag hade, vi var 
3-4 arbetsledare och 340 man. Det är lika viktigt med öppenhet där alltså. Där kan 
man ju verkligen undanhåll, gömma katastrofalt dåliga grejer men jag kan inte 
riktigt erinra mig att det har hänt. 

Vad har du för ledarstil. Hur lyckas du med det? Jag är öppen och konsekvent och 
inte konflikträdd. Sen ger jag ris och ros. Ibland har jag varit jädrigt jobbig men 
det måste jag vara för det gäller att så att säga “bygga in en god anda i väggarna”.  

Hur jagar du? Är det pengar eller att de inte jobbar? Det är både och, för allt går 
ju ut på att man måste få det att gå runt , och för att få det måste man jobba. I den 
här branschen så finns det inget gratis, det är en tung bransch. I Å stad så gjorde vi 
ett material och om jag kunde få alla att göra på ett visst sätt så sparade vi 10 öre 
kvadraten vilket blev 50 tusen kronor om året. För att få alla att göra på ett visst 
sätt så måste man vara med ute i produktionen. Jag har varit ute så pass mycket i 
branschen innan jag blev ingenjör så ingen kan säga att jag inte kan. I en annan 
stad fick vi inte igång fabriken, då fick jag ta bort en arbetsledare och sätta på mig 
jeansen och vara ute på golvet i tre veckor. Då hände det något för när jag gick ut 
i fabriken och slet med folket där, då växte några inne på kontoret och satte på sig 
vita skjortor för då blev de chefer.  

Vad kul. Javisst, det blev lite nytt för mig.  

Varför blev du tvungen att ta bort den där personen? Han klarade inte av jobbet. 
Han fick inte produktionen att fungera.  

Hade du samtal med honom? Ja, oja men det gick inte så han fick gå.  Det visade 
sig att vi klarade det på tre månader men då får man ha en ledarstil som är skarp. 
Jag sa det att jag drev det som ett fotbollslag och det fick jag lära mig av (Namn) 
faktiskt. Han sa till mig “du ska veta (Namn) att jag kan ingenting, jag driver det 
som ett fotbollslag”. Han sålde sitt företag för fyra-fem år sedan och då hade han 
3 000 anställda. Det där tog jag med mig. Det var bara att ställa sig upp och säga 
att om det är 11 stycken som spelar och någon slår bakåtpassning hela tiden då får 
den inte vara med i fotbollslaget längre, samma sak om någon slår ut i sidan hela 
tiden då får den inte heller vara med, och till sist så tar jag bort den. Jag har gjort 
så att jag har tagit in folk och ritat på tavlan och sagt “tror du verkligen att du får 
vara med i det här laget som du beter dig?” Nej, svarar de. Du, sa jag åt dem, de 
vill ha bort dig härifrån men jag tycker du har kvalitéer som gör att jag vill ha dig 
kvar. Kan du tänka dig att ändra dig och vara med och spela bollen i mål och så 
ritar jag en boll i krysset. Ja, svarar de. Enkel va!  
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Så himla härligt, det gäller att vara tydlig. Ja, man måste prata så alla förstår och 
det måste man orka med vilket är jobbigt. 

Det var bra, tufft men tydligt. Ja, det var en som sa det till mig förresten, “det här 
går bara för att du är övertydlig” och det är jag nog, men ibland så suger det 
musten ur en. Då får man hitta på någonting annat, åka till fjällen eller något.  

Ja, göra något roligt. Ja, det ska vara roligt … man ska känna att det ger något 
och jag har haft väldigt kul.  

!  
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Bilaga 3 Sammandrag intervju nummer 2  

Intervjuarens frågor och kommentarer är skrivna i kursiv stil. 

Det fall som jag tänkte berätta gäller ett projekt där vi gjort en omorganisation på 
försäljningsavdelningen. Vi jobbar med företagsförsäljning och det är traditionell 
försäljning där man lägger ner mycket tid på att kontakta och göra besök hos 
kunder. Vi  spenderar alltså mycket tid på att lära känna kundernas verksamhet 
vilket innebär att innan det blir en affär så har man lagt ner ganska mycket 
resurser.  

Anledningen till omorganisationen var att vi under en period hade satsat mest på 
kommuner och skolor och låtit företagsförsäljningen vara  “ja lämnat den därhän”. 
Till saken hör att marknaden är i förändring, det är den ju alltid, men extra mycket 
just nu. Vi har gått ifrån att sälja dyra saker med god marginal, till att sälja fler 
billiga saker med lägre marginal. Det som har varit problematiskt i det här 
projektet är att vi har anställt nya säljare som inte har någon tidigare kundbas på 
hög andel provision och eftersom marknaden ändrats så är det väldigt svårt att få 
stora vinster. De nya säljarna har svårt att tjäna pengar? Ja, precis, de har svårt 
att tjäna ihop en rimlig lön. Sen har vi ett antal säljare som har en löpande 
försäljning, som kommer sig av relationer som upparbetats under flera år, som 
trots den här förändringen av marknadssituationen lyckas få en hyfsad provision.  

Vårt provisionssystem skapades någon gång i mitten av 90 talet under helt andra 
förutsättningar. En av grundstenarna i provisionssystemet är att på vår 
huvudleverantörs produkter är en ganska stor del av marginalen avsatt för att 
täcka kostnader i verksamheten. Den delen kommer inte säljaren till del. Den 
räknas bort ifrån provisionsdelen? Ja, den delen räknas bort ifrån det 
provisionsgrundnande täckningsbidraget. När det här systemet sattes upp så 
utgjorde den delen en fjärdedel av täckningsbidraget. Idag, på grund av de nya 
marknadsförutsättningarna, så utgör den över hälften av marginalen. Det innebär 
att det är nästan omöjligt för en ny säljare, ja, åtminstone väldigt svårt att komma 
upp i en rimlig lön “ det är helt enkelt inte motiverande”.  Resultatet av projektet 
som handlar om att ta in nya säljare och skapa en ny säljorgansiation blir att de 
nya säljarna är demotiverade. Innebär det att de slutat? Ja, flera har slutat.  

Problemet med provisiossystemet är inte nytt, de fanns redan innan 
omorganisationen och ett fåtal personer bland annat jag har tagit upp det här. Vi 
har från Vd´s håll mötts av totalt oförstående, han låtsas som att han inte 
överhuvudtaget förstår vad vi pratar om. Vi inser ju att han naturligtvis gör det, 
men han agerar som att han inte gör det och på ett sådant sätt som har gjort att vi 
som är i en position att ta upp det här inte vill göra det. Är det så att flera personer 
pratar om det men det är bara några stycken som har vågat ta upp det. Ja, precis. 
Det gör att VD som är den enda som har möjlighet att göra någonting åt det, han 
inser inte hur stort problemet egentligen är för han får inte längre information om 
problemet. Vad som istället sker är att en stor del av säljtiden åt att internt gnälla 
över det här mycket konstiga provisionssystemet istället för att göra säljfrämjande 
åtgärder. Dessutom slutar folk. Ja dessutom slutar folk! Det är extra olyckligt 
eftersom vi är i ett läge där marknaden har gått ner och vi verkligen behöver 
motiverade säljare som kan få in nya stora kunder inom företagsmarknaden 
eftersom det är väldigt svårt att tjäna pengar på privatpersoner som är försiktiga 
med sina pengar. Istället står vi inför sannolika nedskärningar där de nya säljarna 
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som fortfarande är kvar förmodligen inte får vara kvar. Vilket ytterligare bidrar 
till en nedåtgående spiral då? Ja, precis. Det är klart att man måste göra åtgärder 
om siffrorna är vikande men resultatet blir naturligtvis att med mindre säljare blir 
det mindre försäljning. Är anledningen till att ni har slutat informera VD att ni är 
oroliga för att bli betraktade som bråkstakar eller oro för karriären? Egentligen 
både och, dessutom är inte det samma sak? 

Slut på intervjun. Lite eftersnack men inget som tillförde mer info. 

!  
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Bilaga 4 Sammandrag intervju nummer 3  

Intervjuarens frågor och kommentarer är skrivna i kursiv stil. 

 

I en svensk stad (nedan kallad Staden) startade för några år sedan ett projekt som 
hette meningsfullt och utmanande lärande, MUL. Projektet innebar dels att skolan 
skulle utvecklas med hjälp av ny teknik, och dels att själva lärandet skulle 
utvecklas. Detta skulle åstadkommas genom utbildningsinsats av rektorer, lärare 
och elever. Projektet innebar att pedagogik och därmed lärande skulle utvecklas. 
Tekniken skall stödja utvecklingen vilket i sin tur ställer stora krav på att tekniken 
alltid skall fungera till stöd för arbetet I skolan. Tekniken måste också vara enkel. 
I Staden fungerade det så att det fanns en enhet som levererar olika tjänster till 
beställare till exempel skolor inom staden. Tjänsterna som enheten levererar 
omfattade bland annat IT-support och upphandling. Staden gick alltså via enheten 
ut med en förfrågan med avssende på MUL. För verksamheten i skolan ansvarar 
en helt annan enhet, nämligen, ja just det, skolan. Efter en hel del diskussioner 
gjordes en upphandling där man krävde omfattande utbildning och inspiration av 
rektorer och pedagoger för att utveckla och förändra lärandet. Dessutom krävdes 
att alla – såväl lärare som elever skulle utbildas i de verktyg som levererades. 
Flera dagar för lärare , enklare introduktion för elever. Dessutom skulle olika 
beslutsfattare inom skolan utbildas i konceptet.  

Vårt anbud var således ett koncept där det förutom maskinvara ingick en oerhörd 
utbildningsinsats av rektorer, lärare och elever. Allt ingick i det paket som ni 
presenterade? Ja, allt ingick men tyvärr var tekniken som vi presenterade inte 
accepterad av enheten. Man motarbetade redan från början de nya lösningarna. 
När enheten gick ut till skolorna och presenterade anbuden ställde man billigare 
tekniska lösningar baserade på Windows mot den något dyrare lösningen i Mac 
världen men man “glömde” att tala om att det ingick en jädra massa utbildning i 
Maclösningen. Dessutom var det så att man inte talade om att när det ingick 
utbildning i Windows anbuden så skulle skolorna betala extra för den, den ingick 
inte. Till yttermera visso drabbades Macanvändarna av en märklig intern avgift på 
13-14%. Allting runt denna lösning sköttes av extern leverantör och ingick i 
leveransen. Det fick till följd att flera skolor på felaktiga grunder valde den 
billigare tekniska lösningen som saknade utbildning (pedagogiskt stöd och 
användarutbildning, support mm). Bara några skolor valde konceptet som Staden 
stod för. För så var det, från stadens sidan så ville man ha en utveckling av 
rektorer och lärare och även andra beslutsfattare. Enheten som gick ut och 
presentera anbuden på skolorna talade bara halva sanningen och styrde helt enkelt 
beslutet åt den billigare och sämre lösning baserad på Windows.  

Det blev sen så att flera skolor fick hoppa av den billiga lösningen och köpa nya 
grejer. För att de insåg att det här var inte vad de ville ha? Ja, de hade köpt så 
dåliga grejer så att de inte ens kunde visa film i dem. Sen var det också 
kvalitetsproblem, grejerna måste funka varje dag. Till yttermera visso så byggde 
enheten en miljö, en infrastruktur som styrd mot Windows när den skulle vara 
plattformsoberoende. Det här var fullt medvetet därför att beställningen av 
infrastrukturen var att den skulle vara platformsoberoende. Jaha, det var beställt 
så. Ja, men inom projeketet så valde enheten en lösning som gjorde det besvärligt 
för dem som ville välja en annan plattform än Windows. Det här har kostat 
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vansinniga pengar och inte nog med det, det har kostat socialt, i och med allt strul 
det har varit i skolorna. När man bestämmer sig för att använda teknik som ett 
hjälpmedel så måste det fungera annars skiter folk i att använda det och går 
tillbaka till papper och penna och overheadprojektor. Då kostar det kulor. Det är 
många miljoner vi pratar om totalt, kanske 10 miljoner kronor om året som borde 
användas till något vettigt istället för ett internt krigande.  

Vad är din syn nu på varför gav man bara halva sanningen? Man var rädd om sitt 
jobb. Men också en maktkamp inom organisationen. Idag finns bara delar av 
enheten kvar, de flesta uppgifterna är outsourcade. Det visade sig även att det 
fanns andra bevekelse grunder för att få bort den här organisationen bland annat 
att man tog alldeles för mycket betalt av de interna kunderna. Man tillämpade 
intern debitering för bland annat IT-tjänster och det var en kostnad per dator och 
den kostnaden som inkluderade support var alldeles för högt. Valdes andra 
alternativ med Macintosh i det här fallet, då behövdes ingen support från enheten 
alltså kunde de inte debitera. Stödet ingick i prislappen på Macintosh och 
avtalades med extern leverantör. Jaha, så när skolorna valde Macintosh så fick 
inte de in några pengar till sin organisation. Just det! Men de bet sig i svansen 
och idag så vet vi att de skolorna där det går bra är de som inte valde den miljö 
som rekommenderades internt. Man sålde alltså internt istället för att låta skolorna 
välja, så enkelt är det och det är IT verksamheten som jobbar emot. För att behåll 
sina jobb? Ja delvis och för att behålla makten, för de tappar ju kontrollen så att 
säga, för här behövs ingen kontroll. Man frågade helt enhelt inte verksamheterna 
vad de vill ha utan man låter helt andra saker styra. Tycker du att det saknas 
någon som kopplar ihop vad verksamheten vill ha med förfrågningsunderlaget 
och presentationen av anbuden. Någon som håller ihop hela projektet. Nja, jag 
tycker inte det, för det ligger på fel ställe va. Det här betraktar man som en IT-
fråga och då blir det en IT-enhet som handlar men om man istället betraktar det, 
som det är, en fråga om utveckling av lärande och skola då är det naturligtvis 
skolan som ställer kraven. Tekniken i det här fallet ska ju bara underlätta och inte 
hindra. I den här stan så har projeket kantrat till att i stället för att vara ett projekt 
för utveckling av skolan så har det blivit ett IT- projekt. Det är inte det! Om det är 
en platta eller om det är en dator eller vad det nu är spelar ingen roll egentligen, 
den ska bara understödja lärandet och de kraven måste skolan få ställa. Det har de 
inte fått göra i den här upphandlingen. Vi har andra kommuner runt ikring oss där 
det funkar utmärkt. Där får IT-avdelningen göra som de blir tillsagda. Men 
organisationen är mer komplex i Staden. Har storleken på kommunen någon 
inverkan? Det tycker jag egentligen inte har någonting med saken att göra. 
Kraven måste vara desamma, verksamhet före teknik, så enkelt är det. Det som 
händer i en sådan här kommun är att det blir många flera kockar som ska 
konsulteras och alltså är det flera som kan undanhålla information eller styra 
enligt sitt eget huvud. 

!  
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Bilaga 5 Sammandrag intervju nummer 4  

Intervjuarens frågor och kommentarer är skrivna i kursiv stil. 

 

Exempel 1 

Jag ska berätta om ett projekt där systemingenjören, en av projektmedlemmarna, 
inte fyller hela sin roll. Problemet är att han inte säger ifrån att han inte klarar av 
alla uppgifter som faller under hans ansvarsområde. Om vi inte hade upptäckt det 
och lagt ner en massa tid på att lösa problemet så  hade en del jobb inte blivit 
utförda eller i alla fall inte i tid.  

Är det du som är projektledaren? Ja, jag är projektledaren.  

Hur har du hanterat det här problemet? Har du pratat med hans chef? Ja, till att 
börja med så pratade vi med hans chef och sa att vi såg att det var saker som inte 
blev gjorda, bland annat en tidplan. När vi pratade med systemingenjören så sa 
han “nej men jag hinner inte med att göra den här, så det kan inte vara min uppgift 
utan det måste vara någon annan som ska göra det”. Han tog inte ägandeskap för 
tidplanen trots att det ingår i hans roll att göra det. Genom att han inte tog 
ägandeskap för problemet i projektet, så hamnar det till sist hos mig. Egentligen 
så borde det ha hamnat hos den tekniska projektledaren men han var borta tre 
veckor och därför kunde han inte gärna ta tag i det. För att rädda situationen tog 
jag tag i det och gjorde tidplanen. Sen tog jag den till management för jag tyckte 
ändå inte att det var rätt att jag hade gjort den och att jag skulle behöva uppdatera 
och hantera den. Jag sa “Nu har jag gjort den här tidplanen och det ska inte jag 
behöva göra, den uppgiften tillhör någon annan. Kan ni se till att någon faktiskt 
tar vid här.”  Det ledde till att systemingenjörens chefs chef tryckte ner den på 
honom och tvingade honom att ta den. Men då hade du egentligen redan gjort 
den? Ja, jag hade gjort hela grovjobbet med att sätta upp den så han behövde bara 
uppdatera den. Men han har bara uppdaterat den delen som gäller tester hemma 
hos oss och inte de tester som vi gör hos kunden.  

Hade ni två parallella spår med tester? Ja, egentligen så borde vi ju testa färdigt 
hos oss innan vi testar hos kunden men för att spara tid så testar vi hos båda 
parallellt. 

 Är det för att spara tid som är förlorad på grund av att det har strulat? Nej, för 
att ledtiden för projektet ska bli kortare utnyttjar vi att våra egna tester bara är 
verifierande. De kvalificerande testerna görs hos kunden. På det här viset kortas 
ledtiden, men vi tar en större risk att få göra om en del av de kvalificerande 
testerna.  

I projektet fanns det också specialister inblandade ? Ja, själva projektet var 
upplagt så att det ifrån början hoppade in ett antal seniora specialister som 
designade och gjorde hela jobbet kring systemarkitektur. Systemingenjören var 
inte med i projektet från början utan han har kommit in senare och har fått ta över 
ifrån de jätteerfarna specialisterna. Han har begränsad erfarenhet och det var 
kanske därför som han tyckte att hans uppgift bara var att testa här hemma. 
Egentligen sträcker sig hans ansvar till att skriva specifikationer och vara med och 
genomföra tester både hemma och hos kunden. Dessutom tyckte han inte att han 
hann göra tidplanen och tog bara ansvar för den delen som var hemma. Den delen 
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som var hos kunden har han egentligen inte engagerat sig i alls, så den har jag kört 
själv också.  

Upplever du att linjen inte har gått på honom så mycket som det behövdes? Det är 
svårt att säga om de skulle ha gått på honom hårdare men någon inom 
sytemavdelningen borde ha tagit ett större ägandeskap för vad som hände i 
projektet. De skulle ha sett till att någon kontinuerligt hade koll på vad som hände 
och vad som behövde göras. Det är ingen som har tagit den rollen utan den har jag 
och min tekniska projektledare fått ta och sen så har de stöttat med lite resurser av 
olika slag för att lösa akuta problem.  

Beror det på att det saknas personer? Ja, det gör det . Det här är ett ganska litet 
projekt. Man tar en som inte är en av de allra vassaste och sätter på det här och när 
han inte räcker till så stoppas det inte in några ytterligare resurser.  

Det låter inget vidare för dig? Nej, det är lite anorexi över organisationen kan 
man säga. Är det ingen mening att ta upp det heller? Jo, vi har pulsmöten varje 
vecka där vi går igenom om vi har rätt resurser för att lösa våra problem i 
projekten så att linjen ska vara medveten om det. Där flaggade vi det här ett antal 
gånger utan att det hände särskilt mycket. Vi flaggade innan det blev riktigt 
kritiskt men när inget hände kände vi att vi behövde lösa problemet.  

Var det då du gjorde tidplanen. Ja, det var då jag gjorde tidplanen. Jag gjorde den 
innan det var för sent, typ veckan innan det absolut, absolut… ja, veckan innan vi 
började testa. Alldeles innan den verkligen måste vara framme. Ja precis, och 
dessutom skulle den skickas till kunden. Kunden hade redan börjat fråga vad som 
skulle göras, av vem och när. Då förstår jag att ni kände att det var dags att 
agera.  

Jag funderar på hur du brukar hanterar projektmedlemmars olika 
personligheter? Brukar du försöka ta reda på hur projektmedlemmarna är i 
förväg? Ja, det brukar jag absolut. Jag är inte sådan att jag måste följa de 
definierade rollerna benhårt. Jag kan mycket väl tänka mig att fördela ansvaret på 
olika sätt utifrån de kompetenser som jag har men jag vill nog ändå att respektive 
roll ska ta ansvar för hela sitt område. I det ingår att känna ett ansvar för att 
helheten rullar på. Man kan inte säga “nej men nu har jag definierat om min roll 
och nu gör jag bara det här” och så får någon annan snällt göra resten. Alla måste 
ta ansvar för sitt område men de ska naturligtvis be om hjälp vid problem.  

Har du varit med om att ett projekt har havererat på grund av att personkemin 
inte har fungerat? Nej, men det var väl det vi var rädda för i det här projeket. Vi 
ville inte knäcka den där killen som var ny, det är klart att han inte kan allting. Vi 
ville ändå att han skulle känna att det han gör, gör han bra, det tycker jag. Fast det 
är ett klart, bekymmer att han inte fyllt hela sin roll har det varit. Dessutom hade 
min tekniska projektledare precis kört ett projekt där han i stort sett hade tagit hela 
det här ansvarsområdet som borde legat på den systemingenjören och jag tyckte 
inte det var schysst att repetera det en gång till. Samtidig har vi ju faktiskt olika 
funktioner. Jag tillhör projektledning och de tillhör konstruktionsavdelningen 
bägge två. I någon mån är ju det här ett problem som konstruktionsavdelningen 
måste kunna hantera. Det är inte projektledare som ska ta göra designen eller ta 
ansvar för design. Samtidigt, jag vill inte säga att vi är bra på att tidplanera men vi 
gör ju en del tidplaner.  



! ! ! 88!

Ja, och får man problemet i knät så måste man till slut agera. Dessutom är det väl 
ni som har mest kontakt med kunden och får ta frågorn och klagomål. Ja, absolut 
det ingår i min roll att vara den man skyller på när det inte fungerar oavsett vad 
det är.  

 

Exempel 2 

Bakgrunden är att vår testplan började glida iväg och vi behövde längre tid i 
systemprovrummet. För att undersöka om det fanns möjlighet till det så bad jag 
min tekniska projektledare att prata med den tekniska projektledaren i ett annat 
projekt. När min tekniska projektledare började prata med sin kollega så förstod 
han att den killen hade ju inte fattat ett smack om vad det här handlade om. I det 
projektet hade de inte beställt några grejer eller någonting!  

De bara stod där? De bara stod där! Det var som om de tänkte att “ja nu ska vi 
börja testa kanske om en månad och vad är det vi ska ha då” Till saken hör att det 
är ett antal saker som det tar 3-4 månader att få fram. Jag fick ju känslan av att de 
inte hade tänkt på testning innan min tekniska projektledare pratade med dem.  

Samtalet var väckarklockan som  ringde? Ja, och sen har min tekniska 
projektledare fått coacha dem en del. Tittar man in i deras projekt så är det så att 
deras systemingenjör är åt helt andra hållet jämfört med min systemingengör. Min 
kille fastnar i systemprovrummet medan deras bara sitter på kontoret. Han går 
aldrig ut i systemprovrummet och han tar inget ansvar för att beställa några grejer 
och det har han inte sagt något om. Den tekniska projektledaren har inte heller 
sagt till projektledaren att de inte har beställt grejer eller förberett någonting. Sen 
kan man tycka att projektledaren borde ha tittat lite djupare in i detta i ett tidigare 
skede. Deras ursprungliga plan var att de skulle ha testat färdigt innan årsskiftet 
för det är en norm som ändras efter årsskiftet. Nu har de inte en chans att hinna, 
de kommer att bli tvungna att testa efter den nya normen istället för den gamla. 
Det är helt kört … helt kört.  

Vad händer då med projektledaren? Alltså projektledaren kommer säkerligen att 
få förklara för ledningen varför man inte lyckas hålla tidplan och budget och 
kunden kommer att klaga om de inte får sina testade komponenter enligt plan. Det 
är helt säkert!  

Hur har projektledaren kunnat missa det här? Har han inte haft tid? Jag tror att 
han har underskattat problemet och trott att hans projekt medlemmar hade bättre 
koll. Den här typen av tidplan är det ju inte projektledaren som gör. 

Skulle du ha kunnat missa det där? Nej, jag var ju i samma situation egentligen 
men jag visste om det och det var då jag gjorde tidplanen och tog tag i problemen.  

!  
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Bilaga 6 Sammandrag intervju nummer 5  

Intervjuarens frågor och kommentarer är skrivna i kursiv stil. 

 

Jag vill ta ett exempel från mitt förra jobb, ett stort project med en budget på 70 
miljoner kronor. Det var ett mätvärdesprojekt , som jag tog över sponsorskapet 
för, som höll på att gå totalt åt skogen. Problemen var av sådan grad att det höll på 
att innebära att kunderna inte kunde få några fakturor.  

Handlar mätvärdesprojektet om att samla in förbrukningsdata från kunderna? Ja, 
mätvärdesprojektet gick ut på att byta mätvärdesdatabas. Det fungerade så att man 
samlade in förbrukningsdata i ett system och i den nya mätvärdesdatabasen gjorde 
man valideringar av data, det vill säga man kontrollerade att det var rimliga 
värden, gjorde vissa analyser och därefter skickade man det vidare till 
faktureringssystemet. Det här var själva hjärtat där all kunddata fanns. 
Konsekvensen höll på att bli dels att många kunder inte skulle få några fakturor 
och dels att många kunder skulle få felaktiga fakturor.  

Vad berodde problemen på? Felet berodde enligt min mening till 100 % på att 
man inte innan man startade upphandlingen av systemet hade tänkt igenom vad 
man ville ha. Det fanns ingen specifikation och man hade inte tänkt i processer. 
Man hade missat vad man ville ha ut av systemet.  

Man visste inte hur systemet fungerade egentligen? Nej precis, man trodde att 
man kunde ta en genväg genom att bara kopiera ett befintligt system och att det 
skulle passa. Istället för att fundera på vad man vill få ut av systemet och hur hela 
processen ser ut. Jag menar tänka igenom saker som till exempel; filerna som vi 
vill få ut, de ska se ut så här och de ska komma ut så här ofta. Det här måste göras 
för att man ska kunna ställa krav i upphandlingen. I det här fallet fanns inte någon 
bra projektspecifikation och inga tekniska specifikationer över huvudtaget och det 
skulle jag vilja säga var det största problemet.  

Insåg inte någon i ett tidigare skede att det inte stämmde och att det fanns 
problem? Jo, men projektledaren var väldigt duktig på att säga att allt var ok. 
Huvudproblemet som jag ser det var styrgruppen. De var för veka. De ställde inte 
krav på att projektledaren skulle visa progressrapporter. Projektledaren var inte 
bra och han fick sluta när det blev klart att han inte klarade av projektet men jag 
vill lägga mycket på styrgruppen som inte ställde några krav. Hade man gjort det 
så hade man upptäckt problemen mycket tidigare.  

Styrgruppen borde väl också ha signalerat och gjort något tidigare? Ja, de borde 
ha insett att det fanns problem i projektet för pengarna tog slut för tidigt och då 
borde de ha följt upp bättre. Styrgruppen går inte in i tekniska detaljer men måste 
ju ändå se på helheten. De bör reflektera över hur långt man har kommit i 
projektet och vad som återstår att utveckla men det gjorde de inte.  

Tror du det beror på att det handlade om ett IT-system där man inte ser 
framstegen på samma sätt som när det gäller en fast konstruktion? Jo, det är ett 
dilemma, men jag tror att i grund och botten så berodde problemet på att projektet 
var marknadsdrivet och inte tekniskt drivet. Hade det varit tekniskt drivet så hade 
det nog blivit bättre för då är man så van att prata om specifikationer.  Nu var det 
marknadsdrivet och då blev det mer fokus på hur coolt det skulle bli att få ut en 
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massa statistik och hela den viktiga funktionalitetsdiskussionen fattades. Sen 
tycker jag att det var fel uppsättning folk i styrgruppen, det saknades intresserade 
mottagare, någon eller några som faktiskt funderade på “vad är det jag får i knät”. 
Dessutom kände de övriga projektmedlemmarna inte heller delaktighet för att 
projektledaren körde mycket själv. Det gjorde han för att man hade valt att i 
princip bara kopiera ett system som han tidigare hade implementerat på ett 
systerföretag.  

Men reagerade ingen annan i projektet?  

Nej, eftersom man inte kände delaktighet så gav man upp. Fast jag kan tycka att 
man gav upp lite för tidigt, någon borde ha flaggat högre upp och gått till en högre 
högre chef eller något och sagt “det här känns inte bra, det här kommer att gå åt 
skogen”.  

Vad var projektledaren för typ? Var det en som man kunde prata med eller klaga 
till?  

Nej, han körde som sagt väldigt mycket själv och hade inga direkta projektmöten. 
Han var väldigt dålig på att engagera folk och dålig på att jobba i projektform 
eftersom han gjorde väldigt mycket själv utan att “blanda in de andra”. Jag tror att 
hans attityd gjorde att projektmedlemmarna inte kände sig delaktiga i projektet 
och det i sin tur gjorde nog att de tänkte “varför ska jag flagga upp någonting, jag 
har inte fått vara med och påverka. Jag har inte fått vara med och ta fram 
specifikationer och ja, jag ser ju att det går åt skogen men vart ska jag klaga”.  

Var den här projektledaren deras chef?  

Nej.  

Så medemmarna behövde inte vara rädda för att få sparken.  

Nej ingenting sådant.  

Tror du de kände sig uppgivna? 

 Ja, jag tror att de kände uppgivenhet. Sen tycker jag att det på den här 
arbetsplatsen tyvärr fanns lite av en kultur att folk var passiva, tänkte “aja det får 
väl gå åt skogen då” istället för att tänka “vänta nu, det här kommer att gå åt 
skogen det här måste jag se till att rätta upp”. Det fanns lite för mycket sådant. Så 
det var nog en kombination av flera saker men jag vill ändå lägga mycket på 
styrgruppen. Visst borde medarbetarna ha flaggat men jag kan också förstå dem 
eftersom de inte fick vara med och påverka och därför inte kände sig delaktiga. 
För mig är delaktighet jätteviktigt när man startar och driver ett projekt. De bra 
projekt som jag har vart med i har alltid haft en projektledare som har tagit med en 
tidigt och lyssnat på ens synpunkter. Man har känt “gud vad skoj, det här gör vi 
ihop”. Ja, för mig är delaktighet det viktigaste för att ett projekt ska lyckas.  

Kan det ha funnits ett grupptryck som bidragit till att medlemmarna tvekade med 
att lyfta problemen?  

Ja, så är det också, det stämmer. Men jag vill lägga mycket på styrgruppen Det är 
så lätt att sitta i en massa styrgrupper och säga ja. Men man har ju faktiskt ett 
ansvar att se till att projekten går bra. Tar man in en projektledare som man aldrig 
har jobbat med tidigare så bör man enligt min mening vara ganska hård och 
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begära information om hur projektet ska drivas osv. Jag tror att en av 
anledningarna till att många projekt misslyckas är att man inte ställer tillräckligt 
mycket krav på den som driver det. Mäta och följa upp, ställa krav och se hur det 
går.  

Och köra revisorsstuket. Man kan inte  bara prata med en, man måste även prata 
med dem som är med i projektet. Ja så är det. Att ha en struktur med styrgrupp, 
kanske också en referensgrupp, det är sätt att skapa större delaktighet. För mig är 
det nästan ett måste när det rör sig om större projekt.  

Vad blev skadan? Ökade kostnader,  förseningar?   

Ja, oja.  

Blev det även skador på ryktet? 

Ja, det blev, även om vi hade tur. Det hade kunnat bli otroligt stora skador på 
ryktet för företaget! Det innebar jättestora grejer som inte kom ut mot kunderna 
och det är jag väldigt glad för. Det fanns väldigt mycket felaktighet i den data som 
hade samlats in och förts över när man migrerade över från det gamla systemet till 
det nya. Hade någon extern granskat den informationen så hade det kostat väldigt 
mycket pengar. Det hade kunnat bli en stor fin stämning! Jag är glad att det inte 
blev någon storm men det hade kunnat bli en riktig storm och det hade varit 
jobbigt att reda ut. Det var allvarligt men det svåra är väl att göra riskanalyser. Det 
kanske folk tycker är tråkigt men att göra riskanalyser och att göra projektanalyser 
och göra noggranna riskanalyser på vissa moment är jätteviktigt.  

Tänka efter före. Tänka efter före ja, det tjänar du igen varenda minut på. Vad 
som hände var att läget blev så akut att vi tog in en It-projektledare, en jätteduktig 
kvinna som var proffs på IT och som jobbade med projektmetodiken Agile. Det 
var inte längre någon idé att rita upp en stor projektplan och beskriva vad som 
skulle komma utan läget var så akut att det bara var att börja bena och ta det steg 
för steg. Det var korta snabba möten en gång i veckan där vi gick igenom vad vi 
hade gjort, vad som var nästa steg, vad som gick fel. Vi betade av på det sättet 
hela tiden tills vi kom igenom. Det det blev en fördyrning på själva mjukvaran på 
kanske 7-8 miljoner.  

Nästan en fördyrning med 10 % alltså? Ja, men sen var det en massa andra grejer 
som också gick fel så totalt blev det en fördyrning på trettio miljoner. Förutom 
problemen med den här databasen så var det också en utrullning med mätare 
parallellt . Den delen av projektet fungerade inte heller för man hade inga avtal 
med dem som skulle leverera mätare.  

Hur hade man kunnat missa det? Det avtalet skrevs på ungefär ett år efter det 
borde ha skrivits på. Enligt min mening var det samma grundproblem, man 
definierade inte vad man ville ha utan man bara körde igång.  

Men där borde väl också någon ha reagerat? Ja det kan jag också tycka men det 
är därför jag menar att styrgruppen inte har gjort sitt jobb. De borde ha haft koll 
hur utrullningen av nya mätare såg ut. Det är jätteviktigt för det är de här mätarna 
som skickar in information till den databasen.  
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Vem var över styrgruppen? Det var min chefs chef. Jag blev ordförande i 
styrgruppen sen men det berodde egentligen på vilken attesträtt man hade. Det 
gick ganska högt upp i företaget, egentligen gick det upp till VD.  

VD kan inte ha varit nöjd.  

Nej absolut inte nöjd, men det gick förvånansvärt lätt att förklara vad som hade 
hänt. Fick någon gå? Nej ingen behövde gå men hela styrgruppen byttes ut och en 
ny projektledare tillsattes.  

Så styrgruppen som inte fick vara kvar gick tillbaka till sina jobb och livet rullade 
vidare för dem? Ja, men den styrgrupp som fanns, och det var ju också fel, byttes 
ut flera gånger. Det var en hel del omorganisationer, dessutom kom det in en ny 
sponsor några gånger under resans gång.  

Så alla kunde skylla ifrån sig? Ja, och det blir ju ett dilemma om man byter ut 
personer för mycket när det blir organisationsförändringar. Men jag tycker ändå 
att i en styrgrupp måste man ha olika funktioner; man måste ha någon som är 
kritisk, någon som är tekniskt kunnig, någon som är duktig på IT som kan system 
och vet vad man ska ställa för krav, en controller som håller koll på pengarna och 
som vet hur man följer upp projekt och så är det någon som sitter på pengarna 
också. I det här projektet var det en kombination av flera problem och det största 
tycker jag var projektledaren och styrgruppen. Det är klart att enskilda 
projektmedlemmar borde ha skrikit men om de inte kände att det var delaktiga, 
inte kände att de var med i projektet, vart ska de skrika då. Jag förstår om de inte 
kände att de hade någonstans att gå och det är faktiskt styrgruppens ansvar att 
kräva ut dokumentation på projektet som projektplan, vilka som är med osv.  
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