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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur projektledare upplever 

beslutssituationer i projekt. Det finns relativt lite skrivet om obeslutsamhet i 

allmänhet och obeslutsamhet i projekt i synnerhet.  

De teorier som finns om obeslutsamhet beskriver ett antal risker för när ledare 

riskerar att drabbas av obeslutsamhet, bland annat när ledaren måste rättfärdiga 

sina beslut, när alternativen är för lika, när kvaliteten på alternativen är för lika 

och när ledaren antar i förväg att hen kommer att ångra sig. Sedan finns det 

personliga egenskaper som gör att vissa personer har större risk att drabbas av 

obeslutsamhet. Det finns även yttre faktorer som hur arbetsklimatet i den miljö 

som ledaren verkar i påverkar ledaren att fatta beslut.  

Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer med projektledare verksamma inom 

tre olika branscher; VA-projekt, Mark- och exploateringsprojekt och IT-projekt.  

Vår undersökning indikerar att projektledare sällan riskerar att drabbas av 

obeslutsamhet. Deras vardag som projektledare handlar om driva sina projekt 

framåt, och då har de inte råd med att projektet står still. Våra resultat tyder på att 

en av faktorerna som komplicerar beslutsfattandet är när projektledaren upplever 

att hen måste rättfärdiga sina beslut, exempelvis inför styrgrupp och 

projektbeställare. Även rättfärdigande mot kunder/medborgare som kommer att ta 

del av resultatet är starka incitament för att projektledaren vill fatta ett korrekt 

beslut och detta kan öka risken för obeslutsamhet. Andra faktorer som påverkar 

obeslutsamhet för projektledare är osäkerhet kring sitt mandat som projektledare 

och när det uppstår förhandlingar med externa leverantörer där projektledaren 

måste tolka olika regelverk. Det uppstår även i situationer där projektledaren anser 

att de alternativen som finns att välja mellan är för lika och det då blir en svårighet 

att motivera vilket alternativ som är bäst för det slutgiltiga projektresultatet.  

Nyckelord: beslut, obeslutsamhet, projekt, projektledare, rättfärdigande, mandat, 

förhandling
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Abstract 

The purpose of our study is to investigate how indecision appears for the project 

manager in projects. We chose this area because there is relatively little written 

about indecision in general and indecision in projects in particular. 

The theories about indecision describes a number of factors when leaders are at 

risk of indecision, for example that leaders must justify their decisions, the 

similarity of alternatives, the quality of the alternatives and when the leaders in 

advance assume that they will feel regret over the decision they made. There are 

also personal traits that make certain people more likely to suffer from indecision.  

We conducted five interviews with project managers operating in three different 

sectors. Water and wastewater projects, land and development projects and IT- 

projects.  

Our survey indicates that the project managers are not a group at risk of 

indecision. Their job as project managers is about pushing their projects forward, 

and then they can not afford that the project is stopped.  

They feel that there are stages where it is difficult to make decisions and 

according to our investigation a factor that contributes to indecision is when the 

manager feels that they must justify their decisions too the steering group and 

project sponsor. Even justification to customers/citizens who will share the results 

are strong incentives for the project manager to take a correct decision, and this 

may increase the risk of indecision. Other factors affecting the complexity of 

decision-making for project managers is uncertainty about its mandate they have 

and when it arises negotiations with external suppliers where the project manager 

must interpret various regulations. There are also situations where the available 

options that they can choose from are too similar and when that occurs it can be 

difficult to justify which option is the best for the projects final result.  

Keywords: decision, indecision, project, project manager, justification, mandate, 

negotiation 
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Förord 

Innan vi började skriva vår uppsats gjorde vi en förstudie om vårt ämne. Den fick 

namnet Obeslutsamhet i projekt – ett verkligt problem som ofta glöms bort. Titeln 

avslöjar vår tänkta hypotes, vi påbörjade vår studie i tron att obeslutsamhet var ett 

problem i projekt. 

När vi nu tio veckor senare har avslutat vår undersökning inser vi att den hypotes 

vi hade då var felaktig. Vår undersökning indikerar att projektledare är 

beslutsamma och de är medvetna om att det förväntas av dem att fatta beslut, även 

under osäkra förhållanden.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, doktor Tomas Jansson, som guidat 

oss genom detta arbete. 

Vi vill även tacka våra respondenter som ställt upp och delat med sig av sina 

erfarenheter inom beslutsfattande och projektledning. 

 

Mathilda Nordlander & Ronny Berggren, Karlstad, juni 2015. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I ett projekt fattar projektledaren många olika beslut; svårighetsgraden på dessa 

och hur mycket de påverkar projektets framtid varierar.  

Vissa av de beslut som projektledare fattar baseras på intuition och andra kräver 

mer rationella överväganden. Kahneman (2011) förklarar beslutsfattande genom 

att beskriva människans hjärna som ett organ bestående av två system. System 1 

som fattar de snabba besluten genom intuition och System 2 som fattar långsamma 

beslut, genom rationellt övervägande. Vissa intuitiva beslut riskerar att påverka 

beslutfattaren negativt på grund av olika snedvridningar som ger en osann bild av 

vad beslutsfattandet medför.  

En annan viktigt aspekt vid beslutsfattande är vilken typ av beslutsinformation 

som insamlas och var den kommer ifrån. En beslutsfattare måste ha tillräckligt 

med information för att kunna fatta ett beslut som denne känner trygghet i och då 

inte bli obeslutsam. Relevant information vid beslutsfattande kan ha interna eller 

externa avsändare, den kan ha formen av mjuk eller hård information och den kan 

vara beställd eller obeställd (Frishammar 2003). En sista variabel som påverkar 

förutsättningarna för projektledarens förmåga att fatta beslut är de personliga 

egenskaperna (Brooks 2011).  

Under 1970-talet utfördes en studie av Belbin (2009) där olika team undersöktes 

med syftet att svara på frågan vilka egenskaper som påverkar huruvida ett team 

lyckas eller misslyckas. Studien innehöll variabler som är typiska och 

problematiska vid beslutsfattande i en affärsmiljö. Studien identifierade nio olika 

teamroller, där alla roller är viktiga när ett team ska arbeta effektivt. Varje 

teamroll har specifika egenskaper och förmåga samt dess förhållningssätt vid 

beslutsfattande skiftar (Jansson & Ljung 2011:126ff). 
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1.2 Bakgrund 

I Canadian Business skrev Davis (1990) om ett företag där chefen, av någon 

anledning, inte hade förmågan att fatta beslut. Denna obeslutsamhet drabbade 

företaget hårt eftersom den ledde till tappade marknadsandelar samt utbrända och 

sjukskrivna medarbetare på grund av att verksamheten aldrig rörde sig framåt. 

Chefen var rädd för förändring och sökte efter mer och mer information för att 

försöka hitta anledningar till att våga ta beslut.  

Få verksamheter söker idag ledare som inte tycker om att fatta beslut eftersom 

verksamheter ständigt ställs inför situationer då förändringar kan ske. Oavsett om 

ett bra beslut fattats mellan olika handlingsalternativ utförs dem för att undvika en 

stillastående verksamhet. (Brooks 2011)  

Beslutsfattande och bedömningar är några av livets mest grundläggande 

aktiviteter. I vardagen är detta ofta enkelt men majoriteten av alla människor har 

någon gång upplevt situationer där beslutsfattande varit svårt eller stressande 

(Germeijs & De Boeck 2002). Beslut och beslutssituationer är sällan statiska, 

vilket gjort att svårigheter kring beslutsfattande har adresserats mer och mer 

(Patalano och Wengrovitz 2007; Rassin 2007). Obeslutsamhet har blivit ett utbrett 

problem (Rassin 2007).  

Det finns idag mycket forskning om hur beslutsfattande går till och varför beslut 

fattas som de gör, det finns dock mindre forskning om obeslutsamhet och varför 

beslut inte fattas.  

Därför kommer denna studie, för att få en djupare förståelse om obeslutsamhet, 

använda tidigare forskning om beslutsfattande som grund. Det finns många teorier 

om beslutsfattande och hur beslut fattas på bästa sätt. Tidigare forskning visar att 

beslut främst baseras utifrån två aspekter, att det fattas intuitivt eller rationellt. 

(McKim 1980; Kahneman 2011) 

 McKim (1980) har tagit fram två modeller; en modell menar att beslut som tas 

intuitivt baseras på erfarenhet och magkänsla. Den andra modellen menar att 

beslut baseras på att ett problem analyseras innan ett beslut fattas, vilket är 
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beslutsfattande på ett rationellt sätt. Även Kahneman (2011) för diskussioner om 

beslutsfattande som kan kopplas till det intuitiva och rationella tankesättet.  

Det är viktigt att förstå obeslutsamhet för att kunna motverka och förhindra de 

negativa konsekvenserna (Brooks 2011). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts finns det mycket forskning om beslutsfattande men inom 

området obeslutsamhet är den tidigare forskningen begränsad. I dagens 

organisatoriska miljö, där projekt som arbetsform idag är en vanlig företeelse 

(Jansson & Ljung 2011, s.12), ökar både stress och press på ledarna. Följderna av 

obeslutsamhet kan då åstadkomma stora skador för både människor och företag. 

Dessa risker gör att området obeslutsamhet måste undersökas vidare.  

Varför uppstår då situationer där människor inte är kapabla att fatta beslut? Är de 

rädda för vad som sker när ett visst beslut är taget? Eller vet de inte vilket beslut 

som är bäst? Eller är pressen på ledaren att fatta rätt beslut för stor och att den 

pressande situationen förlamar dem?  

Följderna av obeslutsamhet kan vara både konkreta och abstrakta. De konkreta 

följderna kan exempelvis vara att det blir kostsamt då arbetet blir stillastående och 

hamnar i status quo. Att den obeslutsamma personen känner stress kan vara en av 

de abstrakta följderna. (Brooks 2011)  

Denna studie kommer att fokusera på hur obeslutsamhet ter sig hos projektledare i 

projekt och vilka faktorer som påverkar deras beslutsfattande. I projekt, som har 

en tydlig start och ett tydligt slut, är de negativa konsekvenserna av obeslutsamhet 

en risk för företaget om projektet blir stillastående. En indikator på framgång i 

projekt är att medlemmarna upplever att projektet rör på sig (Vik & Lindkvist 

2011, s. 145). Ett projekt som inte kan visa synliga resultat redan på kort sikt 

betraktas sällan som framgångsrikt (Jansson & Ljung 2011, s. 265). Eftersom 

projekt är av engångskaraktär måste det lyckas ”på första och det enda försöket”. 

Projektets framgång blir då beroende av de människor som deltar i det och detta 

ställer stora krav på projektdeltagarna (Jansson & Ljung 2011:13ff). 
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För att undvika de negativa effekterna är det viktigt att öka medvetandet för när 

och hur obeslutsamhet uppstår. Problemet uppstår när projektledaren är 

oförmögen att veta hur hen ska ta nästa steg och det finns många faktorer som kan 

påverka beslutsfattandet.  

Denna studie, om hur obeslutsamhet påverkar projekt, är relevant eftersom projekt 

blir en allt vanligare arbetsform. Det är viktigt att identifiera riskfaktorer för att 

undvika att både projektledare och verksamhet tar skada av obeslutsamhetens 

negativa följder. 
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1.4 Syfte och kunskapsbidrag 

Syftet med undersökningen är att, genom en deskriptiv studie, undersöka hur 

projektledare upplever beslutssituationer. Vi vill finna de faktorer som påverkar 

projektledares möjligheter och förmåga att fatta beslut. För att uppnå vårt syfte 

kommer studien att utgå från en modell baserad på Brooks (2011) modell 

Understanding Indecision. Brooks anger fyra faktorer som Den subjektiva 

upplevelsen av att fatta beslut och dessa fyra faktorer kommer att följa som en röd 

tråd genom hela uppsatsen.  

I teoriavsnittet förklaras dessa faktorer, i metoden beskrivs utformningen av den 

intervjuguide som baserats på faktorerna och i empirin kopplas sedan svaren från 

intervjuerna till faktorerna. Avslutningsvis analyseras dessa i avsnittet Analys och 

Slutsats. 

Uppsatsen och studien kommer att skänka ytterligare kunskap om hur 

projektledare upplever beslutssituationen. Detta kan möjligen hjälpa 

organisationer att se hur de kan/bör stötta sina projektledare i deras 

beslutsfattande inom projekt för att de ska undvika obeslutsamhet. 

1.4.1 Forskningsfråga 

• Hur ter sig obeslutsamhet hos projektledare i projekt?  

1.4.2 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att undersöka obeslutsamhet hos projektledare 

inom projekt. Vi har därför intervjuat projektledare som är verksamma inom olika 

branscher och som arbetar med olika typer av projekt.  

1.4.2.1 Begreppsförklaring	  

Obeslutsamhet = Tvekan, tveksamhet, villrådighet, vacklan, vankelmod 

(synonymer.se).  
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2 Att vara (fatta beslut) eller icke vara (inte fatta beslut) – det är 
frågan 

2.1 Vad är obeslutsamhet? 

Det finns många studier som kretsar kring konsumenters obeslutsamhet rörande 

köpet av en viss produkt eller obeslutsamhet kring ens framtid och karriär 

(Germeijs & De Boeck 2002). År 2011 publicerade Margaret E. Brooks en 

litteraturstudie som berörde ett tidigare relativt orört ämne inom obeslutsamhet; 

obeslutsamhet hos chefer. Denna obeslutsamhet, eller undvikande av att fatta 

beslut, kan exempelvis vara att skjuta upp ett arbetsrelaterat val, att ständigt söka 

mer information att grunda beslutet på eller att försöka vänta på att ett bättre 

alternativ ska dyka upp (Brooks 2011; Rassin 2007). Att vara obeslutsam är en 

negativ egenskap då oförmåga att fatta beslut i slutänden kan skada både 

verksamheten och de anställda. Att vara beslutsam är däremot en positiv egenskap 

som ofta premieras. (Brooks 2011)  

I sin studie ville Brooks (2011) finna variabler som kopplats till obeslutsamhet 

och göra ledare medvetna om problemet för att de ska undvika att drabbas av 

obeslutsamhet. Faktorer lyfts fram som påverkar chefer och deras förmåga att 

fatta beslut.  

Vår uppsats kommer att beröra obeslutsamhet hos projektledare för att undersöka 

hur de uppfattar sin situation och se vilka faktorer som kan påverka 

beslutsfattandet. Projektledarrollen präglas delvis av andra faktorer än rollen som 

chef i en linjeorganisation. Som vi tidigare nämnt riskerar obeslutsamhet hos 

chefer att bli skadligt för både organisationen och medarbetarna (Brooks 2011) 

och en av de tre faktorerna i projektriaden är tid vilket innebär att projekt är ett 

uppdrag som ska vara klart vid en specifik tidpunkt (Berggren 2011, s.17). Vilka 

risker finns då i projekt om obeslutsamhet uppstår hos projektledaren?  
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2.2 Chef eller Projektledare – vad är skillnaden? 

För att se skillnaden mellan de två rollerna behövs först en presentation över dess 

organisatoriska skillnader. Projekt präglas av att en uppgift av engångskaraktär 

utförs för att nå ett beställt resultat i en tillfällig, organisation (Ljung 2011). 

Vanligtvis är projekt ett tidsbegränsat uppdrag som ska genomföras av en 

temporär grupp. Hur resultatet ska nås, inom vilken tidsram samt projektets 

ekonomiska resurser är tre faktorer som anses spela stor roll vid genomförandet av 

projekt (Berggren 2001). Att vara chef i en linjeorganisation innebär att du möter 

återkommande situationer, du handskas med personal och frågor som är kvar 

inom organisationen. Relationer och god stämning är ytterst viktig för en trivsam 

arbetsmiljö där anställda ska vilja vara kvar under en längre tid.  

Enligt Berggren (2011, s.17) är ett projekt ett uppdrag som ska vara klart en viss 

tid, med ett specificerat innehåll och med en begränsad budget. 

Jansson & Ljung (2011:12ff) menar att en linjeorganisation är en organisation 

bestående av fasta strukturer genom indelning i exempelvis divisioner, 

avdelningar och enheter. I en fast linjeorganisation arbetar man med samma 

arbetskamrater under lång tid vilket leder till att medarbetarna lär känna varandra 

och varandras egenheter väl. När man istället utför saker för första gången som i 

projekt, då får man vara inställd på att arbeta med människor som man aldrig 

arbetat med tidigare. Det ökar risken för missförstånd och att det blir svårare att 

värdera de andra medarbetarnas kompetens. Därför är det viktigt i projekt att 

förstå att andra människor kan ta tag i en arbetsuppgift på ett annat sätt än en själv 

och då vara medveten om hur ens eget beteende upplevs av andra, samt att 

människor reagerar olika i stress- och konfliktsituationer.  
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2.3 Teoridiskussion 

 

Fig.  1  Obeslutsamhet: Orsaker, upplevelse och konsekvenser. Bearbetat från 

Brooks (2011, s. 684).  

Modellen (Figur 1) är baserad på en modell som Brooks (2011) tagit fram för att 

ge en övergripande bild, och ökad förståelse, för obeslutsamhet och hur det 

uppstår. Denna modell beskriver de orsaker som kan leda till obeslutsamhet, hur 

ledaren upplever dessa orsaker samt vad konsekvensen av detta kan bli.  

Av de orsaker som kan leda till obeslutsamhet beskrivs beslutens kontext vara en 

betydande del. Här diskuteras alternativens likhet som innebär att det är svårare 

att fatta beslut om de alternativ som finns är för lika varandra. Alternativens 

tydlighet kan försvåra beslutsfattandet när alternativen är otydliga. Alternativens 

kvalitet påverkar beslutsfattandet om alternativen har låg kvalitet. Alla dessa 

faktorer gör det svårare för beslutsfattaren att avgöra vilken väg som är bäst att gå, 

det vill säga vilket val som ska göras. (Ibid) 

Andra orsaker som påverkar obeslutsamhet är beslutsfattarens personliga 

egenskaper, obeslutsamma egenskaper. Brooks (2011) menar att det helt enkelt 

finns personer som på grund av olika personliga egenskaper har enklare än andra 

att fatta beslut. 

Även systematiska snedvridningar, som snedvridning av nuläget (:status quo 

bias) eller förbiseende (:omission bias) kan vara orsaker bakom obeslutsamhet. 
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Med detta menas att det finns oriktiga uppfattningar om vad följderna av 

beslutsfattande skulle bli vilket gör att personer inte fattar beslut och istället blir 

stillastående och kanske missar möjligheter. (Ibid) 

Den subjektiva upplevelsen av beslutsfattande berör den upplevelse 

beslutsfattaren har kring att fatta beslut.  

Bland annat skriver Brooks (2011) att beslutsfattaren kan uppleva att det är svårt 

att jämföra de alternativ hen ställs inför eller annan problematik som är kopplad 

till det val denne står inför.  

En annan aspekt som försvårar förmågan att fatta beslut är rättfärdigande av 

beslut som innebär att en person måste rättfärdiga varför ett beslut har fattats. Det 

finns många anledningar till varför rättfärdigandet kan kännas jobbigt, exempelvis 

kan det vara personligheten som påverkar eller att beslutsfattaren inte känner att 

den har tillräckligt att grunda beslutet på. (Ibid) 

Brooks (2011) skriver även om obeslutsamhetens kostnader. Dessa kan vara både 

kostnader kopplade till att följden av ett beslut inte blev som det var tänkt, men 

även kostnader kopplade till att inte våga fatta beslut och dess konsekvenser. Båda 

vägarna kan upplevas skrämmande och försvåra beslutsfattandet.  

Till sist nämns förväntad ånger vilket innebär att personer inte vågar fatta beslut 

på grund av rädslan att de kommer ångra sitt val när beslutet tagits (Ibid).  

Brooks (2011) beskriver sedan Obeslutsamhet - konsekvenserna av orsaker och 

upplevelse. Det innebär att, beslutsfattaren lyckas inte fatta något beslut eller att 

beslutsfattaren väljer att skjuta upp beslutsfattandet på grund av att denne av 

olika anledningar är obeslutsam. 

Det är intressant att se till de faktorer som leder till obeslutsamhet för att ta fram 

hur en verksamhet konkret kan stötta sina olika ledare för att undvika dess 

negativa följder. Denna uppsats begränsas dock till att undersöka hur 

projektledare upplever beslutssituationen, det vill säga Den subjektiva upplevelsen 

av beslutsfattande (Figur 1). 
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2.4 Den subjektiva upplevelsen av beslutsfattande  

2.4.1 Svårt att jämföra 

Det finns olika aspekter som påverkar hur svårt det är att göra ett val eller att fatta 

ett beslut. Brooks (2011) beskriver hur beslutens kontext kan påverka detta. Om 

kvaliteten på alternativen (Figur 1) är oacceptabel är det svårt att välja, här kan 

det vara det bästa att undvika något av alternativen (Patalano och Wengrovitz 

2007), dock är en kultur av obeslutsamhet inte det bästa för en verksamhet i 

längden (Brooks 2011). Alternativens likhet (Figur 1) skapar även detta en 

svårighet för beslutsfattandet. I detta fall kan det finnas flera bra alternativ men 

likheten gör det svårt för beslutsfattaren att välja. Trots en önskan att finna den 

”bästa” vägen kan det vara att föredra att göra ett tillfredsställande val, snabbt och 

effektivt. (Brooks 2011) 

2.4.1.1 Grupprollsbeteendets	  påverkan	  på	  hur	  svårt	  det	  är	  att	  jämföra	  

Belbin påbörjade sin forskning för att skapa förståelse för varför vissa team 

lyckades och andra inte. Hans system handlar om att förklara grupproller utifrån 

beteende (Belbin 2009) vilket gör det enklare för företag att se hur team kan 

förbättras och effektiviseras (Suman 2009). Utifrån dessa teamroller finns typiska 

ledarroller samt mer relationsorienterade roller. De senast nämnda är sannolikt 

mer obeslutsamma än de pådrivande ledartyperna (Jansson & Ljung 2011:126ff). 

En av Belbins teamroller är completer finisher, denna roll präglas av en oro för 

detaljer och kvalitet. Denne kan ha svårt att lämna detaljer och släppa kontrollen 

(Belbin 2009). Denna roll kan kopplas till svårigheten av att fatta beslut då någon 

med egenskaperna kopplade till denna roll kan ha svårt att avgöra vilket alternativ 

som är bäst. Att hitta det ultimata alternativet kanske inte går, och kanske inte 

heller är det bästa för verksamheten. Om man då har svårt att inte fokusera på 

detaljer och att inte har förmågan att nöja sig med ett alternativ kan detta vara en 

riskfaktor för att obeslutsamhet kan uppstå. (Brooks 2011) 

2.4.1.2 Hur	  kontrollen	  över	  situationen	  påverkar	  svårigheten	  att	  jämföra	  

En följd av hur svårt det är att jämföra kan kopplas till Theorells (2003) forskning 

om beslutsutrymme. Detta handlar om att ha ”kontroll i” och ”kontroll över” sitt 

arbete. Att ha kontroll menar Theorell (2003) är den anställdes möjlighet att 
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påverka en uppgifts utförande, exempelvis sett till arbetstakt och prioriteringar. 

Om beslutsfattaren ställs inför val med dålig kvalitet eller för lika egenskaper 

påverkas uppfattningen om hur arbetet bör gå vidare (Brooks 2011). Uppgiften 

kan då försvåras eftersom denne får svårare att besluta om de ramar och spelregler 

som bör forma uppgiften vilket påverkar den upplevda kontroll beslutsfattaren har 

(Theorell 2003).  

2.4.2 Rättfärdigande av beslut 

En ytterligare faktor som Brooks (2011) menar kan påverka obeslutsamhet är 

alternativens tydlighet eftersom beslutsfattandet riskerar att bli svårare när 

subjektiviteten ökar.  

Även när man måste beskriva varför man fattat ett beslut blir detta svårare 

eftersom det kan upplevas som jobbigt att behöva förklara och motivera sin åsikt.  

2.4.2.1 Hur	  intuition	  och	  rationalitet	  påverkar	  beslutsfattande	  

Rationellt beslutsfattande kan beskrivas som en process som är kontrollerad och 

analytisk, baserad på regler samt utformad av en organisation. Detta ökar 

sannolikt förståelsen för beslutet hos omgivningen och fler kan identifiera de 

styrkor och svagheter beslutsfattaren sett hos de olika alternativen. Rationella 

beslut innebär ofta en relativt långsam process. (Kaufman et. al. 2014)  

Som motsats till detta finns det intuitiva beslutsfattandet där personer använder 

sig av erfarenhetsbaserad intuition för att dra slutsatser från tidigare erfarenheter 

vilket leder till det val som görs (Burke & Miller 1999). Den erfarenhetsbaserade 

intuitionen är ett viktigt komplement till de rationella analytiska processerna 

eftersom dessa beslut ofta är automatiska och snabba (Kaufman et. al. 2014).  

Kahneman (2011) förklarar beslutsfattande genom att beskriva människans hjärna 

som ett organ bestående av två system. System 1 som fattar de snabba besluten 

genom intuition och System 2 som fattar långsamma beslut, genom rationellt 

övervägande. Kahneman (2011) menar att vissa intuitiva besluten riskerar att 

påverka beslutfattaren negativt på grund av olika snedvridningar. Han har 

genomfört åtskilliga studier som bevisar hur de intuitiva besluten riskerar att lura 

människan i sitt beslutsfattande. En av snedvridningarna är en snedvridning där 

man i efterhand anser att beslutet är bättre än vad det faktiskt var. Att vi inte kan 
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återskapa gamla övertygelser leder till att vi underskattar vår förvåning över det 

som inträffat.  

Intuitiva beslut kan vara svårare att rättfärdiga än rationella beslut eftersom 

intuitiva beslut saknar data och andra material som alla tolkar på samma vis. Detta 

kan leda till obeslutsamhet när personer inte vågar fatta beslut på grund av att de 

är oroliga för att ett beslut ska missuppfattas. (Brooks 2011) 

2.4.2.2 Informationens	  påverkan	  på	  beslutsfattande	  

Frishammar (2003) menar att information kan användas för att minimera 

osäkerhet, vilket kan definieras som jämförelsen mellan den information 

beslutsfattaren har, i relation till den information beslutsfattaren behöver, för att 

kunna slutföra en uppgift. Osäkerhet finns även om det är svårt att förutse följden 

av ett beslut. Information kan inhämtas från externa källor, vilka är utanför 

organisationen och interna källor, vilka är inom organisationen. Information kan 

även delas upp i mjuk och hård information. Den mjuka definieras av visioner och 

idéer (Häckner 1988) men även av skvaller och rykten (Mintzberg 1975) och som 

motsats består hård information ofta av numerisk information och data vilket 

kvantifieras och behandlas av analytiska modeller. Olika situationer kräver olika 

typ av information men att informationen ofta kombineras vid beslutsfattande. 

(Häckner 1988)  

Den hårda informationen kan då användas för att visa för omgivningen varför ett 

visst beslut tagits eftersom denna information kan tolkas lika av alla i 

verksamheten. Att dock basera beslut på den mjuka information kan göra valet 

svårt att bevisa och få andra att förstå. Om en situation uppstår där ingen hård 

information finns att tillgå kan det bli svårare att rättfärdiga sitt beslut. (Brooks 

2011) 

Den tillgängliga informationen som beslutsfattaren grundar sitt beslut på är 

mycket relevant för vilket det slutgiltiga beslutet blir, speciellt vid situationer där 

beslutsfattaren upplever att hen måste rättfärdiga sitt beslut. Då kan de parametrar 

som Frishammar (2003) presenterar vara viktiga för att stärka projektledarens 

övertygelse om att hen är på väg att fatta ett korrekt beslut då osäkerheten 

minskar. Beroende på vad beslutet handlar om kan det i vissa situationer vara 

avgörande att rättfärdiga sitt beslut genom hård eller mjuk information, 
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exempelvis om projektledaren ska presentera det kommande projektet för 

medborgarna är antagligen mjuk information att föredra framför den hårda i form 

av utredningar och matematiska beräkningar. Ett ytterligare exempel kan vara när 

en projektledare ska presentera ett alternativ där två olika källor inte har samma 

syn på alternativen och projektledaren vet att den som är mottagare av projektet 

av rättfärdigandet förväntar sig att beslutet ska vara väl förankrat med de 

anställda, då är den interna källan en mycket viktig del i rättfärdigandet av 

beslutet.  

2.4.2.3 Diskussion	  och	  dialogens	  påverkan	  på	  beslutsfattande	  

Vroom och Yetton (1973) presenterar en beslutsmodell som visar hur olika 

ledarstilar fattar sina beslut, de menar att det finns fem olika stilar. Autokratisk 

Typ 1 som tar ett eget beslut med hjälp av information som är lätt tillgänglig för 

hen vid den tidpunkten. Denna typ är helt autokratisk. Autokratisk Typ 2 som 

samlar den information som krävs från anhängare, sedan fattar hen beslutet 

ensam. Rådgivande Typ 1 som delar problem med relevanta anhängare 

individuellt och prövar sina idéer och förslag men fattar beslutet ensam. 

Rådgivande Typ 2 som delar problem med relevanta anhängare som grupp och 

prövar sina idéer och förslag men fattar beslut ensam. Grupp-baserade typ 2 som 

diskuterar problem och situationer med sina anhängare som grupp och prövar sina 

idéer och förslag genom brainstorming. Beslut fattas efter att gruppen accepterat 

beslutet.  

De olika stilarna beskriver på olika sett processer ledare använder sig av för att 

rättfärdiga sina beslut. Brooks (2011) menar att beroende på ledarens personlighet 

samt beslutets svårighetsgrad är det sannolikt att olika personer använder olika 

tillvägagångssätt för att förklara sitt val och för att få sin omgivning att följa sitt 

spår, det vill säga: rättfärdiga sitt beslut.  

Vroom och Jago (1974) menar att beslutsfattande är en informationsprocess hos 

en ledare där fokus ligger på beslutets alternativ eller problemets lösning och 

utifrån det fattar ledaren sitt beslut. De menar att det finns två typer av 

beslutsmodeller, de normativa modellerna vilka baseras på konsekvenserna av 

beslutet samt de deskriptiva modellerna vilka baseras på drivkraften till beslutet. 

Vroom och Jago (1974) menar att det även finns en social process i 
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beslutsfattande. Ur ett deskriptivt perspektiv innebär det att de sociala processerna 

varierar utifrån ledarens egenskaper och vilka sociala processer som används i den 

aktuella organisationen. Maier (1963) menar att det finns tre faktorer som 

påverkar hur bra ett beslut blir. Det första handlar om hur hög kvalitet beslutet har 

och hur rationellt det är. Den andra faktorn påverkas av hur pass accepterat och i 

vilken grad medarbetarna känner sig delaktiga i beslutet. Den tredje faktorn som 

påverkar hur bra beslutet blir är tid, hur lång tid tog det att fatta beslutet. Maier 

(1964) menar att acceptans från medarbetarna även är viktigt ur ett längre 

perspektiv. Att få medarbetarna att känna sig delaktiga i beslut kan öka 

motivationen hos dem vilket på lång sikt sannolikt leder till bättre prestationer. 

Heller (1973) menar att delaktighet hos medarbetarna är en mycket viktig faktor 

inom ledarskap. Ökad delaktighet leder till ökad tillfredställelse som i sin tur leder 

till en förbättrad medgörlighet till auktoriteter (ledaren). Genom att ha en social 

acceptans och ett deltagande från sin omgivning är det sannolikt enklare att 

rättfärdiga ett beslut eftersom fler deltagit under beslutsprocessen. (Brooks 2011)  

Eftersom vi har en deskriptiv undersökning vill vi beskriva vilka drivkrafterna är 

och vilka faktorer som är avgörande för projektledarens beslutsfattande. Kan den 

avgörande faktorn för ett beslut i vissa fall vara den sociala faktorn? Precis om 

Maier menar är det viktigt att projektledaren får med sina medarbetare i sina 

beslut, vilket kan kopplas till Brooks rättfärdigande av beslut. Genom diskussion 

och dialog kommer ledaren att lyckas få med sin omgivning och den ledarstil som 

Vroom och Yetton (1974) benämner som Grupp-baserade typ 2 passar in på 

denna beskrivning.  

2.4.2.4 Personliga	  egenskapers	  påverkan	  på	  rättfärdigande	  av	  beslut	  

Sett till Belbins (2009) teamroller finns en roll som kan anses vara obeslutsam då 

hen är orolig över att påverka relationerna i teamet, denna teamroll kallas 

teamworker. En teamworker känner en oro för att råka trampa någon på tårna eller 

för att någon ska känna sig överkörd. Obeslutsamhet är en risk i detta fall 

eftersom det är omöjligt att alltid göra alla nöjda. (Belbin 2009)  

Att fatta beslut som en följd av rationellt tänkande skapar större möjligheter att 

försäkra sig om att alla förstår varför val görs (Kaufman et. al. 2014). Om snabba 

intuitiva val önskas från beslutsfattaren kan obeslutsamhet uppstå om denne, en 
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teamworker, inte vill riskera att följden av ett beslut är att någon missförstår eller 

tar illa vid sig. Som motsats till detta finns teamrollen shaper som präglas av en 

vilja att driva saker framåt med mer fokus på resultat och mindre tankar på hur 

reaktioner på beslut kan tänkas bli (Belbin 2009). En person som präglas av en 

teamworkers egenskaper har sannolikt en ledarskapsstil, likt beskrivet av Vroom 

och Yetton (1973), som fattar beslut gruppbaserat för att hela tiden vara trygg i att 

omgivningen är med på den vägen som valts.  

2.4.3 Obeslutsamhetens kostnader  

Förbiseende (Figur 1) innebär att en person ser de negativa följder som kan 

uppstå vid beslutsfattande som mer skadande än de negativa konsekvenser som 

kan uppstå om beslut inte fattas. I vissa situationer uppfattas agerande och 

beslutsfattande där utfallet blivit negativt som mer skadligt för organisationen än 

vid situationer där man avstått från att fatta beslut, trots att följden av att avstå 

från att fatta beslut visat sig mer kostsam. Det anses vara ett större misslyckande 

att fatta fel beslut än att avstå från att fatta beslut, även när konsekvensen av dem 

blir detsamma. (Brooks 2011) 

2.4.3.1 Hur	  krav,	  kontroll	  och	  stöd	  kan	  kopplas	  till	  obeslutsamhetens	  

kostnader	  

Oron för de negativa konsekvenser som beslutsfattande kan få, i relation mot att 

inte göra någonting, kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) forskning kring 

krav, kontroll och stöd. Stöd är viktigt för att medarbetaren ska känna sig trygga i 

att fatta beslut (Theorell 2003). Att inte vilja fatta beslut på grund av dess följder, 

förbiseende, eller vilja att vara kvar i nuvarande läge, snedvridning av nuläge kan 

vara en följd av att beslutsfattaren inte klarar av de kraven, det vill säga den 

ansträngning och insats, arbetet kräver. Om en person känner höga krav och låg 

kontroll är risken stor att en chef eller medarbetare drabbas av stress eller annan 

ohälsa (Karasek & Theorell 1990). Detta kan bli en av obeslutsamhetens 

kostnader. 

2.4.4  Förväntad ånger 

Snedvridning av nuläge (Figur 1) är ytterligare en faktor som kan leda till 

obeslutsamhet eftersom personen har en önskan om att situationen ska vara 

oförändrad, motivet till att välja nuläge kan vara rädslan att ångra sitt val. Även 
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om det ibland är legitimt att vara i nuläge kan chefer uppfattas som obeslutsamma 

om de har en stark snedvridning av nuläge. (Brooks 2011) 

2.4.4.1 Personliga	  egenskapers	  påverkan	  på	  förväntad	  ånger	  vid	  

beslutsfattande	  

Även om det är det bästa beslutet är att vara i nuläge finns det risker med att inte 

röra sig framåt, det kan minska motivation hos medarbetare samt skapa en stress 

och oro om det blir ett återkommande mönster och leder till att projektet 

stagnerar. Att göra ett val som innebär en förändring eller att välja en ny väg 

innebär också att beslutsfattaren är ansvarig för det beslutet. (Brooks 2011)  

Obeslutsamhet kan uppstå om det finns en rädsla för det ansvaret och en rädsla för 

att inte längre känna att beslutet var det rätta. Belbins teamroll completer finisher 

är starkt kopplat till en perfektionistisk ådra. En person med denna stil kan ha 

svårt att bli nöjd och känna sig färdig. Att sätta ner foten, eller bestämma sig för 

en riktning kan snabbt ersättas av en känsla av ånger över det beslut som tagits. 

(Belbin 2009) 

När personer möter osäkerheter grupperar de gärna dess risker och bygger upp 

värdefunktioner för att kunna bedöma dem. Denna funktion är brantare för vinster 

än för förluster eftersom människor är mer rädda för att förlora det de redan har än 

vad de vill vinna det de ännu inte har (Greenberg & Lowrie 2012). Eftersom 

förluster slår hårdare än vinster påverkar detta beslutsfattande (Kahneman & 

Tversky 1984). Kahneman och Tversky (1979) menar att folk överskattar 

händelser med låg sannolikhet och underskattar händelser med hög sannolikhet. 

Detta innebär att personer kan spendera mycket tid på att känna en oro inför ett 

val som gjorts trots att sannolikheten att det skulle få förödande konsekvenser är 

mycket liten. Många val tar sig formen av att antingen fortsätta i nuläge eller 

acceptera alternativ till det (Kahneman & Tversky 1984). Om beslutsfattaren 

känner en oro inför hur denne ska känna efter att beslutet är fattat finns det risk för 

obeslutsamhet (Brooks 2011).  

2.4.5 Sammanställning 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur obeslutsamhet kan te sig hos 

projektledare valde vi att utgå från Den subjektiva upplevelsen av beslutsfattande 

(Figur 1). Utifrån svårigheten med att jämföra alternativ, rättfärdigande av sitt 
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beslut, obeslutsamhetens kostnader och den förväntade ångern byggde vi vårt 

teorikapitel för att, genom teoretisk diskussion, få förståelse för olika perspektiv 

som kan påverka projektledarens subjektiva upplevelse och därmed dess 

beslutsfattande. De frågor vi valde att ha med i intervjuguiden baserades på 

kopplingar vi gjort i den teoretiska diskussionen.  
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3 Metod 

Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer med syftet att undersöka hur 

projektledare upplever situationer där de har svårt att fatta beslut.  

Vi har använt oss av en intervjuguide som är inspirerad av de faktorer som återges 

i Figur 1 och som baseras på Brooks (2011). Vi utgick från de fyra faktorer som 

återfinns under Den subjektiva upplevelsen av beslutsfattande (Figur 1).   

3.1 Varför vi har valt kvalitativa intervjuer 

Enligt Holme och Solvang (2010) är styrkan med kvalitativa intervjuer att man 

låter undersökningspersonerna styra samtalet och utveckla samtalets utveckling. 

De liknar en bra kvalitativ intervju med ett vanligt samtal. Forskaren ska endast 

ange temat för vad intervjun ska handla om samtidigt som det givetvis är viktigt 

att syftet uppfylls, det vill säga att forskaren får svar på de frågor man vill ha 

besvarade. I vår studie har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom vi inte 

vet hur projektledaren upplever sin subjektiva beslutssituation.  

Trost (2005) beskriver att forskaren, efter sina intervjuer, bör ha ett rikt material 

med intressanta skeenden, åsikter och mönster. Genom projektledarnas berättelser 

kan vi identifiera faktorerna som påverkar beslutsfattandet i projekt och när det är 

risk för obeslutsamhet. 

Trost (2005) och Holme och Solvang (2010) har något skilda åsikter gällande 

kvalitativa intervjuers tillvägagångssätt. Enligt Trost (2005) är en liknelse mellan 

ett samtal och en intervju missvisande Till skillnad mot ett samtal måste en 

intervju vara noga planerad och väl förberedd. Vid ett samtal är risken större att 

man undviker det som är obehagligt, i en intervju är det obehagliga ett tecken på 

att det finns något att gå vidare med i intervjun. Dock är de överens om att syftet 

med en kvalitativ intervju är att forskaren ska finna svaret på sina frågor. 

Vår ambition var att ställa raka och enkla frågor, där vår förhoppning var att våra 

undersökningspersoner var beredda att ge detaljerade svar. När vi noterade att vi 

närmade oss ett känsligt område var vi redo att gräva vidare genom effektiva 
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följdfrågor. Vi har haft nytta av både Trost (2005) och Holme och Solvangs 

(2010) råd.  

3.2 Varför vi har valt projektledare som respondenter 

Holme och Solvang (2010) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare förståelse av det man studerar. 

Det innebär att urvalet av undersökningspersoner inte kan ske slumpmässigt eller 

tillfälligt utan ska göras systematiskt utifrån vissa förutbestämda kriterier. Urvalet 

gör man utifrån den förförståelse man fått från de tidigare stegen i 

forskningsprocessen. Det är viktigt att skilja på informantintervju och 

respondentintervju i denna kontext. En respondent är delaktig i den företeelse man 

undersöker medan en informant är en person som står vid sidan av men som ändå 

har mycket att bidra med till undersökningen (Holme & Solvang 2010, s.104). 

Eftersom det är obeslutsamhet hos projektledare vi undersökt anser vi att det var 

lämpligast att intervjua just projektledare. I detta fall uppträder projektledare som 

respondent och delgav oss sina egna erfarenheter av obeslutsamhet.  

3.3 Etiska ställningstaganden  

Enligt Holme och Solvang (2010) kan forskning som studerar människor och 

samhällen innebära etiska problem. Forskningen måste skydda den fysiska och 

psykiska integriteten hos den enskilde som deltar i undersökningen och några av 

de viktigaste frågorna en forskare hela tiden måste ställa sig under hela 

forskningsprocessen är, i vilken grad forskaren har rätt att gripa in i andra 

människors liv, om det är nödvändigt att göra det för att få fram den information 

som forskaren vill åt samt hur forskaren ska förhålla sig till anonymiteten hos 

varje individ.  

De menar vidare att etikens uppgift inom samhällsvetenskapen består av två delar, 

dels har den i uppgift att sätta forskningens värde och förutsättningar i fokus och 

rikta ett kritiskt förhållningssätt till dessa. Den andra delen består i att etiken ska 

granska och ge riktlinjer för forskningsprocessen. (Ibid)  

Vi anser att de var viktigt att vi kontinuerligt tog etiska ställningstaganden under 

intervjuerna. En risk var att någon av respondenterna kom till intervjun med en 

felaktig föreställning om vad intervjun skulle handla om. De kunde vara inställda 
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på att svara på frågor inom ett visst område, men insåg där och då att de inte var 

tillräckligt förberedda, eller att de i efterhand ändrar sig när de fått se resultatet 

från transkriberingen.  

Vi var hela tiden redo att vara tillmötesgående mot de intervjuades synpunkter ur 

ett etiskt perspektiv, och vägde den personliga integriteten mot 

forskningsresultatet.  

En risk för denna studie, ur ett etiskt perspektiv, var att vi inte berättade att det var 

just obeslutsamhet vi undersökte. Eftersom obeslutsamhet har en negativ klang, 

ställde vi frågor kring respondenternas beslutsfattande för att sedan hitta 

kopplingar till teorier om obeslutsamhet utifrån svaren. Om vi hade ställt konkreta 

frågor med ordet obeslutsamhet tror vi att vi inte hade fått uppriktiga och ärliga 

svar. Alla intervjuer kommer att redovisas anonymt.  

3.4 Intervjuer 

3.4.1 Intervjuguide 

Trost (2005) menar att man ska sträva efter att det är den intervjuade som styr 

ordningen. Intervjun kan delas upp i olika frågeområden men listan bör inte var 

särskilt lång och varje område bör beröras. Följsamhet är mycket viktigt under 

intervjun vilket innebär att man ska följa upp de svar som respondenten ger, 

istället för att fokusera på de frågor man förberett sig att ställa.  

Vi har två delområden i vår intervjuguide (bilaga 1); del 1 är uppvärmningsfrågor 

där syftet var att respondenten fick berätta hur hen ser på sin roll, del 2 handlade 

om beslutsfattande, där fokus låg på de svåra besluten. Den här delen var den 

viktigaste för vår undersökning, det är utifrån dessa svar vi drar våra slutsatser.  

3.4.2 Urval 

Trost (2005) menar att man vid kvalitativa intervjuer vill få en stor variation i 

urvalet av respondenter. Urvalet ska vara heterogent inom en given ram och att 

det ska finnas variationer, dock ska inte mer än att någon enstaka person vara 

”extrem” eller avvikande. Repstad (2008) menar att en varierande skara 

respondenter ökar möjligheterna att undersökning ger ny och relevant data.  
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Den gemensamma nämnaren i vårt urval är projektledare. Våra variabler för att 

uppnå en bra variation i vårt urval är respondenternas kön, bransch, ålder, nivå på 

högsta avslutad utbildning och antal arbetade år som projektledare. Trosts (2005) 

resonemang om att det max får finnas enstaka ”extremer” har vi bemött genom att 

fyra av fem respondenter arbetar i kommunal verksamhet medan en respondent 

arbetar i ett vinstdrivande företag.  

3.4.3 Antal intervjuer 

Situationen bör avgöra hur många intervjuer som bör genomföras men ett fåtal 

intervjuer är att föredra då det är svårare att hantera ju mer omfattande materialet 

blir (Trost 2005; Repstad 2008). Även Kvale och Brinkman (2009) benämner 

detta som mättnad och menar att när det uppstår kan man inte utvinna några fler 

insikter eller tolkningar. 

Vi bestämde oss för att intervjua fem projektledare och efter att ha genomfört 

dessa fem intervjuer upplevde vi i en mättnad. Anledningen till att vi inte valde att 

söka efter fler respondenter är att våra respondenter resonerade på liknande sätt 

där den största skillnaden var i vilken kontext de agerade. Vi anser att ytterligare 

intervjuer inte var nödvändiga för att kunna dra relevanta slutsatser.  

3.4.4 Pilotintervjuer 

Kvale (1997) menar att en pilotintervju kan förbättra de kommande intervjuerna 

genom att man i pilotintervjun kontrollerar hur frågorna fungerar. Det som avgör 

om materialet från intervjun ska vara med i undersökningen är hur hög kvalitet 

materialet från pilotintervjun håller.  

Vi genomförde en pilotintervju med en projektledare. Intervjun gick bra och de 

flesta frågorna fungerade. Det var dock två av följdfrågorna som vi behövde 

förtydliga. Vi insåg att det var viktigt att vi var beredda att ställa följdfrågor när 

respondenten resonerar kring något relevant för vår undersökning. Vi kommer 

inte att ha med pilotintervjun i analysen då den inte bidrar med nödvändig data.  

3.5 Utförande av analys och datainsamling 

Trost (2005) menar att, det till skillnad mot kvantitativa studier, inte finns några 

uppsättningar av fördefinierade tekniker för att analysera och tolka materialet från 

kvalitativa intervjuer. Istället får man i större utsträckning tillämpa fantasi och 
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kreativitet för att tyda resultatet av den vetenskapliga undersökningen. Kvalitativa 

intervjuer analyseras genom att läsa igenom det man hörde under intervjun och 

fundera på vad svaren innebär, på detta sätt frambringas intressanta tankegångar. 

Vi har använt inspelningsutrustning under våra intervjuer för att sedan 

transkribera allt till utskriftsformat. Enligt Repstad (2008) är tolkning av 

information en genomtänkt värdering av datamaterial som ställs mot de 

frågeställningar som man har i undersökningen. En kvalitativ analys är personlig 

på grund av att den som utför intervjun vanligtvis gör systematiseringar och dessa 

kan innehålla material som är mångtydigt.  

Det viktigaste är att forskaren beskriver det som, utifrån undersökningens 

problemformulering, är väsentligt och att det görs på ett rätt och riktigt sätt. Efter 

att ha genomfört intervjuerna lyssnade vi igenom en intervju i taget och 

transkriberade allt intervjumaterial, totalt blev det 35 A4-sidor. Vi transkriberade 

intervjuerna parallellt. I intervjuerna letade vi efter kopplingar till Den subjektiva 

upplevelsen av beslutsfattande (Figur 1) och plockade ur dessa stycken och 

infogade i ett nytt dokument. Utifrån detta sammanställde vi kortare versioner av 

de intervjuer vi gjort. En av respondenterna bad om att få läsa vår 

sammanställning av hens intervju, efter att ha läst den ville hen att vissa 

formuleringar skulle strykas. Vi verkställde hens önskemål. 

Vi utgick från våra forskningsfrågor och vårt syfte när vi analyserade data från 

intervjuerna. Vi noterade resonemang som respondenterna gjorde som vi kunde 

koppla till våra teorier och dessa noteringar blev sedan utgångspunkten för hur vi 

la upp våra analyser och slutsatser. 

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet (Trost 2005) innebär att en mätning är stabil och inte utsatt för 

slumpmässiga faktorer - en mätning vid en tidpunkt ska ge samma resultat vid en 

annan tidpunkt. Detta kan dock upplevas som problematiskt eftersom det 

förutsätter ett statiskt förhållande. Om man som i vår undersökning valt ett 

symboliskt interaktionistiskt synsätt, där man utgår från att man hela tiden ingår i 

processer, kan man förvänta sig olika resultat vid olika tidpunkter (Trost 2005, 

s.131).  
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Det finns en svårighet gällande intervjuer som undersökningsform vilken innebär 

att samma person kan ge olika svar på samma fråga vid olika tillfällen, även om 

frågeställaren följer samma intervjuguide. Detta leder till att reliabiliteten av en 

vår studie kan anses vara relativt låg, dock har intervjuerna gett liknande svar 

vilket kan anses öka undersökningens reliabilitet. 

3.7 Validitet 

Enligt Trost (2005) innebär validitet att instrumentet eller frågan mäter det den är 

avsedd att mäta. Vid kvalitativa intervjuer vill man få reda på hur den intervjuade 

uppfattar en viss företeelse.  

Vi har skapat våra forskningsfrågor utifrån relevanta teorier och gjort en utförlig 

planering när vi utformat intervjuguiden. Baserat på detta anser vi att våra 

intervjuer är relevanta för ämnet vi studerar vilket lett till att undersökningen 

anses undersöka det den är avsedd för. Detta innebär att validiteten i studien kan 

anses vara hög. Vad som är relevanta teorier och hur väl respondenterna besvarar 

vår frågeställning är dock subjektivt och kan därmed anses minska validiteten 

något.  

3.8 Källkritik 

Enligt Booth et. al. (2004) är vägen ofta krokig när man letar efter relevanta källor 

i forskningsprojekt. Ofta hittas sidospår och utvikningar som både bekräftar och 

tillbakavisar de hypoteser man har fastnat för.  

Det finns tre typer av källor; primärkällor som består av rådata, sekundärkällor 

vilket är forskningsrapporter, böcker, och artiklar som grundar sig på primärdata 

och primärkällor samt tertiära källor vilka grundar sig på sekundärkällor. (Ibid) 

Vi har använt oss av sekundära källor i form av vetenskapliga artiklar, där den 

viktigaste är Brooks (2011) Management Indecision samt primärkällor i form av 

de intervjuer vi gjort där vi fått respondenternas återberättelser av hur de upplever 

beslutsfattande.  

Att det inte finns speciellt mycket skrivet om obeslutsamhet kan vara både ett 

problem och en möjlighet. Problemet skulle vara att orsaken till den uteblivna 

forskningen är det inte anses vara ett relevant ämne att forska om. Vi anser dock 

att det är en möjlighet för oss att undersöka ett relativt outforskat område, ett 
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spännande område som det behövs mer kunskap om. Vi anser även att det är en 

utmaning att ta sig an ett ämne där få har verkat tidigare och i synnerhet i 

kontexten obeslutsamhet i projekt. 

3.9 Problem med vår metod 

I två av intervjuerna angav inte respondenterna några konkreta exempel på när de 

skulle berätta om en episod då de hade svårt att fatta beslut. Vi kunde inte få ut 

något konkret i de svaren och fick istället göra tolkningar utifrån hur de svarat på 

tidigare frågor.  

Vad detta berodde på vet vi inte. Den ena respondenten angav att hen inte hade 

några problem med beslutsfattande och vi förutsätter att det överensstämmer med 

hens verklighet. I det andra fallet menar respondenten att det uppstår situationer 

kontinuerligt med svåra beslut, trots det uppger hen ingen konkret situation.  

I det läget, med facit i hand, kunde vi ha varit mer alerta vid intervjun och be 

respondenten att specificera och konkretisera med ett tydligt exempel.  

Det kan uppfattas som ett metodproblem att vi inte nämner ordet obeslutsamhet 

under intervjuerna. Dock är, som vi nämnt tidigare, ordet obeslutsamhet ett laddat 

ord kopplat till en egenskap som är negativ (Brooks 2011). Sannolikt är detta ord 

negativt laddat i projekt där det handlar om att driva arbetet framåt.  

Vi anser att det är sannolikt att respondenterna skulle gett oss ett annorlunda 

resultat om vi uttryckligen nämnt obeslutsamhet. Våra svar gav trots den aktuella 

problematiken användbara och relevanta resonemang kring hur de tänker kring de 

beslutssituationer de ställs inför.  

Vi valde att endast genomföra respondentintervjuer. Syftet till det är att vi vill 

utforska projektledares subjektiva upplevelse av beslutsfattande i projekt.  

Ett problem med att endast utgå från respondentintervjuer är att den endast utgår 

från respondenternas upplevelser, en lösning på detta skulle kunna vara att 

komplettera dessa med informantinterjvuer med syfte att undersöka den objektiva 

upplevelsen av projektledares beslutsfattande i projekt.  

Till exempel i Respondent 3:s konkreta exempel där hen berättar om hur hen lade 

fram ett beslutsförslag för styrgruppen. I detta fall hade det varit intressant att 
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genomföra en informantintervju med någon representant från styrgruppen för att 

höra deras objektiva upplevelse av Respondent 3:s agerande. 

Flera av de kommunala projektledarna uppgav att de upplevde att de måste 

rättfärdiga sina beslut inför medborgarna. I detta fall skulle det vara intressant att 

göra en undersökning för hur medborgarna upplever resultatet av de beslut som 

fattas av våra respondenter. 

Holme & Solvang (2010) menar att syftet med undersökningen är avgörande för 

om man väljer att intervjua respondenter eller informanter. Syfte med vår 

undersökning är att undersöka hur obeslutsamhet ter sig hos projektledare i 

projekt. Och vi har valt att angripa det genom att intervjua projektledare. 

Holme & Solvang nämner tre tänkbara skäl till att inte välja respondentintervju 

och istället fokusera på informanterna. Att det inte går att hitta lämpliga 

respondenter kan bero på att de är oförmögna att tala för sig själva eller att man 

anser att det inte är möjligt att få ut den information som man vill åt. I vår 

undersökning har det inte varit några problem att få tag i respondenter, de har 

varit fullt kapabla att dela med sig av sina erfarenheter som projektledare och 

beslutsfattande och vi anser även att den data vi fått från intervjuerna är relevant 

för vår undersökning. Den sista punkten går att diskutera, vi har valt att fokusera 

på den subjektiva upplevelsen av obeslutsamhet i projekt. Från våra intervjuer är 

det endast svara på hur våra respondenter upplever att obeslutsamhet ter sig i 

projekt ur projektledares subjektiva perspektiv. 
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4 Redovisning av data 

Vi utförde fem intervjuer med projektledare. Vi deltog båda två vid intervjuerna 

och alla intervjuer spelades in. Alla respondenter anonymiserades. Vi utgick från 

vår intervjuguide, men vi ställde även följdfrågor. 

Vi har utgått från svaren från följande frågor i vår intervjuguide (bilaga 1) när vi 

sammanställt vår datainsamling i detta kapitel: 

 

 Vad uppskattar du mest med att arbeta som projektledare?  

 Svaren på denna fråga redovisas under rubriken Fördelarna med 

 projektledarerollen 

 Vilka svårigheter stöter du på i arbetet som projektledare?  

 Svaren på den denna fråga redovisas under Vilka faktorer påverkar 

 beslutsfattandet och Utmaningarna med projektledarerollen.	  

 Kan du berätta om en episod i ett projekt där det var svårt att fatta 

 beslut?  

 Svaren på denna fråga redovisas under Om ett svårt beslut och risken att 

 drabbas av obeslutsamhet 

Vi har valt att varje respondent ska vara anonym och därför presenteras ingen 

bakgrundsdata om respondenterna. 

4.1 Respondent 1  

4.1.1 Allmänt 

Vår första respondent intervjuades den 18 mars 2015, klockan 9.30 och intervjun 

varade i 32 minuter. Respondenten har arbetat som projektledare i cirka tio år. 

Hen är för tillfället verksam inom mark- och exploateringsprojekt. 

4.1.2 Fördelarna med projektledarrollen 

Respondenten uppskattar att rollen som projektledare innebär ett stort ansvar, 

både ett ekonomiskt och personalmässigt. En ytterligare aspekt som hen 
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uppskattar är att slutresultatet av projektet är tydligt och att medborgarna kan ta 

del av projektets resultat. Den tredje aspekten respondenten beskriver är att det 

finns en tydlig start och ett tydligt mål. 

Alltså den typen av projektledare som jag är, som handlar om 

samhällsbyggnad. Dels arbetsformen, att man får ansvar för att driva fram 

en fråga, att man har ett väldigt stort ansvar både för ens kollegor som 

man har med i sitt projekt som framför allt är ens kollegor och inte ens 

personal. Sen även att man har ett ekonomiskt ansvar men även då, som i 

vårt fall då, att det syns vad vi gör på stan. Det tycker jag är en väldig 

tillfredsställelse. Men jag tycker att det är en väldigt bra form, det finns 

en start och ett slut liksom. Exempelvis nu har vi byggt färdigt eller nu 

ska vi inviga detta. 

4.1.3 Utmaningarna med projektledarrollen 

Det är många olika viljor som ska säga sitt i projekt. Att föra samman allas åsikter 

och synpunkter med de lagar och regler som finns är en utmaning för 

projektledaren. För att lyckas med detta menar hen att projektledaren måste vara 

tydlig i sin kommunikation och även bjuda in till dialog.  

Det är mycket olika viljor. Och det kan ju både vara rent tyckande men 

även alltså rent lagmässigt eller regelmässigt. Och det här ska liksom 

fogas ihop. Men såhär och såhär är det i de här frågorna så då måste vi 

göra såhär och så ska det här jämkas ihop och då är det ju mycket det här 

att det handlar om mycket vilja för att få ihop det här. Då handlar det 

mycket om kommunikation att lyckas prata med folk och se om vi kan 

vrida eller vända på någonting – om vi gör såhär, går det då? Och att få 

alla i gruppen trygga att sitta och diskutera, att det är okej liksom. Att 

man inte behöver sitta och passa på varandra. 

4.1.4 Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet 

Respondenten menar att hen överväger sina beslut både intuitivt och rationellt. 

Det intuitiva beslutsfattandet dominerar ju enklare och mer rutinmässiga besluten 

är och de rationella besluten äger rum när svårighetsgraden ökar. I slutändan kan 

det ändå vara magkänslan som får sista ordet efter att de rationella övervägandena 

sagt sitt.  
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Respondenten anser att hen litar mest på informationen från interna källor inför 

beslutsfattande i projekt. De interna källorna litar hen på fullt ut. De externa 

källorna är hen beroende av när det inte finns resurser internt för att få fram 

tillräckligt med underlag till vissa projekt.  Hen nämner även att det handlar om 

ett förtroende mot medborgarna och då är det viktigt att kunna visa upp en 

objektivitet. Där kan de externa källorna vara ett stöd för att visa att det inte bara 

är deltagarna i projektet som har tyckt och tänkt. Detta blir ett sätt att rättfärdiga 

sina beslut inför medborgarna.  

Respondenten menar att den hårda informationen är mycket viktig då utredningar 

ofta ligger till grund för hens beslut. Dock vill hen inte bortse från den mjuka 

informationen då den, i detta fall, representerar medborgarnas åsikter och 

synpunkter. Det är faktorer som hen måste göra avvägningar på hur mycket de ska 

få påverka besluten. 

4.1.5 Om ett svårt beslut och risken att drabbas av obeslutsamhet 

Respondenten menar att hen inte kan erinra sig en episod när hen har haft svårt att 

fatta beslut. Hen anser dock att det är mycket viktigt att få med sig gruppen i sina 

beslut. En bra dialog med gruppen anser hen vara den viktigaste uppgiften för 

projektledaren. Det blir ett rättfärdigande inför gruppen av de beslut hen kommer 

att föreslå inför styrgruppen. Risken att drabbas av obeslutsamhet kan då påverkas 

av i vilken grad projektdeltagarna står bakom hens beslut.  

Den (diskussion och dialog) tycker jag är det absolut viktigaste i  

hela… Alltså projektledning handlar ju inte om att bestämma. 

Projektledning handlar ju liksom om att få med sig alla och känna att man 

har den här dialogen, sen måste man ändå kunna ta de besluten i 

slutändan. Men det är ju inte för att köra över folk.  

Jag tycker nog att som projektledare, så tycker jag nästan att det är min 

viktigaste roll – det är den dialogen, att alla i gruppen är med. 

4.1.5.1 Koppling	  mellan	  respondentens	  svar	  och	  den	  subjektiva	  upplevelsen	  av	  

beslutsfattande	  	  

Respondenten anger att det är en utmaning att väga in både tyckande från kollegor 

med de lagar och regler som finns. ”Det är mycket olika viljor. Och det kan ju 

både vara rent tyckande men även alltså rent lagmässigt eller regelmässigt”.  
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Då menar respondenten att kan det bli en avvägning mellan dessa två faktorer, 

vilket kan kopplas till svårt att jämföra (Figur 1).  

Respondenten säger ”Jag tycker nog att som projektledare, så tycker jag nästan 

att det är min viktigaste roll – det är den dialogen, att alla i gruppen är med”. 

Genom att ha med sig gruppen i sitt beslut upplever hen att det är lättare att fatta 

beslut och därmed rättfärdiga sitt beslut (Figur 1). 

 

 

4.2 Respondent 2 

4.2.1 Allmänt  

Vår andra respondent intervjuades den 18 mars 2015, klockan 11.00. Intervjun 

varade i 38 minuter. Respondenten har arbetat som projektledare i ett år. För 

tillfället är hen verksam inom VA-projekt. 

4.2.2 Fördelarna med projektledarrollen 

Respondenten anger en konkret aspekt, den som hen tycker är viktigaste i ett 

lyckat projekt, att projektet ska drivas framåt. Snabbt lägger respondenten fokus 

på beslutsfattande.  

Det är riktigt roligt (att arbeta som projektledare), jag vet ju att det är 

många som inte trivs med att jobba som projektledare. För det gäller att 

fatta beslut, det kan vara jobbigt att fatta dem. För i grund och botten, 

som jag ser det, det viktigaste är att projektet ramlar framåt, att det går 

framåt. Och då kanske man får ta ett beslut som blir felaktigt, men då får 

man ta med sig det och gå på kammaren och fundera och korrigera efter 

som. 

4.2.3 Utmaningarna med projektledarrollen 

Respondenten menar att det är en utmaning att projektbeställarens önskemål kan 

leda till att projektet blir dyrt, och att man då måste våga säga ifrån som 

projektledare för att undvika prestige i processen. En annan aspekt är hur 

organisationens målsättningar stämmer överens med den verklighet som 

projektledaren möter i projektet. Respondenten ser även utmaningar i att få en 
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projektgrupp som vill framåt samt när det finns projektmedlemmar som inte 

levererar det hen förväntar sig av dem. 

Ägaren eller representanter, politiska plattformarna, de har ju en viss 

inriktning, ett önskemål. Det kanske inte är tekniskt kunniga. Tekniskt 

intresserade och ser om det är möjligt, utan de bara vill ha det. Då ska 

man nog flagga för, det tror jag vi är dåliga på, det är känslan i alla fall, vi 

är dåliga på att flagga för, det här blir dyrt, enormt dyrt, är det verkligen 

något vi vill ha, innan det blir prestige i det och säga. 

Det hänger mycket på att man här har svårt att hitta vilka målsättningar 

det är. Vi har ju de här flummiga, det blir ju ofta de här politiska 

målsättningarna, som egentligen ingen vet riktigt vad det är. Sen ska det 

sitta någon och försöka få ner den där visionen, den ska ner i mål, och sen 

ska målsättningar ner i för oss mätbara mål kanske. Det kan vara väldigt 

långt från vår verklighet. 

Ser man det kronologiskt ur projekt, så är det att försöka få till en 

projektgrupp som är drivande. Det som är jobbigt är att man ibland kan få 

projektdeltagare som inte är så engagerade. 

4.2.4 Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet 

Respondenten menar att graden av intuitivitet och rationalitet är helt beroende av 

hur insatt hen är i frågan. Om respondenten upplever att det är en fråga hen inte 

kan svara på, måste hen göra rationella övervägningar med exempelvis kollegor. 

Hen tar även upp en aspekt om hur viktig hen anser att kunskap hos 

projektledaren är och att man måste kunna styrka sina beslut, det vill säga 

rättfärdiga sina beslut.  

Många, jobbar inom kommunen. Allting ska ju vara offentliga, besluten 

som fattas är offentliga. Så länge det är arbetsdokument är det inte 

offentligt, men när beslutet är fattat är det offentligt. Då gäller det att man 

har skäl till att ta det beslutet. Om det någonsin skulle vara någon som 

ställer frågan. Men då ska man i alla fall ha någonting. 

Respondenten litar mest på interna källor då hen anser att det finns en enorm 

kompetens bland kollegor vilka hen litar på. 
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Respondenten använder helst hård information eftersom mycket av arbetet i 

projekt utgår från matematiska beräkningar och utredningar. 

Dialog och diskussion är också väldigt viktigt och utan den vet hen inte vad 

projektmedlemmarna känner, tycker och tänker.  

4.2.5 Om ett svårt beslut och risken att drabbas av obeslutsamhet 

Respondenten upplever att hen har svårt att fatta vissa beslut, vilket visar sig när 

det uppstår osäkerhet kring hens mandat. Det beslut som hen upplever som svåra 

vill hen då gärna stämma av med styrgruppen.  

Ja, det kommer ju titt som tätt. Är det så att man känner att man inte har 

något mandat, inget skriftligt, det här är inom mina ramar, det är lite 

luddigt. Då får man ju ta upp det med styrgruppen eller liknande. För det 

gäller att vara prestigelös, jag tjänar ju inte på att trampa på folk eller att 

jag ska ta beslut som är helt fel, bara för att jag tycker att det ska vara så. 

Då får man vara prestigelös och gå till styrgruppen kanske, bolla med 

dem. Vi har haft beslut där jag fått backa när styrgruppen sagt sitt. Men 

då har jag ändå tagit ett beslut, sen har jag gått ifrån det forumet, tagit 

med mig den frågan till styrgruppen, bollat där, och säger nej vi gör inte 

så. Då får man gå tillbaka och säga, vi gör inte så här. Det gäller att vara 

prestigelös., för det är ju, jag har suttit med i projekt förut där varit raka 

och tuffa projektledare. Och besluten som tas, det blir prestige väldigt 

snabbt av dem. Och det leder inte till projektets bästa. Och då tycker jag 

personligen att man trampat lite snett och inte sett till helheten. 

4.2.5.1 Koppling	  mellan	  respondentens	  svar	  och	  den	  subjektiva	  upplevelsen	  av	  

beslutsfattande	  

Respondenten upplever att de önskemål som politikerna har kan vara svåra att 

matcha med den verklighet som respondenten möter i sin vardag som 

projektledare. ”Ägaren eller representanter, politiska plattformarna, de har ju en 

viss inriktning, ett önskemål” och ”Det (politikernas önskemål) kan vara väldigt 

långt från vår verklighet”. Respondenten baserar ofta beslut rationellt på dialog. 

Detta kan kopplas till rättfärdigande av beslut (Figur 1).  

När respondenten är osäker på sitt mandat upplever hen att det är svårt att göra ett 

val.  ”Är det så att man känner att man inte har något mandat, inget skriftligt, det 

här är inom mina ramar, det är lite luddigt. Då får man ju ta upp det med 
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styrgruppen eller liknande”. Detta kan bero på att en minskad kontroll över 

situationen kan upplevas när beslutsfattaren inte är säker på sitt mandat, vilket i 

sin tur kan kopplas till svårt att jämföra (Figur 1).  

Respondenten är beredd att fatta beslut under osäkra förhållanden, hen anser att 

det är viktigt att det fattas beslut och om det blir fel finns möjligheten att rätta till 

det. Hen motverkar därmed den förväntade ångern och driver projektet framåt. 

”Vi har haft beslut där jag fått backa när styrgruppen sagt sitt. Men då har jag 

ändå tagit ett beslut”. (Figur 1) 

 

4.3 Respondent 3 

4.3.1 Allmänt  

Vår tredje respondent intervjuades den 20 mars 2015, klockan 14.00. Intervjun 

varade i 39 minuter. Respondenten har arbetat som projektledare i cirka 15 år. 

Hen har arbetet med IT-projekt.  

4.3.2 Fördelarna med projektledarrollen 

Respondenten menar att projektets karaktär; att ständigt vara på väg framåt, de 

sociala aspekterna, samt möjligheterna att som projektledare få bestämma, gör 

projektledarrollen till ett stimulerande arbete. 

Det bästa tycker jag ju är att det aldrig blir tråkigt. För du får ju oftast 

olika uppdrag. För precis när det börjar blir tråkigt, då är det klart. Och då 

hoppar man på nästa. Sen att man hela tiden träffar nya människor. Oftast 

i projekt får man in nya människor, och jag gillar att testa nya människor 

i projekt. Sen gillar jag att bestämma, det är bara att vara ärlig, jag gillar 

att bestämma och jag gillar att prata. Så det är perfekt. 

4.3.3 Utmaningarna med projektledarrollen 

Respondenten menar att de sociala aspekterna kan vara utmanande, när 

projektgruppen drabbas av personliga kriser måste det hanteras av projektledaren 

på ett bra sätt. Det är även en utmaning för projektledaren att arbetsmiljön och 

personkemin är god i en projektgrupp. Projektledaren har ju det yttersta ansvaret 

för att lösa konflikter och att personer kan arbeta tillsammans. Respondenten tar 
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även upp att styrgruppens beteende kan vara en utmaning, att en styrgrupp inte 

visar det intresse som projektledaren förväntar sig eller önskar. 

Nej, men i och med att jag har varit projektledare så länge, det har ju varit 

allt från dödsfall, sjukdom, sådan där jobbiga grejer. Men sedan också att 

du jobbar med projekt i många år, du levererar, men sen visar det sig att 

det är ingen som vill ha det, för att det har blivit för gammalt. Det är 

massa sådana grejer, Sedan också att folk inte drar jämnt i projekten, 

ibland får man säga till deras chefer att den här människan kan inte jag 

jobba med. Så det handlar allt om personal, resursproblem och sedan 

också att styrgrupper är ointresserade. Du kommer till en styrgrupp, som 

tycker att ”Vad skönt nu kan jag sitta och läsa mail medan jag är på det 

här styrgruppsmötet.” Man stöter på det mesta. 

4.3.4 Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet 

Respondenten uppger att hen går på magkänsla för att ta det avgörande beslutet 

vid de tillfällen då beslut kan vara jobbiga. Hen gör dock rationella överväganden 

för att jämföra de olika alternativen innan han fattar sitt beslut. 

Diskussion och dialog är mycket viktigt för respondentens beslutsfattande. 

Respondenten litar mest på interna källor, i många fall har de berott på att de 

interna källorna sitter i styrgruppen. Externa källor är också viktiga eftersom det 

ofta finns konsulter som är direkt kopplade till projektet. 

Respondenten menar att den hårda informationen är mycket viktig i hens projekt 

eftersom det i många fall rör sig om mycket pengar, hård data är då enklare att få 

fler att förstå. För att få med sig sin projektgrupp menar dock respondenten att den 

mjuka information spelar en viktig roll. 

4.3.5 Om ett svårt beslut och risken att drabbas av obeslutsamhet 

I ett fall berättar respondenten om när hen i ett projekt skulle välja mellan att 

fortsätta använda sin nuvarande leverantör av IT-tjänster eller byta till en ny. Den 

gamla leverantören hade dittills inte levt upp till de förväntningar projektet ställt 

på dem. Att välja obeslutsamhet i detta fall skulle betyda att fortsätta som vanligt 

med samma IT-leverantör. Projektledaren hade i detta fall mycket svårt att fatta 

beslut. Alternativen var att avbryta samarbetet med den nuvarande leverantören 

eller att påbörja ett samarbeta med ett nytt företag. Något som försvårade beslutet 
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var att den mest kompetenta personen i projektet ansåg att det vore bäst att 

fortsätta som vanligt medan respondenten ville byta leverantör. Det ledde till att 

respondenten fick rättfärdiga sitt beslut inför styrgruppen och förklara att det bästa 

alternativet var att byta till en annan IT-leverantör. Obeslutsamhet i det här fallet 

skulle innebära att fortsätta som vanligt med den gamla IT-leverantören.   

Men jag kände att vi hade lagt mer så mycket tid med X, och det var 

kontakt med Indien (supporten sitter i Indien). Medan med Y skulle vi få 

mer svenska resurser. Och i det fallet hade jag ju rätt. Det blev ju bra. 

Styrgruppen litade på mig och det blev så. Och sen var IT-projektledaren 

i det här fallet väldigt bra, för han accepterade mitt beslut. Och så vart det 

ju bra, men då var jag osäker för jag visste om att IT-projektledaren hade 

bättre kompetens än mig, men det var magkänslan att vi inte kommer 

någonvart annars. 

4.3.5.1 Koppling	  mellan	  respondentens	  svar	  och	  den	  subjektiva	  upplevelsen	  av	  

beslutsfattande	  

Respondenten berättar om ett konkret fall där hen hade svårt att fatta beslut när de 

skulle byta leverantör av IT-tjänster. Trots att den person som hade mest 

kompetens i projektet ansåg att de skulle fortsätta med samma leverantör. 

Alternativen var att våga förändra eller stanna kvar i ”utgångsläge” vilket kan 

kopplas till förväntad ånger (Figur 1). 

Respondenten beskriver att de beslut hen tar ofta rör mycket pengar vilket gör att 

hård data är viktig för att kunna rättfärdiga sitt beslut (Figur 1).  

 

4.4 Respondent 4 

4.4.1 Allmänt  

Vår fjärde respondent intervjuades den 27 mars 2015, klockan 10.30. Intervjun 

varade i 29 minuter. Respondenten har arbetat som projektledare i cirka ett år. 

Hen är för tillfället verksam inom anläggningsprojekt. 

4.4.2 Fördelarna med projektledarrollen 

Respondent 4 uppskattar ansvaret som medföljer med projektledarrollen. 

Eftersom respondenten inte vill bli chef anser respondenten att projektledarrollen 
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passar respondentens ambitionsnivå sett till graden av ansvar. Respondenten vill 

kunna påverka och ansvara för projektets resultat. 

Att man får bestämma själv, inom de givna ramarna. Jag vill inte bli chef. 

Och är man inte chef, är ju projektledare, ja det blir ett ganska naturligt 

steg i karriären. Du får mer inflytande eller kunna ta större beslut. På så 

sätt tycker jag att, man får var med och bestämma och påverka, men man 

har inte chefsansvaret. Men man har ju ansvaret för sin budget och sina 

projektdeltagare och så. 

4.4.3 Utmaningarna med projektledarrollen 

Respondenten anger att relationen med entreprenören, som utför de arbeten som 

respondenten planerar, är den största utmaningen i hens projekt. Att entreprenören 

tolkar avtalet på ett sätt som är till fördel för denne är något som respondenten 

måste hantera på ett effektivt sätt samtidigt som respondenten måste ta hänsyn till 

fastighetsägaren där arbetet utförs. 

Utmaningen från entreprenören är min största utmaning, tygla den 

relationen på något sätt, liksom. För ingenting, även om man har det här 

standardprotokollet med alla punkter som man ska följa, så tar de 

(entreprenören) sig friheter, och liksom, allting kan ju tolkas. Att följa det 

som är upphandlat är den största utmaningen. 

4.4.4 Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet 

Respondenten anger flera faktorer som påverkar när hen fattar sina beslut. 

Förhandling med entreprenörer kan komplicera beslutsfattandet då hen är osäker 

på regelverket och vilka tolkningar som gäller. Att deras arbete innebär ett intrång 

i medborgarnas liv är även det en faktor som respondenten måste ta hänsyn till. 

Dialog med kollegor är viktigt för respondenten för att få bra underlag för sina 

beslut och känna att det finns ett socialt stöd för dessa. Information från 

omvärldsbevakning ger respondenten upplysningar om hur andra liknade projekt 

har löst liknade problem. 

4.4.5 Om ett svårt beslut och risken att drabbas av obeslutsamhet 

Respondenten upplever att det förekommer svåra beslut under 

förhandlingssituationer med entreprenören. Det beror på att respondenten känner 

en osäkerhet inför det regelverk som gäller och att entreprenören i vissa fall har 
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större kunskap om dessa. Respondenten anser att entreprenören givetvis ska ha 

betalt för det arbete som de utfört enligt kontrakt men att ta ett beslut om att inte 

betala för de arbeten som inte står med i kontrakt är svårt. Om respondenten i 

detta fall skulle välja att inte fatta något beslut skulle det innebära att 

entreprenören fortsätter att tolka kontraktet på sitt sätt och anser sig kunna agera 

på eget bevåg. 

Men jag tycker ju att de här förhandlingsfrågorna, där känner jag, jag har 

inte 25 års erfarenhet av det här regelverket. Så jag kan inte paragraf efter 

paragraf. 

4.4.5.1 Koppling	  mellan	  respondentens	  svar	  och	  den	  subjektiva	  upplevelsen	  av	  

beslutsfattande	  

Respondenten upplever det som svårt att fatta beslut vid förhandling med 

entreprenören.  Respondenten har svårt att jämföra eftersom hen inte kan 

regelverket lika bra som entreprenören och då känner sig underlägsen i 

förhandlingssituationer. ”Men jag tycker ju att de här förhandlingsfrågorna, där 

känner jag, jag har inte 25 års erfarenhet av det här regelverket. Så jag kan inte 

paragraf efter paragraf”. I dessa situationer har inte respondenten full kontroll 

över beslutssituationen. (Figur 1) 

Respondenten anser att dialog med kollegor är viktigt för att få bra underlag för 

sina beslut och känna att det finns ett socialt stöd för dessa. Detta kan kopplas till 

hur beslutsfattaren känner angående rättfärdigande av de beslut hen tar. (Figur 1) 

4.5 Respondent 5 

4.5.1 Allmänt  

Vår femte respondent intervjuades den 1 april 2015, klockan 13.00. Intervjun 

varade i 35 minuter. Respondenten har arbetat som projektledare i cirka 13 år. 

Hen är för tillfället verksam inom anläggningsprojekt inom mark och 

exploatering. 

4.5.2 Fördelarna med projektledarrollen 

Respondenten uppskattar att driva arbetet framåt och att hen är med från början i 

projektet. Hen tycker om att ha koll på hela processen eftersom man då känner till 

projektets historia och vad som har gjorts. Respondenten anser även att 
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projektledarrollen är spännande eftersom hens arbetsdagar kan se väldigt olika ut, 

det är vanligt att oförutsägbara händelser sker i projekten och då måste hen lösa de 

eventuella problem som det innebär. Detta är något som respondenten ser som 

stimulerande med jobbet som projektledare. 

Ja, jag tycker det är roligast att man har kollen på allting. Att man vet vad 

man ska göra, att man vet att sina medarbetare jobbar åt rätt håll. Så att vi 

kommer dit vi ska. 

När man åker till jobbet på morgonen, då vet man inte vad som väntar ute 

och då får man släppa det man har och åka ut. Och prioritera. Och det är 

ju det som roligt. 

4.5.3 Utmaningarna med projektledarrollen 

Respondenten anger säkerheten på arbetsplatsen som hens största utmaning i hens 

projekt. På en byggarbetsplats finns det många riskmoment där medarbetarna kan 

skada sig men det finns även en risk att obehöriga tar sig in på deras 

arbetsområden. 

De värsta utmaningarna är ju om någon blir skadad eller förolyckas. För 

det ska ju inte förekomma. Men det gör ju det tyvärr. Det är högt tempo, 

det är stora maskiner, och det är rivningar och byggnationer. Och även en 

allmänhet att ta hänsyn till. Som ibland är inne på arbetsområden fast de 

inte ska och så vidare. 

Om det händer en olycka är det viktigt att alla papper är i ordning. Detta är något 

som sker kontrollerat vid den offentliga upphandlingen och är därför inget som 

respondenten har det yttersta ansvaret för men hen blir ändå iblandad i det arbetet.  

I den här typen av projekt så handlar vi upp ett byggbolag, sen har ju de 

det ansvaret för sin personal, men jag blir alltid inblandad i det. Om det 

har blivit någon skada, att vi har rätt avtal mellan oss, att de har alla sina 

papper i ordning. Och att vi har alla papper i ordning. Så att det inte blir 

problem med några försäkringsbolag och att det blir ytterligare problem. 

Att det blir en skada är allvarligt nog, men att allt är i ordning. 

4.5.4 Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet 

Respondenten anger att hen gör rationella överväganden som bygger på 

erfarenheter från tidigare projekt och situationer i beslutssituationer.   
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Det är rationellt. Ju längre man jobbar, hamnar man i situationer som man 

redan hamnat i. Så då vet man ju att, här ska vi göra på det här viset och 

här på det här viset. 

Respondenten anser at hen inte fattar några intuitiva beslut, detta beror bland 

annat på att de beslut som hen fattar dokumenteras och att de är offentliga. 

Egentligen är ju allt rationellt, för vi kan ju inte, till exempel vid en 

miljöförorening, kan ju inte jag ta ett beslut utifrån att ”Jag brydde mig 

inte om att ta bort den för att jag var så hungrig den dagen, det funkar inte 

ju inte så”. Det kanske funkar om man är snickare på en arbetsplats, och 

inte slog i en spik riktigt. Men det funkar inte hos oss, för allt hos oss är 

ju spårbart. För vi dokumenterar ju allt. Så vi måste ju fatta de besluten. 

Respondenten anger även att dialogen med sina medarbetare är mycket viktig för 

att fatta beslut när det är osäkra situationer. 

När man pratar högt med varandra bara. Det är faktiskt skitbra. Let´s 

walk and talk. Den är faktiskt bra, det har vi kommit fram till många 

gånger. Men varför kom vi inte på det själva? Men när man pratar med 

varandra så. 

Respondenten menar att hen fattar sina beslut från både interna och externa källor 

och att hen inte gör någon värdering mellan dem hur pass trovärdiga de anses 

vara. 

Det är ju så olika, vi har ju många kunskaper här, vi har VA-folk, natur 

och park, och allting sådant. De har ju sina kunskaper. Men ibland så tar 

vi in experter som fördjupar sig i bullerutredningar och så där. Då är det 

ju dem vi litar på. Och när vi har våra projektörer som ritar gator, då är 

det ju en dialog under tiden. Och det är beroende av vilka av konsulterna 

som det är som ritar. Det finns ju de som ritat gator i 50 år och är otroligt 

duktiga, då är det ju dem vi litar på. Då är de bättre än oss eftersom de 

har gjort, och vi har det förtroendet, då litar vi ju på dem. Så det är både 

och. 

Respondenten anger att hen fattar sina beslut utifrån både mjuk och hård 

information. Den mjuka informationen representeras av medborgarnas åsikter och 

synpunkter medan den hårda informationen utgår från den bestämda detaljplanen. 
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4.5.5 Om ett svårt beslut och risken att drabbas av obeslutsamhet 

Respondenten verkar inte ha några svårigheter att fatta beslut, hen är väl 

medveten om att det ibland måste fattas beslut för att projektet ska drivas framåt. 

Skulle beslutet bli fel får respondenten se tillbaka på detta i efterhand för att ta 

med sig lärdomar. 

Ibland kan det vara två alternativ som är, man måste ta ett av dem, och då 

måste man ta ett av dem. Sedan får man vara sådan efteråt att ”Ja vi 

skulle haft den andra”. Men måste ju vara med och fatta besluten.  

Och ofta är det ju så att det funkar bra, men när man har en 

erfarenhetsåterföring att man tänker tillbaka, ”Och här gjorde vi det här 

spåret, och det spåret hade kanske blivit lite bättre om vi gjort på det 

sättet”. 

Respondenten nämner ett konkret exempel när det var svårt att fatta beslut. Vid ett 

anläggningsprojekt upptäckte de att marken var förorenad. Respondenten ställdes 

då inför två alternativ; att gräva upp all mark och köra iväg det till depån för att 

säkerställa att all förorenad mark försvann eller att ta prover för att kunna 

fastställa vilka markområden som var förorenade. Respondenten fick då göra en 

avvägning mellan det första alternativet, som var dyrare på kort sikt men skulle 

spara tid i längden, och det andra alternativet vilket skulle ta längre tid eftersom 

de skulle dröja att få svar på analyserna men skulle spara pengar i längden då 

endast en begränsad bit mark skulle gräva upp. Projektledarens beslut blev i 

slutändan en avvägning mellan tid och pengar.  

Just i de här fallen, är det ju ofta att man får räkna, det är ju hela tiden en 

press, vi ska ju hålla budget, så är det. Men just med föroreningar, så vet 

man ju ofta när man gör detaljplan, så gör man ju prover. Då hittar man 

det mesta, men ibland så gör man inte det. Och då får man ta besluten på 

plats. 

4.5.5.1 Koppling	  mellan	  respondentens	  svar	  och	  den	  subjektiva	  upplevelsen	  av	  

beslutsfattande	  

Respondenten beskriver ett konkret exempel när en avvägning skulle göras mellan 

tid och pengar. I det fallet kände beslutsfattaren en svårighet i att avgöra vilket 

alternativ som var bäst, vilket kan kopplas till svårt att jämföra (Figur 1).  
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Respondenten anger att allt som de gör ska dokumenteras för att medborgarna ska 

ha möjlighet att ta del av de beslut som fattas, omgivningen måste kunna förstå de 

val som gjorts. Detta kan kopplas till rättfärdigande av beslut (Figur 1). 

”Och här gjorde vi det här spåret, och det spåret hade kanske blivit lite bättre om 

vi gjort på det sättet”. Respondenten upplever att beslut måste fattas och att det 

ibland kan bli felaktiga beslut. Den förväntade ångern påverkar inte respondents 

beslutsfattande i den meningen att hen drabbas av obeslutsamhet. (Figur 1) 

4.6 Sammanfattning av redovisning av data 

Vi har sammanställt vår redovisning av data i en tabell. Syftet med tabellen är att 

visualisera vår redovisning av data och att tydliggöra eventuella mönster i 

undersökningen.  

Varje gång en respondent anger en situation som berör någon av de fyra 

faktorerna resulterar det i en markering i respektive cell i tabellen. En situation 

kan resultera i att flera faktorer får en markering, exempelvis om en respondent 

som har svårt att jämföra för att hen upplever att hen måste rättfärdiga sitt beslut, 

det resulterar i en markering för både svårt att jämföra och rättfärdigande av 

beslut. En respondent kan ange samma faktor flera gånger. 

 

Respondent Svårt att 

jämföra 

Rättfärdigande 

av beslut 

Obeslutsamhetens 

kostnader 

Förväntad 

ånger 

1 1 1+1+1   

2 1 1+1+1  1 

3  1  1 

4 1 1   

5 1 1  1 

Totalt 4 9 0 3 

Tabell 1 Sammanfattning av redovisning av data. 
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Våra respondenter berättar totalt om 14 olika beslutssituationer där de berör någon 

av de fyra faktorerna, två av situationerna berör två olika faktorer samtidigt. Det 

resulterar i att någon av faktorerna anges 16 gånger.  

Det ger oss två tydliga mönster; det första är att våra respondenter anger i mer än 

hälften av situationerna att de upplever ett rättfärdigande av beslut. 

Respondenterna anger dock olika mottagare av rättfärdigandet beroende på vilken 

bransch de arbetar i och hur dess omgivning ser ut.  

Ett annat mönster i undersökningen är att ingen av respondenterna låter sig 

påverkas obeslutsamhetens kostnader. Våra respondenter är medvetna om att det 

förväntas av dem att fatta beslut. 
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5 Analys 

5.1 Utförande av datainsamling och analys 

Vi utförde fem intervjuer med projektledare. Vi deltog båda två vid intervjuerna 

och alla intervjuer spelades in. Alla respondenter anonymiserades. Vi utgick från 

vår intervjuguide, men vi ställde även följdfrågor. 

 

Vi utgick från Brooks modell och de fyra faktorer som beskriver Den subjektiva 

upplevelsen av beslutsfattande. Vi kopplade respondenternas svar till de olika 

faktorerna. Svårt att välja, rättfärdigande av beslut, obeslutsamhetens kostnader 

och förväntad ånger. Vi sökte sedan efter mönster i de faktorer som uppträdde i 

svaren. Efter att ha sammanställt respondenternas svar såg vi två mönster, dessa 

var att rättfärdigande av beslut är närvarande i mer än hälften av de redovisade 

situationerna samt att ingen av respondenterna låter sig påverkas av 

obeslutsamhetens kostnader. 

Efter att ha sett tydliga mönster hur projektledare upplever beslutsfattandet 

kopplade vi det till vad det innebär för projektledare och deras beslutsfattande.  

 

Vi repeterar uppsatsens frågeställning: 

• Hur ter sig obeslutsamhet hos projektledare i projekt?  

 

För att finna svar på uppsatsens forskningsfrågor utgår vi från Figur 1 och de fyra 

faktorer om hur ledare upplever det som kan leda till obeslutsamhet. Dessa 

faktorer är; alternativens svårigheter, rättfärdigande av alternativ, 

obeslutsamhetens kostnader samt förväntad ånger.  

Vår teoretiska grund ger oss anledning att tro att det är dessa ovan nämnda 

faktorer som påverkar projektledares upplevelser i situationer där de har svårt att 

fatta beslut.  
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5.2 Den subjektiva upplevelsen av beslutsfattande  

5.2.1 Svårt att jämföra 

Vår undersökning tyder på att beslutsfattande blir svårare när det är svårt att 

jämföra alternativen.  

Beslutens sammanhang kan påverka de faktorer som kan leda till obeslutsamhet. 

Detta kan bland annat innebära att inget val är bra nog eller att det är svårt att 

avgöra vilket val som är bäst. (Brooks 2011) 

Respondent 1, 5 och 4 har gett svar som kan kopplas till just alternativens innehåll 

och innebörd.  

Respondent 1 beskriver att det finns en utmaning i att väga in både ”tyckande” 

från kollegor med de lagar och regler som finns. Hen berättar att avvägningar 

mellan dessa två faktorer måste göras sett till alternativens kontext (Brooks 2011). 

Respondenten menar att denne kan hamna i en situation där dennes valmöjligheter 

antingen inte stämmer överens med det kollegorna tycker men som måste följa 

lagar och regler, och då kanske gå emot sin omgivnings tycke. I detta fall kan det 

vara svårt att göra val som kan resultera i missnöje från ens omgivning, extra svårt 

kan det bli om alternativen är lika varandra och det är svårt att avgöra vilket beslut 

som vore bäst.    

Respondent 5 beskrev ett konkret exempel då hen hade två alternativ att välja 

mellan; i detta fall gjordes en avvägning mellan tid och pengar. Alternativen 

ansågs vara lika varandra och respondenten upplevde en svårighet i att se vilket av 

dessa alternativ som var bäst. En svårighet i att avgöra detta kan leda till 

obeslutsamhet (Brooks 2011).  

Respondent 4 beskrev att hen upplevde det som svårt att fatta beslut vid 

förhandlingar med exempelvis entreprenörer. I de situationerna sattes krav på att 

respondenten skulle kunna alla regelverk för att känna sig trygg i sin 

förhandlingssituation. ”Jag har inte 25 års erfarenhet av det här regelverket. Så 

jag kan inte paragraf för paragraf”. I detta fall kan respondenten, om hen ställs 

inför några olika val, ha svårt att avgöra vilket alternativ som är bäst då hen kan 

ha svårt att förutse hur följden av valet kommer bli och därmed vilket val som bör 
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tas och detta kan leda till obeslutsamhet (Brooks 2011). Det finns även en risk för 

det om beslutsfattaren påverkas mycket av, i detta fall, entreprenören.  

Den svårighet Respondent 4 beskrev kan även kopplas till hur man känner att man 

har ”kontroll i” och ”kontroll över” sitt arbete (Theorell 2003). Det underläge hen 

beskriver sig känna gentemot entreprenören i förhandlingssituationen leder till hur 

respondenten upplever möjligheten att påverka beslutssituationen i och med den 

minskade kontrollen.   

Respondent 3 beskrev också en situation som påverkar den upplevda kontroll man 

har över sitt beslutsfattande (Theorell 2003). Hen beskriver att denne haft svårt att 

fatta beslut när det funnits en osäkerhet över vilket mandat denne har. Den 

minskade kontrollen gör det svårare att se vilka följder olika alternativ kan leda 

till (Ibid). Obeslutsamhet riskerar därmed att uppstå om kontroll över ramar och 

spelregler inte finns. I detta fall kunde respondenten gå till styrgruppen för att låta 

dem vara delaktiga i beslutet. Att ha en styrgrupp, vilket är vanligt i projekt, 

minskade i detta fall risken för att inget beslut skulle fattas.  

 

5.2.2 Rättfärdigande av beslut 

Vi ser tydliga mönster i våra respondenters svar, att projektledare upplever att 

rättfärdigande av beslut är en viktig faktor som påverkar beslutsfattandet.  

Att behöva stå för, och beskriva varför, ett visst beslut tagits kan också leda till 

obeslutsamhet (Brooks 2011).  

Rättfärdigandet kan se ut på olika sätt då rättfärdigandet ofta görs inför olika 

personer och situationer beroende på projektets typ och sammanhang. 

Respondent 1 upplever att det är enklare att fatta beslut om hen känner att denne 

har alla med sig. Respondenten menar att det viktigaste i hens roll som 

projektledare är att alla ska känna att de är med. Även Respondent 4 lyfter fram 

vikten av att känna ett socialt stöd från sin grupp vid beslutsfattande.  

En risk som kan drabba beslutsfattandet är om projektledaren känner en för stark 

oro över att någon i gruppen ska känna sig trampad på tårna eller överkörd i 
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någon fråga. Det är omöjligt att alltid göra alla nöjda och om projektledaren liknar 

teamrollen teamworker finns det en risk för obeslutsamhet. (Belbin 2009) 

Respondent 2 menar att de önskemål hen känner från politiker kan vara svåra att 

matcha med den verklighet respondenten möter i sin dagliga verksamhet som 

projektledare. Det kan vara svårt att verkställa de olika alternativen och tillgodose 

alla önskemål utifrån de förutsättningar som finns. Att använda sig av rationellt 

beslutsfattande, vilket är en kontrollerad och analytisk process, blir ett sätt att öka 

sin omgivnings förståelse kring varför beslut har fattats (Kaufman et. al. 2014). 

Det kan även vara ett sätt att känna sig tryggare i sitt rättfärdigande då det är en 

oro inför rättfärdigandet som ökar risken för obeslutsamhet (Brooks 2011).  

Alla respondenter, utom Respondent 3, menade att de fattar sina beslut rationellt. 

Det är enklare för omgivningen att identifiera alternativens styrkor och svagheter 

utifrån denna uppfattning (Kaufman et. al. 2014). Som motsats finns det intuitiva 

beslutsfattandet, vilket en respondent ansåg sig använda mer. Här baseras beslut 

på intuition och tidigare erfarenheter (Burke & Miller 1999).  

Anledningen till att fler respondenter upplever att de fattar beslut rationellt kan ha 

en koppling till att intuitiva beslut kan vara svårare att rättfärdiga. Rationella 

beslut innehåller data som tolkas på liknande sätt oberoende av vem det är som 

tolkar data, till skillnad mot intuitiva beslut. (Brooks 2011) 

Fortsättningsvis beskriver både Respondent 3 och Respondent 5 vikten av att fatta 

objektiva beslut där beslutsgrunderna inte är subjektiva. Respondent 3 beskriver 

att hens beslut ofta rör mycket pengar vilket sätter stor vikt på att övriga i 

verksamheten ska förstå bakgrunden till besluten.  

Respondent 5 menar att allt som leder till beslutsfattandet ska vara spårbart, detta 

för att medborgarna ska kunna ta del av de beslut som fattats.  

I båda fallen menar de att hård data används för att rättfärdiga besluten. 

Frishammar (2003) menar att information är ett medel för att minska osäkerhet, 

och i respondenternas fall kan osäkerheten hos omgivningen minska genom att 

använda sig av data alla kan förstå. Hård data består ofta av numerisk information 

medan mjuk information är visioner och idéer (Häckner 1988). Den senare kan 

vara subjektiv och svårare att rättfärdiga till skillnad från hård information som är 
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enklare att visa omgivningen och få dem att förstå då denna information tolkas 

lika av omgivningen (Brooks 2011).  

Alla respondenter medgav vikten av diskussion och dialog med sin omgivning vid 

beslutsfattande. Vroom och Yetton (1973) beskriver hur personer med olika 

ledarstilar agerar i beslutsfattande. Eftersom alla respondenter ansåg att dialogen 

var viktig finns kopplingar till Vroom och Yettons (1973) Rådgivande och 

Gruppbaserade tillvägagångssätt. Hos båda dessa finns ett fokus på att fråga och 

diskutera med sin omgivning. Den Gruppbaserade ledarstilen fattar beslut efter 

att gruppen accepterat detta medan de rådgivande typerna fattar beslut själva.  

Den Gruppbaserade typen kan ha likheter med Belbins (2009) teamroll 

teamworker då fokus ligger på relationerna i teamet. De olika stilarna kan 

beskriva de processer olika ledare använder för att rättfärdiga sina beslut (Brooks 

2011).  

Risken för obeslutsamhet ökar om ett beslut är svårt att rättfärdiga (Ibid). 

 

5.2.3 Obeslutsamhetens kostnader 

Vi ser ett mönster i att våra respondenter är medvetna om att det är kostsamt för 

projektet att inte fatta beslut. 

De kostnader som kan kopplas till obeslutsamhet är bland annat följden av att en 

person inte vill fatta beslut på grund av att de är mer rädda för de negativa 

effekterna som en konsekvens av beslutsfattande som värre än negativa följder av 

att inte fatta beslut. Detta förbiseende kan bli kostsamt för en verksamhet eller ett 

projekt. (Brooks 2011) 

En annan av obeslutsamhetens kostnader kan vara om någon, chef eller 

medarbetare, drabbas av stress eller annan ohälsa på grund av att personen känner 

höga krav på sig men låg kontroll över situationen (Karasek & Theorell 1990).  

Dessa risker kan återfinnas i Respondent 2:s förklaring om att det är svårare att 

fatta beslut om ett tydligt mandat inte finns hos projektledaren. Brist på mandat 

kan göra att denne känner höga krav men låg kontroll, eller att denne är rädd för 

vad ett beslut, som hen inte känner trygghet sett till sitt mandat, att ta.  
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Om respondenten upplever att hen inta har mandat, på grund av otrygghet i sitt 

beslutsfattande, kan hen då välja att inte fatta beslut och därmed finns en risk för 

obeslutsamhet.  

 

5.2.4 Förväntad ånger 

Vi ser ett tydligt mönster i att våra respondenter upplever att de inte har råd att 

drabbas av den förväntade ångern. Respondenterna upplever att de måste driva 

projektet framåt. 

Att hamna i obeslutsamhet på grund av att man är rädd för att ångra sig kan uppstå 

om man drabbas av snedvridning av nuläget, man önskar att situationen ska vara 

oförändrad just för att inte ångra sig. Att göra ett val som medför någon 

förändring innebär också att beslutsfattaren har ansvar för detta (Brooks 2011).  

Respondent 3 berättade om ett fall då hen hade svårt att fatta beslut, de skulle byta 

leverantör av IT-tjänster trots att den personen i projektet med mest kompetens 

ansåg att de inte skulle byta. Projektledaren hamnade i detta fall inte i 

obeslutsamhet, hen valde att byta leverantör trots att beslutet inte var enkelt. Hen 

såg ingen anledning att vara rädd för eventuella konsekvenser.  

Obeslutsamhet kan uppstå om en person känner en rädsla inför att ångra sina val. 

Detta kan kopplas till en av Belbins (2009) teamroller, rollen completer finisher 

kan ibland ha svårt att känna sig färdig eller att saker är bra nog. En person som är 

rädd för att ångra sig spenderar sannolikt mycket tid på att känna oro inför 

konsekvenserna av val som gjorts, även om att sannolikheten till att detta skulle få 

förödande konsekvenser är mycket liten (Kahneman & Tversky 1979).  

Denna oro är något som Respondent 3 inte drabbas av. Även Respondent 2 och 5 

upplever att beslut måste fattas trots att dessa ibland kan bli felaktiga. Blir det fel 

får detta hanteras i efterhand men de är överens om att beslut, oavsett hur, måste 

fattas för att projekt ska röra sig framåt.  
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5.2.5 Skillnaden mellan projektledare och ledare/chef 

Skillnaden mellan en projektledare och en ledare/chef i en linjeorganisation är att 

en ledare i en linjeorganisation måstet ta hänsyn till faktorer som påverkar mer på 

lång sikt. En projektledares perspektiv är snävare och projektledaren har fått en 

order att verkställa projektet. Dessa utgångspunkter är viktiga för att förstå att det 

finns olika förutsättningar för att drabbas av obeslutsamhet. Vår undersökning 

indikerar att projektledare upplever att det är viktigt att de fattar beslut och att det 

ofta handlar om snabba beslut. En linjechef måste ta mer hänsyn till 

organisationen i stort och ha ett långsiktigt perspektiv när hen fattar beslut. Men vi 

har endast data för att kunna redovisa projektledares upplevelser av 

beslutsfattande vilket medför att vi inte kan uttala oss hur linjechefer upplever sitt 

beslutsfattande. Det vi vet är att de har olika utgångspunkter och förutsättningar 

för att drabbas av obeslutsamhet. Det kan innebära att obeslutsamheten ter sig 

annorlunda hos en linjechef än mot en projektledare. 
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6 Slutsats  

Syftet med undersökningen var att, genom en deskriptiv studie, undersöka hur 

projektledare upplever beslutssituationer. Vi vill finna de faktorer som påverkar 

projektledares möjligheter och förmåga att fatta beslut. 

För att lyckas uppnå vårt syfte utgår vi från vår forskningsfråga och utifrån detta 

kan följande slutsatser dras gällande hur projektledare uppfattar sin 

beslutssituation. 

För att tydliggöra våra slutsatser svarar vi här kortfattat på vår forskningsfråga: 

Hur ter sig obeslutsamhet hos projektledare i projekt?  

Våra respondenter upplever att de måste fatta beslut för att driva projektet framåt. 

Den tydligaste konsekvensen av obeslutsamhet i projekt enligt projektledaren är 

att de upplever att projektet stannar av och att det därför är projektledarens ansvar 

att beslut fattas. Att projekt står still är kostsamt för alla inblandade och det är 

något som projektledare är väl medvetna om. 

Efter att ha genomfört fem intervjuer anser vi att de projektledare vi intervjuat har 

en personlighet som har låg risk att drabbas av obeslutsamhet. Vi anser att våra 

respondenter är drivande och uppskattar arbetet som projektledare för att det 

bland annat innebär att slutföra projekt inom en begränsad tid. Av Belbins 

teamroller anser vi att den stämmer bra överens med rollen shaper, som präglas av 

en vilja att driva saker framåt med mer fokus på resultat och mindre tankar på hur 

reaktioner på beslut kan tänkas bli. Två av respondenterna, Respondent 2 och 5 

menar att de ofta har möjlighet att rätta till fel om de tar ett felaktigt beslut, ett 

beteende som vi anser liknar Belbins beskrivning av en shaper. 

Vi anser att vår undersökning visar de fyra presenterade faktorerna i vår modell 

(Figur 1) är närvarande när de projektledare vi intervjuat ska fatta beslut och 

studien indikerar även att dessa faktorer kan påverka obeslutsamhet hos 

projektledare.  
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6.1 Den subjektiva upplevelsen av beslutsfattande  

6.1.1 Svårt att jämföra 

De mönster vi presenterar i analysen innebär att våra respondenter har svårt att 

fatta beslut när det är svårt att jämföra alternativen och det beror på olika faktorer 

beroende på kontext och förutsättningar.  

Det kan handla om avvägningar mellan tid och pengar. Den tidsbegränsande 

faktorn i projekt gör att det blir svårare att välja ett alternativ som tar längre tid, 

vilket leder till att projektledaren måste välja ett snabbare alternativ som med 

största sannolikhet är dyrare. 

Risken för obeslutsamheten ökar när det är svårt att avgöra vad som är bäst för 

projektet, att inte fatta något beslut innebär att tiden går och projektet står still. Ett 

beslut måste fattas för att driva projektet framåt och det handlar ofta om 

avvägningar mellan tid och pengar. 

Svaren från respondenterna visar att kontexten besluten fattas i påverkar 

projektledarens möjlighet att göra val. I projekt är det dock vanligt att det finns en 

styrgrupp att vända sig till om projektledaren själv inte kan avgöra vilket val som 

är bäst.  

I de fall projektledaren är orolig över sitt mandat eller känner en minskad kontroll 

på grund av kunskap eller erfarenhet är styrgruppen också bra för beslutsfattandet. 

Detta kan motverka risken att projektledaren drabbas av obeslutsamhet.  

 

6.1.2 Rättfärdigande av beslut  

Ett annat tydligt mönster i vår undersökning är rättfärdigande av beslut, det 

innebär att våra respondenter upplever att de vid situationer där de ska fatta svåra 

beslut måste få med sig viktiga intressenter till projektet. Exempelvis 

projektdeltagare, styrgrupp och mottagare av projektresultat. 

Om respondenterna upplever att hen inte har stöd från sina intressenter ökar risken 

för obeslutsamhet.  

Respondenterna bekräftar att rättfärdigande av beslut kan påverka 

beslutsfattandet. Majoriteten av projektledarna använder sig av rationellt 
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beslutsfattande och hård data just för att omgivningen ska förstå varför de beslut 

som tagits har tagits. Om det finns svårigheter att rättfärdiga beslut är risken för 

obeslutsamhet något som bör beaktas.  

 

6.1.3 Obeslutsamhetens kostnader  

Obeslutsamhetens kostnader är ett annat tydligt mönster som våra respondenter är 

väl medvetna om och det innebär att respondenterna upplever att projektet måste 

framåt. Det är projektledarens uppgift att driva projektet framåt. Projektledaren 

har fått en order som ska verkställas inom en begränsad tid. Om inget beslut fattas 

leder det till per automatik obeslutsamhet. 

Alla respondenter anger att deras roll som projektledare handlar om att driva 

projektet framåt, projektledaren måste fatta beslut. En respondent berättar om 

svårigheterna med att fatta beslut om hen inte känner att hen har mandat för detta. 

Rädslan för att fatta fel beslut kan då leda till obeslutsamhet.  

 

6.1.4 Förväntad ånger 

Det fjärde mönstret vi sett i vår undersökning. Det är hur de upplever den 

förväntade ångern. Våra respondenter menar att de inte har tid eller råd att ångra 

sig. De har fått en uppgift som ska slutföras inom en fastställd tidsram. Om en 

projektledare förväntar sig att hen ska ångra sitt beslut ökar risken för 

obeslutsamhet. 

Återigen bekräftar våra respondenter att projektledare måste driva projekten 

framåt. Vår undersökning visar att denna faktor påverkar beslutsfattandet genom 

att projektledarna är medvetna om att det förväntas av dem att fatta beslut.  

Två av respondenterna beskriver tydligt att beslut måste tas, blir de fel får man se 

över detta i efterhand men det får inte resultera i att projektet stannar upp .  

Vår undersökning indikerar att projektledare inte låter sig drabbas av den 

förväntade ångern och bli obeslutsamma utan de fattar beslut just för att det är 

deras ansvar att driva projektet framåt.  
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6.1.5 Andra aspekter som påverkar beslutsfattandet 

I vår metoddel motiverade vi varför vi valde att intervjua fyra projektledare inom 

kommunal verksamhet och en projektledare på ett företag. Trost (2005) menar att 

man vid kvalitativa intervjuer vill få en stor variation i urvalet av respondenter. 

Urvalet ska vara heterogent inom en given ram och att det ska finnas variationer, 

dock ska inte mer än att någon enstaka person vara ”extrem” eller avvikande. 

Repstad (2008) menar att en varierande skara respondenter ökar möjligheterna att 

undersökning ger ny och relevant data.  

Att vi valde att intervju en projektledare som avvek gav oss intressant data.  

Vår undersökning indikerar att en viktig skillnad mellan en projektledare i 

kommunal verksamhet gentemot ett företag är de ekonomiska aspekterna. 

Givetvis är ekonomin viktig i kommunal verksamhet, men i många av de 

kommunala projekten är funktionen det viktigaste, medborgarna kräver att vissa 

funktioner i samhället ska fungera. När svåra beslut ska fattas upplever 

projektledaren att hen ska rättfärdiga sitt beslut inför medborgarna. 

I ett vinstdrivande företag drivs projekten endast om det är ekonomiskt lönsamt. 

Funktionen är viktig men endast om det är ekonomiskt lönsamt för företaget. 

Projektledaren måste då vid svåra beslutssituationer rättfärdiga sina beslut inför 

projektbeställare och motivera varför det är ekonomiskt fördelaktigt att fatta 

beslutet. 
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6.2 Diskussion kring kunskapsbidrag 

Vår undersökning tyder på att projektledare upplever sig själva som beslutsamma. 

De är medvetna om att det förväntas av dem att de ska fatta beslut. Det kan vara 

en förklaring till att våra respondenter ger en samstämmig bild av att fatta beslut i 

projekt och eftersom de vet att obeslutsamhet är något som tolkas negativt vill de 

framstå som att de inte har några problem att fatta beslut. Detta är en svaghet i vår 

undersökning, att vi endast undersökt våra respondenters subjektiva upplevelse av 

att fatta beslut och att vi inte fått en objektiv synvinkel på projektledares 

beslutsfattande i projekt. Genom att intervjua projektbeställaren till våra 

respondenters projekt skulle vi få en objektiv upplevelse av våra respondenters 

beslutsfattande i projekt. 

Vi har intervjuat fem projektledare i vår undersökning. Vi anser att den mättnad vi 

upplevde efter dessa intervjuer var skäl nog att inte intervjua fler. Som vi nämnt 

ovan skulle det vara intressant för undersökningens trovärdighet att istället få in 

objektiv data i undersökningen. Vi anser att den objektiva upplevelsen av 

beslutsfattande i projekt skulle gynna vår undersökning mer än att utföra 

ytterligare respondentintervjuer. Vi har intervjuat projektledare inom tre olika 

branscher och de faktorer som de upplever påverkar deras beslutsfattande liknar 

varandra. Huruvida vi fått ett annat resultat om vi intervjuat projektledare från 

ytterligare branscher är omöjligt att svara på med säkerhet, men eftersom de svar 

vi fick från våra aktuella respondenter gav en samstämmig bild av hur de upplever 

beslutssituationen anser vi att vår undersökning nått en mättnad. 

Ingen av våra respondenter angav att de är obeslutsamma. De gav en bild av sig 

själva som beslutsamma. Två av respondenterna berättade om konkreta fall där de 

haft svårt att fatta beslut, men att de fattade beslut. Det finns givetvis en risk att 

detta inte stämmer överens med verkligheten men för att få reda på det skulle vi 

behöva göra den objektiva bedömning av respondenternas beslutsfattande som vi 

nämner ovan. Ett förslag för att lyckas med det är att genomföra 

informantintervjuer där vi intervjuar någon med god insyn i projektet, exempelvis 

projektbeställaren. Genom att komplettera alla våra respondenter med 

informantintervjuer skulle vår undersökning få ännu mer tyngd och stärka 



	   54	  

kunskapsbidraget. Då skulle möjligheterna öka för att säkerställa att 

respondenternas upplevelser även överensstämmer ur en objektiv synvinkel. 

6.3 Vidare forskning 

Vi har utgått från mittenpelaren i vår modell (se Figur 1) baserad på Brooks 

(2011) modell Understanding Indecision som beskriver Den subjektiva 

upplevelsen av beslutsfattande i vår undersökning. I den första pelaren i modellen 

anger hon Orsakerna till obeslutsamhet. En av dem faktorerna är Obeslutsamma 

egenskaper. 

För att ge denna undersökning extra tyngd hade det varit intressant att kartlägga 

vilka egenskaper våra respondenter har genom att genomföra någon av de vanliga 

testerna för detta ändamål, exempelvis Belbins teamroller (Belbin 2009) eller 

personlighetstestet MBTI (Myers & Briggs 2015).  

En annan faktor som vi inte diskuterar i denna undersökning är 

groupthinking/grupptänkande. Enligt Jansson & Ljung innebär 

groupthinking/grupptänkande att en grupp som upplever sig som framgångsrik har 

skapat destruktiva normer där gruppmedlemmarna undviker att ifrågasätta de 

dominerande medlemmarnas perspektiv och de medlemmar som avviker utsätts 

för hårt tryck för att få dem att anpassa sig till gruppen (2011, s. 110). Det är en 

intressant aspekt att undersöka hur projektgruppen påverkar beslutsfattandet i 

projektet. Hällgren (2010) menar att det är viktigt att öka förståelsen av 

grupptänkande i temporära organisationer. Det har endast gjorts några enstaka 

försök att undersöka hur tillfälliga organisationers struktur kan främja 

grupptänkandet. Hällgren anser att det är nödvändigt att det utförs studier av 

felaktiga grupprocesser eftersom tillfälliga organisationer blir allt vanligare, till 

exempel arbete i projekt. Vi anser även att det är en relevant fortsättning på vår 

undersökning utifrån de data som vi fått från våra respondenter, att de upplever att 

de måste rättfärdiga sina beslut inför projektgruppen. Det kan bli en intressant 

jämförelse mellan projektledarens upplevelse av att rättfärdiga sitt beslut inför 

gruppen och hur gruppen utformat ett grupptänkande som eventuellt påverkar 

beslutsfattandet. 

Som vi tidigare nämnt anser vi att det är intressant utforska hur obeslutsamhet ter 

sig i projekt genom att komplettera med en objektiv synvinkel, 
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informantintervjuer, genom att intervjua exempelvis projektbeställare eller någon 

annan representant ur styrgruppen.  
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8 Bilaga  

8.1 Bilaga1 Intervjuguide 

Kön:  

Ålder: 

Bransch: 

Utbildningsnivå: 

Antal arbetade år som projektledare: 

Uppvärmning 

• Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats?  

• Hur länge har du arbetat som projektledare?  

• Vad uppskattar du mest med att arbeta som projektledare?  

• Vilka svårigheter stöter du på i arbetet som projektledare?  

• Hur skulle du beskriva klimatet på din arbetsplats? 

 

Beslutsfattande 

• Kan du berätta om en episod i ett projekt där det var svårt att fatta beslut? 

Följdfrågor: 

- Intuitivt (magkänsla) eller rationella (logiska) övervägande? 

- Hur samlar du relevant information för att fatta beslut?  

 (Beställd eller oönskad? Intern eller extern? Hård eller mjuk 

information?) 

- Hur påverkar diskussion och dialog med kollegor ditt beslut? 

• Hur Skiljer sig dessa parametrar när det är ett relativt enkelt beslut att 

fatta?  

Följdfrågor: 

- Intuitivt (magkänsla) eller rationella (logiska) övervägande? 

- Hur samlar du relevant information för att fatta beslut?  

 (Beställd eller oönskad? Intern eller extern? Hård eller mjuk 

information?) 

- Hur påverkar diskussion och dialog med kollegor ditt beslut? 
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