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Abstract 

Working sustainably is becoming significantly more important, especially in the construction 

industry which has struggled to create safe working environments for a long time. In order to 

be an attractive employer companies must work with sustainability from many aspects of their 

employees’ health. Sustainability demands have increased along with expectations of well-

being in the workplace. Companies have reason to consider this also from a productivity 

perspective, research has shown that work affects the well-being of employees and well-being 

affects their performance which in turn affects project productivity. The purpose of this study 

is to better understand how project organizations and its members work to establish socially 

sustainable work processes in the start-up of production in an infrastructure project. To do so 

the development of routines along with the consequences of inertia and fragmentation have on 

the members of the project will be investigated, with a focus on well-being. 

 

In a qualitative interview study, the start of production in three infrastructure projects in 

Stockholm were investigated. It turned out that well-being and other soft parameters are very 

important to the project members and that project routines in the start of production do not 

reflect that. Partly the reasons for this can be explained from a routine perspective: the 

organization contains inertia which makes it difficult for them to change routines, in some cases 

they are also fragmented which makes it difficult to agree upon common routines. It is easier 

for the members of the projects to work towards short term goals than long term goals, which 

becomes clear when it comes to work aimed towards well-being and other soft parameters. 
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Sammanfattning 

Att arbeta hållbart blir allt viktigare, inte minst i byggbranschen som länge har kämpat för att 

skapa säkra arbetsplatser. För att vara en attraktiv arbetsgivare måste företag arbeta med 

hållbarhet ur fler aspekter av sina anställdas hälsa. Tillsammans med ökade krav på hållbarhet 

ökar även förväntningarna på mående på arbetsplatsen. Företag har goda skäl att ta hänsyn till 

detta även ur en produktivitetssynpunkt då forskning visat både att arbetet påverkar hur 

anställda mår och att deras mående påverkar deras prestation och i förlängningen projektets 

produktivitet. Studiens syfte är att bättre förstå hur projektorganisationer och dess medlemmar 

arbetar för att etablera socialt hållbara arbetsprocesser i uppstarten av produktion i ett 

infrastrukturprojekt. För att göra det kommer framväxten av rutiner samt vilka konsekvenser 

tröghet och splittring får för projektmedlemmarna studeras med fokus på välmående. 

 

I en kvalitativ intervjustudie undersöktes uppstarten av produktion i tre infrastrukturprojekt i 

Stockholm. Det visade sig att välmående och andra mjuka parametrar är mycket viktiga för 

projektens medlemmar och att rutiner i uppstarten av produktion inte reflekterar det. En del av 

orsaken kan förklaras ur ett rutinperspektiv: organisationen har en tröghet som gör det svårt för 

dem att byta ut sina rutiner och en ibland även splittring som gör det svårt att komma överens 

om gemensamma rutiner. Det är lättare för projektmedlemmarna att arbeta mot kortsiktiga mål 

än mot långsiktiga mål vilket blir tydligt när det kommer till arbete med välmående och andra 

mjuka parametrar.  
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1 Introduktion 
I introduktionen beskrivs bakgrund till studiens syfte och frågeställning, avsnittet avslutas med 

relevanta avgränsningar och disposition för arbetets struktur. 

 

Det globala samhället genomgår just nu en omställning för att bli mer hållbart, så även det 

svenska samhället. Politiskt vägledande i det arbetet är FN:s Agenda 2030 som presenterar 17 

hållbarhetsmål och Sveriges regerings handlingsplan för hur dessa mål ska omsättas i politik 

(Regeringskansliet, 2018). Regeringens mål är att är Sverige ska vara ledande i 

hållbarhetsarbetet som pågår brett, på många olika fronter. I handlingsplanen för Agenda 2030 

konstateras att en befolkning som mår bra skapar goda förutsättningar för välstånd och ökad 

tillväxt genom bland annat minskad sjukfrånvaro och högre produktivitet. I handlingsplanen 

står det även att Sverige ska ha ett starkt näringsliv och hållbart företagande med bland annat 

god konkurrenskraft och anständiga arbetsvillkor. Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar 

som ska axlas av alla olika samhällsaktörer, däribland byggbranschen.  

 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (u.å.) står bakom Agenda 

2030, de vill inspirera och underlätta för medlemsföretagen att arbeta hållbart. EU kräver att 

ett visst antal företag i varje land måste hållbarhetsrapportera och branschorganisationen bistår 

i företagens arbete med den hållbarhetsrapport som större företag ska lämna varje år. I Sverige 

är kraven högre, ännu fler företag måste rapportera eftersom hållbarhetsfrågorna tas på stort 

allvar. Ett av de hållbarhetsområden som rapporten ska behandla är “Sociala förhållanden och 

Personal”, där bland annat “Hälsa och Säkerhet på arbetsplatsen” ingår. I byggbranschen har 

arbetet med medarbetares säkerhet fått stor uppmärksamhet under många år. Dessutom är 

medarbetares säkerhet och hälsa viktigt för företag som vill vara attraktiva arbetsgivare (Warr, 

1999), företag måste locka kompetenta medarbetare för att prestera väl på marknaden. 

Kopplingarna mellan produktivitet, sociala förhållanden och välmående på arbetsplatsen är 

välkända (Wright och Huang, 2012), och att arbeta med dessa parametrar är viktigt ur flera 

perspektiv. 

 

Infrastrukturprojekt är komplexa och innebär stora utmaningar för organisationen som 

genomför dem, samtidigt ska välmående hos alla inblandade säkras. Varje dag innebär nya 

överraskningar och det går inte att veta vad som väntar förrän spaden är satt i marken. Storleken 

på många infrastrukturprojekt är ytterligare en utmaning; många olika arbetsmoment ska 

koordineras, personer ska arbeta på samma plats och hitta var de passar in i organisationen. 

Därför gäller det att teamet som ska arbeta tillsammans hittar ett arbetssätt som tillåter att de 

litar på varandra och hittar lösningar tillsammans. Therese Eriksson har de senaste åren studerat 

rutiner i infrastrukturprojekt i Sverige, men inte med välmående i fokus. Hennes forskning och 

insikter har inspirerat denna studie. 

 

Uppstarten är en kritisk period eftersom det är då projektets medlemmar etablerar relationer till 

varandra och hittar gemensamma rutiner. Byggbranschen präglas dessutom av hög tidspress 

som i sig skapar en rad utmaningar (Zika-Viktorsson et al., 2003). I en så tidsstyrd bransch kan 

det vara svårt att bemanna projekt tidigt, tydliga start- och sluttider för projekt gör samordning 

av personalen till en stor logistisk utmaning. Till följd av detta är det ofta blandade grupper av 

personer som går in i nya projekt tillsammans, och i uppstarten av produktion lär de känna 

varandra och utvecklas som team. Vilka rutiner som utövas tidigt i projekt kommer att ha 

betydelse för om projekt präglas av tröghet och eller splittring, två viktiga begrepp från 

rutinteori. Det är också i uppstart av produktion som projektmedlemmarna sätter upp mål för 

projektet, mål som ska styra arbetet under projektets gång. För att de rutiner som blir till i ett 
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projekt ska gå i linje med projektets mål är det viktigt att målen är en verklig drivkraft för de 

personer som varje dag utövar dessa rutiner (Lazaric och Denis, 2005; Bygballe och Swärd, 

2019). I uppstarten skapas förutsättningar för att kunna arbeta mot ett långsiktigt välmående.  

 

1.1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att bättre förstå hur projektorganisationer och dess medlemmar arbetar för att 

etablera socialt hållbara arbetsprocesser i uppstarten av produktion i ett infrastrukturprojekt. 

Följande frågor kommer således att undersökas: 

• Vilka rutiner är centrala tidigt i ett infrastrukturprojekt och hur etableras de? 

• Främjar rutinerna långsiktigt välmående? 

• Vilka mål vill projektmedlemmarna att projektet ska uppnå och skapas rutiner i 

uppstart för att uppnå dem? 

 

1.2 Avgränsningar 
Studien har genomförts på ett fåtal projekt i Stockholm inom en särskild verksamhetsgren på 

ett företag i Sverige, det är mycket möjligt att den upplevda verkligheten är annorlunda i andra 

verksamhetsgrenar och på andra företag på andra platser. Även om de personer som intervjuats 

utgör en signifikant andel av de som är en del av verksamheten så är det möjligt att resultatet 

hade sett annorlunda ut om hela verksamheten hade intervjuats. Författarna har inte följt 

projekten under lång tid utan resultatet reflekterar vad intervjupersonerna minns vid 

intervjutillfället, endast ett av projekten var då i aktiv uppstart.  

 

Hållbarhet har blivit ett allt viktigare begrepp på senare år och många organisationer strävar 

efter att etablera ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Inom byggbranschen är det viktigt att det som 

produceras uppfyller tekniska funktionskrav, men branschen måste också arbeta hållbart och ta 

hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter (Krigsvoll et al., 2010). Ur ett 

hållbarhetsperspektiv behandlar den här studien framförallt social hållbarhet ur en arbetsgivares 

synpunkt; att anställda ska må bra på sin arbetsplats långsiktigt. Social hållbarhet innebär också 

att projekten producerar resultat som tillgodoser samhällets behov. Detta behandlas inte direkt 

i denna studie men är en närvarande parameter i infrastrukturprojekt. Litteraturen beskriver hur 

välmående i arbetet även medför goda ekonomiska resultat (Wright och Huang, 2012). Med 

avstamp i det tänker författarna att de fördelar som kommer med att kunna skapa välmående i 

projekten även kan få positiva ekonomiska och ekologiska konsekvenser för hållbarhet, 

framförallt eftersom bättre samarbete skulle kunna undvika slöseri inom byggprojekt genom 

bättre lösningar. 
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1.3 Disposition 
Arbetets disposition är baserad på akademisk tradition, följer ett naturligt flöde utifrån 

materialet och är anpassat för att läsaren ska få en god förståelse för studien. 

 

 
Figur 1 

 

I introduktionen beskrivs bakgrund till studiens syfte och frågeställning, avsnittet avslutas med 

relevanta avgränsningar och disposition för arbetets struktur. Bakgrunden är baserad på en 

studie av litteratur på ämnen som berörts i introduktionen och introducerar läsaren till 

forskningen på området. De ämnen som behandlas är: ”Infrastrukturprojekt”, ”Uppstarten av 

produktion”, ”Socialt hållbara projekt och välmående” och slutligen ”Att bli produktiva 

tillsammans i ett nytt projekt”. I teoriavsnittet presenteras ett teoretiskt ramverk för att skapa 

förståelse för grunderna inom rutinteori. Efter det presenteras en analytisk teori med 

nyckelbegrepp som kommer att vara centrala i analysen: ”Tröghet och flexibilitet” och ”Att 

enas kring eller splittras av rutiner”. Metodavsnittet ger inblick i hur studien har utförts med 

syfte att skapa transparens och ytterligare förståelse. Kvalitativ forskningsmetod har tillämpats 

och materialinsamling har skett via semi-strukturerade intervjuer. Avsnittet avslutas med etiska 

reflektioner kring och beskrivning av hur materialet har analyserats. Resultatavsnittet består av 

tre delar. Materialet i den första delen, empirisk kontext, har samlats in utanför intervjuerna och 

syftar till att skapa en god förståelse för situationen. Den andra delen innehåller en förklaring 

av några begrepp som använts i studien och vad de innebär i sin kontext. Materialet i den tredje 

delen, empiri, har samlats in under de semi-strukturerade intervjuerna. Tillsammans utgör dessa 

grunden för analys och diskussion. Vidare analyseras och diskuteras resultatet utifrån det 

teoretiska ramverket i avsnittet Analys och diskussion. Avsnittet återkopplar till den analytiska 

teorin: ”Tröghet och flexibilitet” och ”Att enas kring eller splittras av rutiner” i struktur och 

innehåll. Avsnittet avslutas med en reflektion kring kortsiktigt tänk. I slutsatsen presenteras de 

viktigaste insikterna utifrån studiens syfte och frågeställning. Avsnittet avslutas med 

rekommendationer för vidare forskning.  

Introduktion Bakgrund Teori Metod Resultat Analys Slutsats
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2 Bakgrund 
Bakgrunden är baserad på en studie av litteratur på ämnen som berörts i introduktionen och 

introducerar läsaren till forskningen på området. De ämnen som behandlas är: 

”Infrastrukturprojekt”, ”Uppstarten av produktion”, ”Socialt hållbara projekt och 

välmående” och slutligen ”Att bli produktiva tillsammans i ett nytt projekt” som berör 

teamutveckling och ledarskap. 

 

2.1 Infrastrukturprojekt 
Infrastruktur är det som omger våra bostäder som får samhället att fungera, till exempel 

ledningar och vägar. Den infrastruktur som åsyftas i denna studie gäller främst de stora projekt 

som Trafikverket tar initiativ till i Sverige, alltså statlig infrastruktur i stora kontrakt. 

Verksamheten producerar främst vägar, broar och tunnlar, men även ledningar och annat som 

berörs av dessa projekt.  

 

Ett projekt är ett tidsbegränsat åtagande med syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat 

(PMI, 2017). Byggprojekt såsom infrastrukturprojekt innefattar i sin natur ofta stora risker till 

följd av den ständigt föränderliga och komplexa miljö de befinner sig i och varje projekt har 

sina unika utmaningar. Produktionsmetoderna i ett infrastrukturprojekt liknar varandra från 

projekt till projekt men de externa förutsättningarna såsom markförhållanden kan vara mycket 

svåra att förutse. I stora infrastrukturprojekt består utmaningarna också i att de produceras i 

urbana miljöer och många olika grupper av externa intressenter är med och påverkar projektet, 

alltifrån politiska till privata aktörer. Omfattningen är också en utmaning; stora projekt pågår 

under lång tid och ju längre de är, desto mer infrekventa blir de. Detta medför att många av 

projektmedlemmarna går in med ganska lite erfarenhet av den typen av projekt (Eriksson, 2015) 

men också av uppstarter. Kraven på att leverera en produkt är höga i byggprojekt vilket leder 

till att projekten ofta är hårt tidsstyrda. Zika-Viktorsson et al. (2003) beskriver hur 

begränsningarna riskerar att öka stress och på andra sätt påverka projektmedlemmarnas hälsa, 

något de själva inte alltid är medvetna om. Tidsbegränsningarna minskar också 

handlingsutrymmet i projekten och många viktiga projektförutsättningar skapas i uppstarten av 

produktion. 

 

2.2 Uppstarten av produktion 
Under uppstarten av produktion träffas många av projektmedlemmarna för första gången och 

tillsammans ska de producera något stort och oöverskådligt, bland annat därför är uppstarten 

en utmanande tid i ett projekt. Ett viktigt moment under uppstarten är planering, men god 

planering är inte tillräckligt för att säkra projektets framgång. Forskning av Dvir och Lechler 

(2004) har visat att även om det är viktigt att göra en bra projektplanering i början så kan den 

inte kompensera helt för de förändringar som sker under projektets livscykel. Därför måste 

projektorganisationen också förbereda sig för att kunna hantera oväntade händelser. I sin studie 

av ett infrastrukturprojekt betonar Koppenjan et al. (2011) vikten av att hitta en lämplig balans 

mellan den kontroll och flexibilitet som utövas i ett stort, komplext projekt och förklarar hur 

ledningen i dessa projekt bör försöka kombinera dels fokus på planering och kontroll, dels en 

ambition att vara flexibel nog att hantera oväntade händelser. Även under projektets gång måste 

projektmedlemmarna fortsätta skapa förutsättningar för flexibilitet om projektet ska bli 

framgångsrikt. Riis och Mikkelsen (1996, se Zika-Viktorsson, 2003) beskriver en tendens att 

fortsätta förlita sig på redan etablerade tillvägagångssätt, eftersom det sällan finns tid senare i 

projekt att väga olika alternativ mot varandra. De rutiner som etableras i början av ett projekt 

kan därför begränsa organisationens möjligheter att utvecklas i framtiden, till exempel mot mer 

hållbara projekt.  
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2.3 Socialt hållbara projekt och välmående 
Enligt Wiersum (1995) blev begreppet hållbarhet ett generellt accepterat begrepp på 1980-talet 

när Brundtlandrapporten, ”Our common  future”, av WCED (1987) släpptes. Wiersum tolkar 

detta som ett tecken på att medvetenheten om väldens ekosystem, och att de är sköra, har ökat. 

De senaste 20 åren har trycket på företag ökat; myndigheter och världens befolkning förväntar 

sig att företag ska arbeta med de avtryck som verksamheten lämnar. Elkington (1998) 

formulerar tre områden som ett resultat av påtryckningarna: ekonomisk, social och ekologisk 

prestation. Den sociala hållbarheten, som härstammar från en av dessa, innehåller inte bara 

mänskligt kapital i form av folkhälsa utan också ett bredare perspektiv av samhällets hälsa och 

förmögenhetsskapande. Elkington (1998) har inspirerats av Francis Fukuyamas Trust: the 

social virtues and the creation of prosperity i sin syn på socialt kapital. Fukuyamas åsikt är att 

socialt kapital är ett mått på personers förmåga att arbeta tillsammans för ett gemensamt syfte 

i grupper och organisationer. Att kunna göra detta är enligt Elkington kritiskt för att kunna 

arbeta hållbart. Det kan vara svårt att förstå vad som menas med att skapa ett socialt hållbart 

projekt eftersom hållbarhet är ett så brett begrepp. Kuhlman och Farrington (2010) påpekar 

svårigheterna i att mäta hållbarhet och anser att det är viktigt att separera dagens och framtida 

generationers behov när hållbarhet diskuteras utifrån specifika scenarion och deras effekt. De 

väljer att använda ordet välmående när de syftar på hållbarhetseffekter av specifika åtgärder på 

kort sikt, och därför finns det skäl att se välmående på arbetsplatsen som en viktig del i 

arbetsplatsens sociala hållbarhetsarbete.  

 

Välmående på arbetsplatsen, till exempel i ett projekt, är också en högst relevant 

produktivitetsfaktor för alla branscher och företag, och bidrar till att skapa en attraktiv 

arbetsmiljö. Det går att se att arbetet kan påverka individuella anställdas mående (Warr, 1999) 

och att måendet påverkar deras prestation signifikant (Wright och Huang, 2012). Att ta hänsyn 

till de anställdas upplevelse i beslut som påverkar deras dagliga arbetssituation är alltså inte 

bara hänsynsfullt utan även lönsamt. Enligt Warr (1999) har forskare tidigare tittat mycket på 

kopplingar mellan olika aspekter av en persons arbetsmiljö och deras välmående. Warr har 

sammanställt dessa faktorer i en lista med åtta punkter, bland andra möjlighet till 

självbestämmande, färdighet, tydlighet, säkerhet och möjlighet till mellanmänsklig kontakt.  

 

2.4 Att bli produktiva tillsammans i ett nytt projekt 
När två eller fler personer interagerar regelbundet utgör de tillsammans en grupp som över tid 

utvecklar en gemensam identitet. När de dessutom har ett gemensamt mål kan de benämnas 

team (Hallin och Karrbom Gustavsson, 2015). Vad är då ett produktivt team? Ett team arbetar 

effektivt först när det har uppnått en specifik, önskvärd prestationsnivå. Det kan de göra genom 

att utvecklas som team, till exempel via insatser som teambuilding och team training; 

teambuilding handlar huvudsakligen om att skapa personliga relationer och team training 

handlar snarare om att leverera formella instruktioner för hur arbete ska utföras (Shuffler et al., 

2011). Ett nytt team går igenom ett antal olika faser under sin utveckling: Forming, Storming, 

Norming och slutligen Performing (Tuckman, 1965) innan de arbetar effektivt och därmed blir 

produktiva. När ett nytt projekt drar igång finns det sällan möjligheter att sätta ihop team utifrån 

vilka som passar bäst ihop eller har jobbat ihop förut; de som kommer in i projekten måste bilda 

ett nytt team tillsammans. Den första tiden, den formativa fasen, är mycket viktig för teamens 

förmåga att producera även senare i projekt (Ericksen och Dyer, 2004), och team som nått långt 

i sin utveckling presterar bättre (Tabassi et al., 2014). Det finns också samband mellan 

teamutveckling och hur starka relationerna mellan teammedlemmarna är, till exempel ser 

Peralta et al. (2018) ett särskilt samband mellan mycket goda relationer och team som nått den 

slutliga utvecklingsfasen då de kan producera effektivt.  
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Ledarskapet har också stor betydelse för byggprojekts produktivitet, ledare kan påverka 

projekts framgång eller misslyckande (Mustapha och Naoum, 1998). I en studie som gjordes 

av Josephson et al. (2013) som uppdrag av Sveriges Byggindustrier undersöktes ledarens 

betydelse för produktivitet utifrån ett uppgifts- och relationsorienterat perspektiv. Det visade 

sig att det är skillnad på uppgiftsorienterat och relationsorienterat arbete i projekt men att båda 

perspektiven behövs för att skapa framgångsrika projekt, då de observerade att ledares fokus 

alltid är högt på den uppgiftsorienterade delen men att riktigt framgångsrika ledare också 

arbetar relationsorienterat. Hur ett projekt utvecklas över tid har att göra med ledarens agerande, 

men forskning idag visar också att vad som sker i interaktionen mellan projektmedlemmarna 

kanske är ännu viktigare. Det är inte bara ledarens utan även andras beteende som formar 

projektet, alla projektets medlemmar måste arbeta tillsammans för att skapa produktiva projekt 

(Crevani et al., 2010). Ledaren har dock en viktig roll i att motivera projektets riktning för 

medlemmarna och på så vis skapa förutsättningar för ett produktivt och välmående projekt. 
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3 Teori 
I teoriavsnittet presenteras ett teoretiskt ramverk för att skapa förståelse för grunderna inom 

rutinteori. Efter det presenteras en analytisk teori med nyckelbegrepp som kommer att vara 

centrala i analysen: ”Tröghet och flexibilitet” och ”Att enas kring eller splittras av rutiner”.   

 

För att bättre förstå uppstarten av produktion i ett infrastrukturprojekt är det av intresse att ta 

reda på vad som faktiskt händer under uppstart av produktion, vad projektmedlemmarna gör 

och varför de gör som de gör. Ett rutinperspektiv kommer att tillämpas eftersom många nya 

rutiner bildas i uppstart och beskriver varför individer och grupper brukar bete sig på ett visst 

sätt.  

 

3.1 Teoretiskt ramverk 

3.1.1 Rutiner 

Rutiner definieras generellt som repetitiva, igenkännliga mönster av handlingar som är 

beroende av varandra och involverar mer än en aktör. De anses vara det huvudsakliga verktyg 

en organisation har för att utföra arbete och därmed uppfylla sina mål. En rutin är ett socialt 

fenomen som består både av den abstrakta idén om en struktur i varför personer gör som de 

gör, men också rent praktiskt i saker personer gör vid ett särskilt tillfälle eller situation (Feldman 

och Pentland, 2003). I denna studie används begreppet i andan av deras praktiska rutin, eller 

det som Gersick och Hackman (s. 69, 1990) beskriver som “vanemässiga rutiner”:  

 

”En vanemässig rutin existerar när en grupp gång på gång uppvisar ett funktionellt liknande 

beteendemönster i en given situation utan att explicit välja det över ett annat beteende.”   

(Författarnas översättning) 

 

3.1.2 Tröghet och flexibilitet 

Enligt Becker (2004) medför rutiner i viss mån stabilitet eftersom deltagare i rutinen vet vad 

som förväntas av dem och vad de kan vänta sig av sina medarbetare, samtidigt är den allmänna 

uppfattningen att de också medför tröghet, inflexibilitet och obetänksamhet (Feldman och 

Pentland, 2003). Stabilitetens positiva effekter inkluderar en större förutsägbarhet vilket gör det 

lättare att jämföra olika aktiviteter och situationer, vilket i sin tur gör dem lättare att kontrollera. 

Detta bygger på att det finns en förståelse mellan deltagarna i en rutin och skapar möjligheter 

att bättre koordinera deras arbete (Becker, 2004). En negativ effekt av stabilitet är att det kan 

vara mycket svårt att förändra och anpassa en etablerad rutin så att den bättre lämpar sig för en 

ny eller förändrad situation. Den gamla rutinen representerar trygghet och stabilitet, och orsakar 

tröghet i organisationen vilket kan förhindra att nödvändiga förändringar görs när 

omständigheter förändras (Becker och Lazaric, 2003). I sin forskning om rutiner i 

infrastrukturprojekt har Eriksson (2015) sett att projekt inte investerar i att ta fram nya rutiner 

trots att problem observerats och diskuterats. Särskilt rutiner som funnits en kortare tid eller var 

ämnade att användas en begränsad tid tilläts fortsätta vara problematiska. Även Winter (2003) 

har reflekterat över det här, organisationer som investerar mycket i att utveckla rutiner för 

bekanta utmaningar gör det på bekostnad av flexibilitet och förmåga att hantera mer komplexa 

problem. Tröghet och inflexibilitet är däremot inte nödvändigtvis det enda rutiner medför, utan 

de kan innehålla potential för förändring i hur rutindeltagare förhåller sig till varandra och sina 

upplevelser (Feldman, 2000), rutiner kan uppmuntra till att en person eller grupps 

förhållningssätt förändras när det behövs. Rutiner kan alltså också bidra till både tröghet och 

stabilitet, förändring och flexibilitet (Feldman och Pentland, 2003). 
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3.1.3 Att skapa rutiner 

Rutiner blir till i situationer när kostnaden för att göra om arbetet inför en återkommande 

uppgift blir för stor, och när det lönar sig att spara erfarenheten inom verksamheten så att den 

snabbt går att plocka fram när en liknande situation eller uppgift dyker upp igen (Cohen och 

Bacdayan, 1994). Repetitiva mönster uppstår också i varje sammanhang där omständigheterna 

gör att vissa aktioner är lättare att välja än andra. Det rutinmässiga beteendet skapar trygghet 

och motsatsen, brist på rutin, kan medföra en känsla av otrygghet (Feldman och Pentland, 

2003). Grupper kan utveckla sina rutiner på olika sätt; genom att importera dem, skapa egna 

eller förändra dem över tid (Gersick och Hackman, 1990). 

 

3.1.3.1 Importera 

När gruppen följer rutiner de själva inte har utvecklat är de importerade någonstans ifrån. 

Antingen har alla medarbetare tränats enligt en gemensam företagsstandard, de kan ha skaffat 

sig gemensamma erfarenheter eller så delar de en gemensam kultur kring hur saker ska göras. 

När en homogen grupp (en grupp med samma förutsättningar) ska utföra arbete tillsammans 

kan de falla in i en gemensam rutin naturligt, utan att uttryckligen behöva diskutera sin process 

(Gersick och Hackman, 1990). När ett nytt problem dyker upp kan en enskild person eller grupp 

som tidigare gjort något liknande vara avgörande för hur situationen hanteras (Becker, 2004). 

 

3.1.3.2 Skapa egna 

Om gruppen saknar tydliga direktiv från organisationer, till exempel i uppstart, är heterogen till 

sammansättningen eller om uppgiften är av ett nytt slag så saknas gemensamma rutiner. Det 

gör att det skapas en osäkerhet och oro i gruppen, vilket fungerar som en drivkraft för gruppen 

att skapa sätt att arbeta ihop. Gruppen kommer att testa olika arbetssätt som potentiellt, med 

influens och feedback från medlemmarna, kan bli en del i deras gemensamma och 

gruppspecifika rutin med tiden (Gersick och Hackman, 1990). 

 

3.1.3.3 Förändra över tid 

Även om det kan vara svårt att förändra rutiner så förändras och utvecklas rutiner också över 

tid, i små steg, allt eftersom gruppens medlemmar får större förståelse för arbetsuppgiften och 

gruppen i övrigt. Den här processen kallas av Feldman och Pentland (2003) för en naturlig 

förändring av rutiner, och den är särskilt påtaglig när organisationen förändras, som i tidiga 

skeden. Lyckade ansträngningar formar och förstärker rutiner som kopplas samman med 

framgång och blir centrala i gruppens arbete tillsammans (Gersick och Hackman, 1990). 

Feldman och Pentland (2003) beskriver också förändring genom tillämpning av metarutiner: 

rutiner för att ändra andra rutiner (Adler et al., 1999). 

 

3.1.4 Att enas kring eller splittras av rutiner 

Att ta fram en gemensam rutin i ett projekt och enas kring den kan vara en stor utmaning, men 

att arbeta med olika rutiner inom samma projekt kan orsaka svårigheter att samarbeta på grund 

av splittring (Becker et al., 2005). Initiativet till nya rutiner kan komma både från ledningen 

och inifrån. Vissa rutiner ändras fortare och mer drastiskt än andra (Becker et al., 2005), vissa 

är starka och vissa svaga, vilket delvis beror på förutsättningarna såsom artefakter och 

inledande åtgärder för rutinen (Bapuji et al., 2012). Artefakter är verktyg som kan användas av 

till exempel projektledningen för att förändra eller skapa rutiner, att en rutin finns nedtecknad 

är dock ingen garanti för att den genomförs. De som ska arbeta med rutinen måste också 

acceptera den, de kan välja att göra något annat istället (Feldman och Pentland, 2003). Även 

om initiativet till en ny rutin kan ha flera ursprung, så kommer drivkraften bakom inlärningen 

av nya rutiner från individerna och gruppen som utövar den, de måste vara villiga och 
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motiverade att ändra sitt arbetssätt (Lazaric och Denis, 2005). Även Bygballe och Swärd (2019) 

betonar vikten av att rutiner är något som måste  accepteras och formas av de personer som 

utövar dem, att rutinerna är produkter av förhandlingar som resulterat i ett vapenstillestånd där 

de kan utövas. Vapenstilleståndet infinner sig när rutindeltagarna har nått en överenskommelse 

om hur de ska arbeta internt. Becker et al. (2005) påpekar att eftersom olika rutiner fostras i 

olika delar och på olika nivåer i en organisation där kompetensbehoven ser olika ut så medför 

de oundvikligen viss splittring. Splittringen kan leda till störningar i samarbetet mellan olika 

avdelningar och yrkesområden. För att en rutin ska etableras i hela organisationen måste den 

ligga i linje med målsättningar och normer. 

 

3.1.5 Rutiner i praktiken och på papper 

Pentland och Feldman (2008) beskriver hur organisationer och projektledning ofta behandlar 

rutiner som objekt som går att ändra eller flytta på, såsom checklistor, system och regler. 

Genom att använda begreppen performativ och ostensiv har Feldman och Pentland (2003) 

kunnat skilja på hur rutinen utövas i praktiken (performativ), och hur den strukturella delen av 

en rutin (ostensiv) ser ut. Det som projektledningen behandlar som rutiner är alltså en del av 

den ostensiva aspekten, artefakter. Feldman och Pentland förklarar att organisationer tenderar 

att använda artefakterna i syfte att förändra eller skapa rutiner. Den taktiken fungerar dock 

sällan som upphovsmakarna föreställt sig eftersom de inte kommer åt den performativa 

aspekten som formas av vilka beteenden de personer som deltar i rutinen väljer att reproducera 

eller avfärda. Båda begreppen är viktiga; utan den ostensiva aspekten går det inte att förstå och 

därför inte heller replikera rutinen, utan den performativa aspekten skulle ingenting hända 

(Feldman och Pentland, 2003). Även andra forskare såsom Becker et al. (2005) anser att 

begreppen är mycket användbara i forskning kring rutiner, eftersom det är ett område där 

definitioner lätt blir otydliga. 

 

3.1.6 Rutiner som kunskapsbärare 

Rutiner tillåter att vissa uppgifter kan utföras utan att någon tankekraft krävs. Den kognitiva 

vilan, eller det kognitiva flytet, låter deltagare i rutinen spara sina resurser (Becker, 2004) 

eftersom de slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång. Feldman och Pentland (2003) 

understryker samma sak, att rutiner medför kognitivt flyt samtidigt som dom tillägger att 

reflektion kring processen också är en viktig del i rutinen, vilket betyder att organisatoriska 

rutiner består av både utförande och förståelse av utförandet. Ett annat sätt som rutiner hjälper 

till att undgå arbetet med att uppfinna hjulet på nytt varje gång är att de underlättar lagring av 

kunskap, inklusive tyst kunskap. I varje projekt skapas lärdomar som kan användas i framtida 

projekt (Söderlund, 2000 se Zika-Viktorsson, 2003). Kunskapsutveckling är viktigt för att 

åstadkomma förbättringar i allmänhet och i nya projekt (Zika-Viktorsson et al., 2003). Rutiner 

är en viktig del i en organisations kunskapsförråd, framförallt eftersom de underlättar 

replikering av den tysta kunskap som är så svår att fånga upp och förmedla. Hur lätt det är att 

replikera en rutin påverkas av det sammanhang och ramverk rutinen existerar inom och hur väl 

sammanhanget och ramverket stämmer överens. Dessutom beror det på hur individerna som 

ska delta i rutinen tolkar den och om de är villiga att ta till sig den (Becker och Lazaric, 2003). 

 

3.1.7 Rutiner och Normer bygger Projektkultur 

Loch et al. beskriver hur rutiner är nära relaterade till normer och hänvisar till hur Bettenhausen 

och Murnighan (1985) använder begreppet norm: ”Vi ser normer som regelbundna 

beteendemönster som är relativt stabila inom en särskild grupp” (Författarnas översättning). 

Båda dessa artiklar tittar på synliga beteenden som rutiner och normer resulterar i, alltså inte 

processer som har att göra med undermedvetna förväntningar. Skillnaden är att en rutin triggas 
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igång av en eller en serie händelser medan normer är ständigt pågående beteendemönster. De 

två koncepten överlappar dock varandra i viss mån. Loch et al. (2013) fortsätter beskriva hur 

rutiner framförallt behandlar problemlösning och normer behandlar föreskrivna regler om hur 

individer kan tänkas agera. Tillsammans är de viktiga beståndsdelar i en grupps kultur, som kan 

sägas bestå både av problemlösningsregler och regler för social interaktion. 

 

3.1.8 Rutiner i infrastrukturprojekt 

Byggbranschen präglas av stora krav på att leverera projekt i tid och att uppnå projektmål. 

Närvaron av dessa krav kan vara problematisk, eftersom den begränsar möjligheterna för en 

grupp att utveckla nya sätt att arbeta (Zika-Viktorsson et al., 2003). Eriksson (2015) har forskat 

på rutiner i infrastrukturprojekt och sett vissa tendenser som verkar vara unika för dem. Hur 

mycket ett projekt är beroende av rutiner beror delvis på dess storlek, varaktighet och särprägel, 

och enligt Eriksson ökar stora, komplexa projekt behovet för nya och projektspecifika rutiner. 

Infrastrukturprojekt är komplexa och kräver därför mycket koordination och en förmåga att 

förändra arbetssätt beroende på vilken arbetsuppgift som ska utföras. Att försöka lösa komplexa 

problem på ett rationellt eller rutinmässigt sätt kan vara skadligt och resultera i ineffektiva 

lösningar (Brady et al., 2012), så för att arbeta effektivt är det viktigt att rutiner också främjar 

förändring. Rutiner är nödvändiga när förutsättningarna och riskerna med ett arbetsmoment är 

kända, medan innovation behövs när förutsättningarna är oförutsägbara och förändras i snabb 

takt (Stinchcombe och Heimer 1985, se Davies och Brady, 2016). Erikssons (2015) studie 

visade också att branschens standard och individerna i projektet var mycket inflytelserika i 

bildandet av rutiner. I det studerade projektet fanns planer för många rutiner som inte föll på 

plats förrän senare i projektet. Ännu ett resultat från studien var att rutiner allt som oftast kom 

till ad hoc och reaktivt, som ett svar på något som hänt, på ett ganska ostrukturerat sätt. Det 

fanns väldigt få tillfällen för formell feedback, och processen såg olika ut i olika delar av 

projektet. 

 

3.2 Analytisk teori 
Ur rutinteorin kommer två koncept huvudsakligen att användas i analysen: “Tröghet och 

flexibilitet” samt “Att enas kring eller splittras av rutiner”. Det första är nyckelbegrepp i 

rutinteorin där tröghet ofta (men inte nödvändigtvis måste) förknippas med organisationer med 

mycket starka rutiner och flexibilitet med organisationer som har mindre framtonade rutiner 

och förlitar sig mer på innovation. Det senare ger verktyg att diskutera olika personers 

delaktighet i bildandet av rutiner och deras nivå av samsyn. 

 

3.2.1 Tröghet och flexibilitet 

En förutsättning för att grupper i projekt ska arbeta bra tillsammans är att rutiner byts ut och 

ändras när kostnaden för att fortsätta utöva dem är högre än för att ändra dem, Eriksson (2015) 

observerade i sin studie av ett svenskt infrastrukturprojekt att detta ibland inte sker trots att 

behovet är identifierat. Orsaken ur ett rutinperspektiv är att det finns en stabilitet i 

organisationen (Becker och Lazaric, 2003) som ofta yttrar sig i form av tröghet eller 

inflexibilitet (Feldman och Pentland, 2003). Stabiliteten och trögheten kan vara mycket positivt 

eftersom det bidrar till en känsla av trygghet hos projektmedlemmarna när de vet vad som 

förväntas av dem (Becker, 2004). Att hantera tröghet och flexibilitet i en organisations rutiner 

är en balansgång där båda extremerna medför både fördelar och nackdelar. För att kunna 

anpassa sina åtgärder är det bra om organisationen har en medvetenhet kring hur tröga eller 

flexibla de är. 
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3.2.2 Att enas kring eller splittras av rutiner 

Att hela projekt kan enas kring en rutin är viktigt, om projektet splittras och nyttjar olika rutiner 

så samarbetar de inte särskilt bra. Ytterligare en förutsättning för att en rutin ska etableras i en 

grupp eller organisation är att den accepteras av de personer som ska utöva den, alltså bör 

drivkraften bakom rutinen måste komma från dess deltagare (Feldman och Pentland, 2003; 

Lazaric och Denis, 2005). Initiativet kan komma från olika delar av organisationen (Becker et 

al., 2005) men någon måste ta initiativet till att skapa en ny rutin (Bapuji et al., 2012). 

Rutindeltagarna måste komma överens för att kunna arbeta på samma sätt, men i en 

organisation som innehåller många olika grupper kan det vara svårt att komma till en 

övergripande överenskommelse och gemensamma mål. Att sluta fred och komma till ett 

vapenstillestånd är viktigt för att rutinen ska kunna utövas (Bygballe och Swärd, 2019), annars 

riskerar den att orsaka splittring mellan grupperna (Becker et al., 2005).  
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4 Metod 
Metodavsnittet ger inblick i hur studien har utförts med syfte att skapa transparens och 

ytterligare förståelse. Kvalitativ forskningsmetod har tillämpats och materialinsamling har 

skett via semi-strukturerade intervjuer. Avsnittet avslutas med etiska reflektioner kring och 

beskrivning av hur materialet har analyserats. 

 

För att på bästa sätt uppfylla studiens syfte valdes den kvalitativa forskningsmetoden. Studien 

har utförts med en öppen inställning, en mottaglighet för nya intryck som skulle kunna ändra 

dess riktning, något Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar vid intervjustudier när nya 

insikter är av särskilt intresse eftersom risken annars är att dessa går förlorade. Öppenheten var 

viktig eftersom författarna tidigt i processen inte var insatta i projektens uppstartsprocess och 

ansåg att det var lämpligt att låta materialet påverka riktningen. Studien har därför varit 

abduktiv och explorativ för att utveckla forskarfrågan med stöd av insikter under studiens gång 

(Saunders, 2016). För att uppfylla studiens syfte valdes intervjustudie som metod, metodvalet 

öppnade upp för goda möjligheter att välja intervjupersoner från olika projekt och i olika 

positioner vilket resulterade i en bred bild av situationen. I enlighet med Saunders (2016) har 

författarna valt semi-strukturerade intervjuer eftersom det är ett lämpligt val för explorativa 

studier och producerar mycket kontext. För att bättre förstå hur en uppstartsfas av produktion i 

ett infrastrukturprojekt ser ut genomfördes intervjuer med deltagare i tre olika 

infrastrukturprojekt.  

 

4.1 Materialinsamling 

4.1.1 Förberedande samtal 

För att skapa en bättre förståelse och välja lämpliga intervjuteman hade författarna tidigt samtal 

med två anställda på företaget, innan den första intervjun hölls. Den information som 

förmedlades var grundläggande i sammanhanget, till exempel vilka positioner och 

ansvarsområden som fanns i projekten, hur kontakt med intervjupersoner skulle skötas och 

information om hur organisationen fungerar ur ett helikopterperspektiv.  

 

4.1.2 Litteraturöversikt 

För att skapa teoretisk förståelse och komplettera den information de förberedande samtalen 

gav gjordes också en studie av litteraturen på ämnet. Litteraturöversikten utfördes med hjälp av 

sökningar på KTH biblioteks databas för forskningsartiklar, Primo, samt Google Scholar. 

Sökningarna gjordes både på svenska och engelska, och nyckelord som användes var rutiner, 

uppstart, infrastrukturprojekt, organisationer, projektframgång, arbetsmiljö, välmående, mjuka 

värden, samarbete. Artiklarna granskades kritiskt för att litteraturen skulle vara trovärdig, likaså 

författare som refererats i stor utsträckning för att stödja teoretiska argument. Utgångspunkten 

för litteraturöversikten var de förberedande samtalen och tidigare kunskap, men utvecklades 

under studiens gång i en iterativ process. 

 

4.1.3 Intervjustudie 

För studien har det varit intressant att ta del av personers egen upplevelse av situationen, det 

subjektiva perspektivet inom den socialt konstruerade situationen antogs. Som Hallin och Helin 

(2018) förklarar har författarna varit medvetna om att den information som kommer fram under 

intervjuprocessen beror både på vem som intervjuar, vem som intervjuas och vilka frågor som 

ställs. Dessa faktorer skapar en unik förutsättning för vilken information som framkommer 

under intervjun och går inte att replikera till fullo. 
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Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade, eftersom frågeställningen krävde 

utförliga svar och för att få insikt i de berördas fulla upplevelse behövdes både utrymme och 

motivation att tala öppet utifrån den personliga upplevelsen. I enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009) förbereddes en lista med centrala intervjuteman och tillhörande frågor som 

finns i Bilaga 1. Intervjuerna följde samma struktur men var inte likadana eftersom olika svar 

genererade olika följdfrågor beroende på de tillfrågades erfarenheter och uppfattningar, en 

spontanitet som var av intresse för att kunna upptäcka nya saker och få oväntade insikter. För 

att undvika avvikande svar på grund av missförstånd och skapa en gemensam förståelse 

(Saunders et al., 2016) förklarade författarna de begrepp som varit centrala i studien, 

exempelvis vad som menades med uppstart och flyt i arbetsdagen.  

 

4.1.4 Intervjupersoner 

Med en bredd i urvalet av intervjupersoner blir helhetsbilden av situationen tydligare, de 

intervjupersoner som valdes hade därför olika roller i projekten och författarna strävade efter 

att intervjua mer än en person i varje roll. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) brukar antalet 

intervjuer i en intervjustudie vara ungefär 15 +/- 10 stycken, men det är också lämpligt att 

fortsätta tills mättnad uppstår i någon mån, att svaren på frågorna är återkommande. Vid valet 

av hur många personer som skulle intervjuas spelade Kvale och Brinkmanns rekommendation, 

studiens tidsmässiga begränsningar, det begränsade utbudet av intervjupersoner i den typ av 

projekt som studerades och intervjupersonernas roll i projekten in. Baker och Edwards (2012) 

kommer i sin forskning fram till att det lämpliga antalet intervjupersoner beror på 

omständigheter som de just nämnda. Totalt genomfördes därför tolv intervjuer. 

Intervjulängderna var planerade till ungefär en timme, men eftersom olika personer diskuterade 

frågorna olika mycket och var bundna till sina respektive scheman varierade längden något. 

Information om intervjupersonernas position i projekten och intervjulängd finns i Tabell 1. 

 

Kodning Arbetsroll Intervjulängd [minuter] 

A Projektchef 55 

B Arbetsledare 60 

C Produktionschef 70 

D Produktionschef 55 

E Gruppchef 45 

F Projektchef 55 

G Projektchef 60 

H Projektchef 40 

I Gruppchef 50 

J Arbetsledare 55 

K KMA – Kvalitet, Miljö, Arbetsmilljö 60 

L KMA – Kvalitet, Miljö, Arbetsmilljö 70 

Tabell 1 

 

4.1.5 Dokumentgranskning 

Under församtal framkom det att uppstarten av produktion i stor utsträckning styrs av interna 

dokument som finns tillgängliga för alla anställda på företaget. För att bättre förstå processen i 

sin helhet valde författarna att granska dessa dokument i syfte att förklara den empiriska 

kontexten för läsaren och fördjupa förståelsen inför diskussion och slutsats. I 

dokumentgranskningen undersökte författarna vilka dokument som var centrala i uppstart och 

vilka typer av rutiner de behandlade. 
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4.2 Etiska reflektioner 
I studien identifierades intressanta intervjupersonerna innan de visste om studien. När 

författarna sedan hade bestämt vilka roller de ville intervjua så fick de hjälp av personerna som 

var med i de förberedande samtalen att ta en första kontakt. Därefter sköttes kontakten av 

författarna själva. Processen kan ha bidragit till att det hade varit svårt för intervjupersonerna 

att tacka nej till intervjun om de inte ville delta, författarna har dock inte uppfattat några tecken 

på att deltagandet skulle ha skett ofrivilligt. Innan intervjuerna skickades ett informationsblad 

ut till intervjupersonerna för att kunna få intervjupersonernas informerade samtycke. Det var 

viktigt att intervjupersonerna förstod syftet med studien, vad materialet skulle användas till och 

deras rätt att inte delta eller dra tillbaka sina uttalanden (Saunders et al., 2016). Inspelningarna 

och transkriberingarna har inte spridits till någon extern part utan endast hanterats av 

författarna, eftersom det är viktigt att säkra konfidentialitet och anonymitet (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Det är i allmänhet viktigt att arbetet utförs enligt god forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2017). 

 

4.3 Analysmetod 
Analysen av materialet har drivits framåt av empirin, med hjälp av ett teoretiskt ramverk. Alla 

intervjuer transkriberades i sin helhet och utifrån materialet segmenterades olika typer av svar 

i en sammanställning. De olika segmenten resulterade i nya teman som empirin sedan baserades 

på. Sammanställningen gjorde materialet mer överskådligt och det blev då lättare för författarna 

att göra en rättvis bedömning av den totala upplevelsen eftersom även luckor, sådant som aldrig 

sades, blev tydliga. För att empirin skulle kunna diskuteras med struktur så sattes empiritemana 

i en teoretisk kontext och analyserades utifrån den analytiska teorin. 
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5 Resultat 
Materialet i den första delen, empirisk kontext, har samlats in utanför intervjuerna och syftar 

till att skapa en god förståelse för situationen. Den andra delen innehåller en förklaring av 

några begrepp som använts i studien och vad de innebär i sin kontext. Materialet i den tredje 

delen, empiri, har samlats in under de semi-strukturerade intervjuerna. Tillsammans utgör 

dessa grunden för analys och diskussion.  

 

5.1 Empirisk kontext 
Den här studien är gjord på ett stort svenskt entreprenadföretag inom en av dess verksamheter. 

Verksamheten arbetar med infrastrukturprojekt, mestadels mot Trafikverket. Företagets är 

värderingsstyrt, med värderingar som handlar om etik, säkerhet, kunden och att arbeta 

tillsammans.  

 

5.1.1 Verksamheten 

Verksamheten som studien är utförd i har flera projekt som pågår parallellt. De arbetar 

huvudsakligen med interna team som sätts ihop inför varje nytt projekt med hänsyn till de 

projekt som är igång samtidigt. Denna parameter är svår att kontrollera och resultatet blir att 

sammansättningen av nya team kan vara relativt slumpmässig. Team kan också ses på flera 

olika nivåer inom verksamheten, där hela verksamheten, olika projekt och grupper inom de 

olika projekten är några. Projekten har en organisation som ser ut ungefär enligt Figur 2. De 

många olika grupperna och vilken grupp intervjupersonerna tillhör kan ha påverkat hur de 

svarar på intervjufrågorna. 

 

 

   

 Figur 2 
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Grupperna i projekten består av personer i olika roller och kan skilja sig något åt från projekt 

till projekt. Bland annat ingår oftast en gruppchef och arbetsledare. Inom grupperna arbetar 

projektmedlemmarna mot ett gemensamt mål med en budget, och för projekten i helhet krävs 

samarbete mellan de olika grupperna.  

 

5.1.2 Intranät 

På företaget finns ett intranät där det går att hitta dokument som ska hjälpa verksamheterna och 

projekten med sina dagliga uppgifter. I uppstartsfasen av produktionen arbetar 

projektmedlemmarna med att ta fram dokument och checka av checklistor som krävs för att 

produktionen ska få tillåtelse att starta. Dessa dokument går att hitta i styrdokument som är 

centrala för hur anställda på företaget ska arbeta. Styrdokumenten behandlar framförallt hårda 

parametrar i projekten. Till exempel ska en projektplan upprättas med bland annat en 

målbeskrivning och en arbetsmiljöplan. Målbeskrivningen handlar framförallt om ekonomiska 

mål och arbetsmiljöplanen som behandlar hälsa och välbefinnande handlar framförallt om 

säkerhet. Det finns också mer specifika dokument och mallar som ska fyllas i, där till exempel 

mål och åtgärder är mer utvecklade än i projektplanen. Även i de dokumenten ligger fokus på 

de hårda parametrarna, men det finns en närvaro av mjuka värden i exempel på mål som ett 

projekt kan tillämpa: “bra stämning på bygget”. I styrdokumenten nämns inte hur 

projektmedlemmarna ska lära känna varandra och samarbeta. 

 

I de centrala styrdokumenten finns också checklistor som är applicerbara under produktionens 

gång. På intranätet finns, förutom de centrala styrdokumenten, också en personalhandbok, 

utbildningar och annan information. Bland annat finns en arbetsmiljöpolicy som gäller på hela 

företaget där både säkerhet och mående behandlas. Dessutom finns material också för 

utbildningar som ska hållas, bland annat en utbildning som alla på företaget ska genomgå som 

behandlar mjuka parametrar om hur de på sina arbetsplatser ska bete sig för att främja 

välbefinnande och ett säkerhetsmässigt beteende. Utbildningen är inte projektspecifik, utan 

hålls inom företagets verksamheter för att initiera ett tänk hos alla anställda kring att skapa en 

trygg arbetsmiljö.  

 

5.2 Begrepp 

5.2.1 “Kritiskt” 

Ett begrepp som kommit upp i många intervjuer är att ett arbetsmoment eller projektområde är 

“kritiskt”. När intervjupersonerna har tillfrågats om vad de menar med “kritiskt” är de i stort 

sett eniga om att saker upplevs som kritiska när de ligger nära i tid, till exempel att de väldigt 

snart kan bli ett problem eller redan är det.  

 

5.2.2 “Mjuka värden” och “Hårda värden” 

”Mjuka värden” eller ”mjuka parametrar” är samlingsnamn för välmående, trivsel och 

teamrelaterade åtgärder, till exempel att lära känna varandra eller att prata om mående, som 

använts under intervjuerna både av författarna och av intervjupersonerna. När begreppet ”hårda 

värden” eller ”hårda parametrar” används så syftar det till det som inte innefattas av ”mjuka 

värden”, till exempel ekonomi, tekniska lösningar, produktivitet eller tid. 
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5.3 Empiri 
 

"Det där måste man verkligen jobba med hela tiden, att säkerställa välbefinnandet. Där 

behöver man lägga mer av sin tid [ledarskapstid]. Det är skit samma om man tjänat 20% men 

alla mått som skit, det är inte så kul men det ser bra ut på sista raden. Om folk slutar, man 

mår dåligt och inte vill jobba tillsammans, då har man massa problem som hänger med efter 

projektet. Går det åt helvete och alla har mått bra så kan man ju alltid börja på nytt." (F) 

 

5.3.1 Uppstarten av produktion 

Det blev snabbt tydligt att alla intervjupersoner hade en egen bild av vad uppstarten av 

produktion innebär. Återkommande teman var: planering, tidplan, ekonomi, att organisera sig, 

fördela ansvar, förbereda produktion samt producera olika dokument som krävs för 

produktionsstart. Fokus låg på praktiska och tekniska aspekter, att förstå vad det finns för 

förutsättningar i projekten. Uppstarten visade sig kunna vara både utmanande och tidskrävande, 

delvis eftersom det är svårt att få de personer som ska vara med i projektet att vara på plats från 

början. Anledningen till att det är svårt är att projekten sällan klaffar perfekt med varandra 

tidsmässigt vilket gör att nyckelpersoner kan bli fast i sina gamla projekt längre än önskvärt. 

Det finns också andra utmaningar; intervjuperson C nämner att det är särskilt svårt när 

sammansättningen av personer i ett projekt är helt ny och intervjuperson I berättar att stora 

projekt innebär en extra utmaning.  

 

Personer som är erfarna i sin roll verkar inte ha några större problem med att förstå vad som 

behöver göras i uppstart, medan de som är nya ofta känner att det är otydligt och ibland hade 

önskat mer styrning. Uppstarten är också en utmaning eftersom det tar tid innan 

projektmedlemmarna arbetar tillsammans på ett bra sätt. Det finns hos många en känsla av att 

de efter en viss tid är igång med ett projekt, att allt rullar på av sig självt som det ska i ett bra 

tempo och alla vet vad de ska göra, både att det är full fart och samtidigt ett lugn i produktionen. 

Det kan ske även i ett utmanande projekt med många störningar, för när känslan infinner sig så 

vet gruppen hur de ska lösa de problem eller hinder som uppstår. 

 

“...det slår en: ‘Helvete vad bra det går!’ Det är ju mer sådär ‘Vad var det som hände?’ Det 

är som när du ska åka kommunalt och ska ta dig från punkt A till punkt B. Alltså du bara går 

från bussen till tunnelbanan, tunnelbanan kommer, du kliver på och så byter du, och du slapp 

vänta, ‘vad var det som hände?’. Åka Sveavägen och du slipper stanna för rött. Det är lite 

den känslan." (D) 

 

"...det är också först när du får ihop det som du får en skjuts i det, och det känns direkt kan 

jag säga, när man får det... Har du väl varit i en sådan grupp så vill du inte vara i något 

annat. Då känns allt annat fel." (E) 

 

Det är också när detta händer som flera av intervjupersonerna upplever att det blir kul att göra 

jobbet, att det är först då “den fina teamkänslan i projektet” (C) infinner sig. Intervjupersonernas 

egna tankar kring varför känslan infinner sig varierar. Tankarna handlar om att ha god 

planering, att ha alla förutsättningar på plats vilket inkluderar till exempel handlingar och 

resurser, att projektmedlemmarna lär känna och förstår varandra och jobbar på samma sätt, att 

alla delar av projektet samverkar, samt att projektmedlemmarna vet vad som förväntas av dem. 

Dessutom är en bidragande faktor att projektmedlemmarna är medvetna om vad de inte vet i 

nuläget. Intervjupersonernas uppfattning är att det kan ta olika lång tid innan känslan av att vara 

igång infinner sig i olika projekt: allt från ett kvartal till tre år eller ibland aldrig. Alla har inte 

uppfattat det definitiva “släppet” (G) i ett projekt, men de flesta har själva en mycket tydlig 
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uppfattning av känslan och när det händer. Intervjuperson E beskriver att uppstartsfasen är slut 

när “gruppen har satt sig”.  

 

5.3.2 Etablerade rutiner 

Redan i uppstart vet de flesta intervjupersoner vet vad de kan förvänta sig av sin arbetsdag och 

känner att de har ett flyt, även om förväntningen är att det sällan blir som de har planerat.  

 

"Om man summerar en dag så är det du trodde att du skulle göra på morgonen inte alltid, 

eller det är väldigt sällan det stämmer överens med vad man faktiskt har gjort sen." (D) 

 

Intervjuperson D, tillsammans med flera andra intervjupersoner menar att det här inte stör dem, 

utan att det är något som ingår i arbetsdagen och är normalt i branschen. De intervjupersoner 

som arbetar närmst produktionen (B, J) upplever dock att de oförutsägbara delarna av 

arbetsdagen faktiskt stör deras flyt. Intervjupersonerna reflekterar en hel del över sitt arbetssätt 

under intervjun, varför de gör som de gör, reflektioner som ofta landar i att källan till de 

arbetssätt som används antingen är egen erfarenhet eller företagets riktlinjer i form av interna 

dokument. De intervjupersoner som har lång erfarenhet upplever att de har en god uppfattning 

av vad som förväntas av dem, en uppfattning som de bildat över tid.  

 

“Det sker dels erfarenhetsmässigt, det som funkar bra tar man med sig… Sen är det lite 

utefter eget och vad det finns för behov.” (F) 

 

Intervjupersonerna upplever att erfarenhet är ett stort stöd i att förstå vad de ska göra i uppstart, 

och att det ofta handlar om att de förstår syftet med sin roll snarare än att de har några tydliga 

instruktioner för hur de ska gå tillväga. Nästan alla intervjupersoner upplever att de vet vad 

andra projektmedlemmar har för arbetsuppgifter och intervjuperson K förklarar att rollerna i 

projekten är återkommande. Men i uppstart och särskilt som ny i ett av dessa projekt kan det 

vara svårt att få en helhetsbild av vad de olika rollerna i projektet gör och hur de hänger ihop; 

intervjuperson I saknade en helhetsbild i sitt första projekt och upplevde att de olika grupperna 

jobbade lite på varsitt håll. Några av intervjupersonerna reflekterar över att det nog krävs 

erfarenhet för att helt förstå vad alla olika roller innebär. Intervjuperson B säger att det gäller 

att vara lyhörd för att förstå vad som ska ske härnäst.  

 

Vikten av erfarenhet yttrar sig också i att de flesta intervjupersonerna upplever att det är svårare 

att arbeta i projekt med många nya och oerfarna personer. Både intervjuperson E och L pekar 

särskilt på svårigheterna att komma igång med projekt med många projektmedlemmar som är 

nya i branschen. Intervjuperson L pratade också från egen erfarenhet om att vara ny i en roll 

och försöka sätta sig in i allt nytt, hur lång tid det tog när det fanns få erfarna personer på 

projektet i övrigt. Uppstarten påverkas av projektmedlemmars personliga egenskaper, särskilt 

hos personer i ledande positioner enligt nästan alla intervjupersoner. Intervjuperson H upplever 

däremot att personberoendet är lite mindre i uppstart eftersom det finns mycket som måste 

göras i uppstart av alla projekt, till exempel projektplan och checklistor som företaget har 

standardiserat. Angående ursprunget till det egna arbetssättet så svarade intervjupersonerna lite 

olika, men mycket handlar om erfarenhet och att uppfylla ett syfte: 

 

“Det har växt fram med tiden på grund av den komplexitet vi har i våra projekt och det som 

efterfrågas av oss, så har vi ett arbetssätt gentemot vår kund som är speciellt.” (A) 

 

“Inte var det kommer ifrån, men det är ett ganska effektivt sätt att jobba på, när det fungerar. 

Att dela upp arbetsuppgifterna.” (E) 
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“Jag väljer nog, på erfarenhet. Både vad som ska göras men sen också hur jag delegerar… vi 

leder nog projekten på lite olika sätt. Det är väl också hur vi är som personer.” (H) 

 

De flesta av intervjupersonerna ser kopplingar mellan sitt eget sätt att arbeta och företagets 

struktur och värderingar, de identifierar sig med företaget i grunden. Säkerhetsperspektivet, 

som är en viktig värderingsfråga på företaget, återkommer under många av intervjuerna, till 

exempel nämner intervjuperson J säkerhet som en viktig anledning till varför de arbetar som de 

gör. Intervjuperson L nämner också att säkerhetsperspektivet är något som tas på allvar i 

utvärdering av ett projekt, att till exempel siffran “Antalet olyckor med frånvaro” presenteras. 

I samband med detta nämner hen också att antalet sjukskrivningar inte är något som presenteras 

eller förs statistik över. Många intervjupersoner har en bild av de arbetar likadant på företagets 

olika projekt, även om det bara gäller mycket grundläggande bitar. Å andra sidan tror vissa att 

arbetssätten i olika projekt liknar varandra eftersom det finns ett gemensamt förhållningssätt i 

hela branschen, inte att det är unikt för företaget.  

 

Företagets arbetssätt synliggörs för många via intranätet, där interna styrdokument och mallar 

som ska användas i projektuppstart finns. Alla intervjupersoner vet om att dokumenten finns 

på intranätet och med få undantag används de av projektmedlemmarna i uppstart, särskilt av 

projektmedlemmar i ledande positioner. Enligt intervjupersonerna som använder 

styrdokumenten så innefattas en stor del av de grundläggande förberedelser som krävs i en 

uppstart, men inte allt. De är dock överens om att styrdokumenten varken kan eller borde 

innehålla precis allt som krävs: det är för stor variation mellan projekten för att skapa en perfekt 

mall, de behöver alltid göra ändringar för att anpassa materialet till det aktuella projektet. 

Intervjuperson A berättar att styrdokumenten behandlar de hårda parametrarna, för mjuka 

parametrar finns annat material. 

 

“Där har vi ju fördelen av att jobba på [företaget]. Det finns rutiner för det mesta, det är inte 

första gången man gör någonting så att det finns ganska många duktiga medarbetare... på 

företaget har man tagit fram ganska många, vi kan kalla dom för lathundar.” (D) 

 

“Grunden är [företagets styrdokument], men så anpassar vi det. Vi följer alla rutiner som 

finns och förhåller oss till vår standard.” (A) 

 

De interna styrdokumenten är det material som finns tillgängligt från projekt till projekt, annan 

kunskap lever vidare genom personers erfarenheter och mallar som projektmedlemmarna själva 

skapat i tidigare projekt när de sett ett behov. Dessa mallar delas inte vidare på intranätet utan 

ägs och används av personen som skapat dem. Intervjuperson H upplever att det inte finns 

någon systematik i hur de för kunskap vidare från projekt till projekt och att 

projektmedlemmarna plockar med sig sina senaste erfarenheter, alla fyller på med sitt oavsett 

roll. Hen reflekterar kring detta: 

 

“Men det är just det där att plocka godbitarna, som dessvärre kanske försvinner om vi börjar 

titta två till tre projekt bakåt i tiden...” (H) 

 

När hen får frågan om det hade underlättat att få med sig saker även från äldre projekt, blir 

svaret något som även kommit upp under andra intervjuer: 

 

“Nja, vi är ju duktiga på att uppfinna hjulet igen också. Så här många ingenjörer som jobbar 

ihop: Alla är så lösningsorienterade i allt! Får vi ett bekymmer så är alla på och ska lösa 

sakerna omedelbart.” (H) 
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5.3.3 Att förändra rutiner 

Nästan alla intervjupersoner arbetar på något sätt med att ta fram nya arbetssätt, ofta i 

situationer då de “traditionella” arbetssätten inte räcker till (E). Intervjuperson H som berättar 

om att de är duktiga på att “uppfinna hjulet” fortsätter förklara att problem är något de väntar 

sig ska inträffa under produktionens gång men att de löser problemen när de dyker upp, till 

exempel genom att fylla på med personal när det behövs. Ofta är det också bråttom när något 

ska lösas, intervjuperson L upplever att det ofta handlar om att hitta lösningar inom en timme. 

När intervjupersonerna ser förbättringspotential i ett projekt eller i strukturen för projekt har de 

olika möjligheter och metoder för att åstadkomma en förändring, men nästan alla involverar att 

själv ta upp problemet med en chef eller kollegor. Intervjuperson L berättar att drivkraften för 

att göra förändringar och förbättringar har varit möjligheten att förenkla sitt eget arbete. 

Intervjuperson H tittar tillbaka på tidigare projekt för att hitta förbättringspotential. 

Intervjuperson D beskriver öppen kommunikation som en viktig förutsättning för att 

åstadkomma förändring och intervjuperson B tycker att problemlösning oftast sker under 

informella samtal. Intervjupersonerna kan oftast ge något exempel på saker som hade kunnat 

förbättras i projekten, både tekniskt, organisatoriskt, ekonomiskt och socialt.  

 

“Både jag och andra i projekten kan göra det mycket bättre. Det finns en stor 

utvecklingsmöjlighet. Många som vet vad, tydliga planer, idéer, men att verkligen hinna med 

och få till de här bra grejerna är svårt.” (C) 

 

Intervjupersonerna beskriver vidare några av de utmaningar som försvårar förändringsarbete, 

bland annat att de måste ta hänsyn till andras förväntningar. Till exempel förklarar 

intervjuperson A att chefer förväntar sig att formatet på rapporter från projekten ska se likadana 

ut. Intervjuperson C och I upplever att andra projektmedlemmars åsikter både kan hjälpa och 

stjälpa, om gruppen inte tycker att något är en god idé så blir det sällan av. Intervjuperson F 

beskriver också att olika typer av förändring tas emot olika bra, framförallt förbättring på mjuka 

områden kan vara utmanande. Intervjuperson G beskriver hur det ibland kan kännas jobbigt att 

ta tag i saker som behöver ändras, men att det oftast känns skönt när det är gjort. 

 

“Vi skulle väl generellt ifrågasätta mer och utvärdera vårt sätt som vi jobbar och driver 

projektet på för att hela tiden hoppa upp en nivå, men det är inte så lätt. Då måste man våga 

göra det, känna varandra, ha relationer och våga ta den diskussionen.” (F) 

 

För att förändring ska ske behöver den initieras av en projektmedlem; intervjuperson J upplever 

att vissa projektmedlemmar kan tycka att det är jobbigt att ta upp sådant som behöver förbättras 

på egen hand, och att ledningen borde försöka uppmuntra förslag på förbättring. Intervjuperson 

E är inne på samma spår och säger att det ibland pratas om att det ska vara ”högt i tak” men att 

det ändå kan vara svårt att få tillåtelse att uttrycka sin egen åsikt. Flera intervjupersoner 

upplever att det finns ett engagemang och en ambition att förbättra projekten, men om det 

saknas förståelse för problemet så är förslag på förändring inte lika uppskattade (I). Ett par 

intervjupersoner upplever att det är svårt att fullfölja vissa typer av förändringar, att det krävs 

mycket arbete och att det kanske inte är värt mödan. Intervjuperson J upplever å andra sidan att 

det är ganska lätt att komma med förbättringsförslag när det kommer till vardagliga rutiner och 

intervjuperson B har hittills bara fått positiv respons när hen kommit med förslag på tekniska 

lösningar. 

 

“Jag tycker att det går bra, vi utvecklar hela tiden och vi gör det bra. Det är jätteviktigt, man 

hittar alltid någonting man har missat... om vi säger att någonting inte fungerar så börjar vi 

fundera och gör det bättre.” (J) 
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“Det känns som om vi har ambitioner att dra igång grejer men sen orkar vi inte driva igenom 

förändringen fullt ut, utan det blir lätt att ‘vad bra, nu har vi den här aktiviteten, nu ska vi 

följa upp den si och så många gånger och visualisera det på detta sättet’. Vi är duktiga på att 

starta upp grejer men sen är vi för dåliga på att följa upp.” (F) 

 

5.3.4 Projektmedlemmarnas uppfattning av lyckade projekt 

Alla intervjupersoner tillfrågades om vad de tycker är ett lyckat projekt; en övervägande 

majoritet tycker att trivsel, eller att alla har mått bra under resans gång, är de viktigaste 

parametrarna. Många betonade också god ekonomi, nöjd kund och stolthet, men även känslan 

av att vara igång. I ett lyckat projekt har det också varit kul att gå till jobbet.  

 

"Jag brukar säga såhär: ‘Om någon trivs på jobbet så kan den gräva skit med händerna med 

ett smajl’. Jag tror trivsel är en underskattad parameter i ett lyckat projekt överhuvudtaget. 

Man måste ha kul, det måste vara kul att gå till jobbet. Det värsta som finns är ju om man 

vaknar upp på morgonen och känner att ‘Jag har ingen lust att åka, det här är inte bra’. Det 

kan inte bli ett lyckat projekt. Visst, det kan bli ett jättelyckat projekt rent ekonomiskt, men det 

är sällan det inträffar, eftersom det ofta går lite hand i hand. Har du folk som trivs, så lönar 

det sig, så är det!" (D) 

 

”Att folk mår bra och tycker att det är roligt att gå till jobbet. Man ska inte känna att det är 

pest och pina: ‘åh det är så tråkigt’ eller ‘idag ska vi bara hålla på och bråka om pengar’, 

‘det är för stressigt på jobbet’.” (A) 

 

Med några undantag kopplade intervjupersonerna ett gott ekonomiskt resultat till de mjuka 

parametrar som många intervjupersoner nämner i sin definition av vad ett lyckat projekt är. 

Intervjuperson J berättar att det är viktigt att projektet flyter på för att det ska kännas bra, 

eftersom många ändringar leder till stress. Stress leder i sin tur till att projektmedlemmarna blir 

mindre nöjda med projektet. Det finns en tanke om att mjuka och hårda parametrar går hand i 

hand, under projektets gång såväl som på sista raden.  

 

“Man tittar alltid på ekonomi, det är ju så. Det är det första man tittar på. Men det blir 

naturligtvis inte bra om man har ett projekt med 10% vinstmarginal där folk har helt bränt ut 

sig. Både välbefinnande och trivsel hos alla medarbetaren är minst lika viktiga som 

ekonomin. Oftast går ju dessa hand i hand.” (I) 

 

5.3.5 Att trivas som grupp 

Det finns många olika små grupper i projekten som måste förhålla sig till varandra i sitt arbete. 

Teamkänslan är stark i de små grupperna i projekten, det upplever både intervjupersoner som 

är del av dessa grupper och de som inte är det. När intervjuperson G reflekterar över de små 

grupperna säger hen att mycket går ut på att samordna dem, eftersom de har sina egna budgetar 

och vill vara glada över att de har “levererat något bra”. Hen berättar också att det kan skapas 

interna slitningar mellan de olika små grupperna och att det finns en viss tävlingsanda inom 

projekten. Intervjuperson I anser att stämningen i projekten är en del av anledningen till rivalitet 

mellan mindre grupper, hen vill att de ska lära känna varandra bättre och jobba tillsammans 

mot samma mål. Flera intervjupersoner upplever att den egna gruppen är mer kompetent och 

bättre lämpad för att utföra uppgiften än andra, vilket ibland resulterar i att grupper föredrar att 

köra på sitt eget spår framför att anpassa sig till någon annan. Intervjuperson F upplever att det 

är klassiskt att de olika grupperna kör på sina spår och att det gemensamma målet är viktigt, 

men eftersom grupperna är ansvariga för sina egna resurser är det lätt att fokus hamnar på att 

prestera individuellt. För att motverka detta tror hen att det är viktigt att prata om hur alla 
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projektmedlemmar jobbar gemensamt och hur de måste prioritera för hela projektets bästa, så 

att alla förstår varför. Dålig förståelse upplevs av intervjuperson I kunna leda till att grupperna 

har svårt att enas med andra grupper. Intervjuperson C beskriver de små grupperna som 

“satelliter” i uppstarten av produktionen, eftersom de inte alltid får all information och därmed 

ingen helhetsbild av projektet förrän produktionen är igång. Intervjuperson J upplever att 

teamkänslan inom den lilla gruppen är väldigt bra, men inte mellan grupperna.  

 

“Mellan de olika [små grupperna] kan det bli lite… vi går lite separat, vi pratar inte så 

mycket.” (J) 

 

“Det handlar om att skapa förutsättningar för varandra. I uppstartsprocessen är det ännu 

viktigare med blocköverskridande transparens, att förstå varandra. Sen när du väl står i 

skarpt läge där ute så är det självklart att det kan… vi har haft problem i branschen i 

jättemånga år med krockar mellan grundläggning och mark, betong och grundläggning, mark 

och betong.” (D) 

 

“En annan teamkänsla som är bra är när man har kommit igång. När blocken själva skapar 

samordningen mellan sig och andra block. Då kommer den fina teamkänslan i projektet. Två 

grupper börjar jobba och samordna sig utan att någon behöver initiera det. Det brukar ta ett 

litet tag.” (C) 

 

Av många olika anledningar upplever intervjupersonerna att det är viktigt att alla 

projektmedlemmar lär känna varandra i uppstarten av ett projekt, till exempel upplever 

intervjuperson A att det är lättare att veta vad hen kan förvänta sig av sina medarbetare när de 

har lärt känna varandra. Intervjuperson I kopplar det till att bygga team, eftersom de ska arbeta 

med varandra under en lång tid är det viktigt att lära känna varandra. Intervjuperson H pratar 

också om att det är viktigt att lära känna varandra i samband med gott samarbete och god 

teamkänsla. Intervjupersonerna kan mycket om gruppdynamik och flera av dem förklarar att 

det är viktigt att lära känna varandra för att kunna kommunicera öppet och våga ta konflikter, 

eftersom det underlättar deras arbete ihop. Intervjuperson B tar upp hur olika personer tänker 

olika och betydelsen av gruppsammansättning, samt att det tar tid innan en grupp gått igenom 

alla gruppdynamikens faser och kan producera effektivt. Det senare tar även intervjuperson E 

upp, båda betonar vikten av att medlemmar av gruppen vågar uttrycka sina åsikter och ta 

konflikter ifall de uppstår, vilket även intervjuperson F säger.  

 

“Jag skulle säga att man ska låta det vara konflikter. Du ska leda in gruppen på att våga ha 

konflikter. En ny grupp är ju ofta sådan att den undviker konflikter, medan en mognare grupp 

tar en konflikt. Och när du väl har kommit igenom den fasen så får du en fas där du får 

produktion, produktivitet. Så du måste leda dig igenom, även om det är obekvämt att det blir 

så.” (E) 

 

Många av intervjupersonerna tycker att god stämning och att lära känna varandra är mycket 

viktigt för att kunna samarbeta i projektet. Andra viktiga förutsättningar är att vara öppna, 

transparenta och känna förtroende för varandra, men också att på ett individuellt plan känna 

tillhörighet och “prata samma språk” (L). De flesta av intervjupersonerna kopplar liknande 

faktorer till känslan av trivsel i projektet, men då ligger fokus snarare på att alla 

projektmedlemmar ska få information och vara involverade i projektet. Intervjupersonerna 

upplever också att eget ansvar samt att känna sig betydelsefull för projektet är viktigt för att 

trivas bra på arbetsplatsen. Enligt intervjuperson D leder bra relationer till en bra kultur i 

projektet, en kultur där projektmedlemmar hjälper varandra.  
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“Det är mycket lättare att upprätthålla en bra kultur än vad det är att bygga upp något som 

har rasat. Har du väl fått en dålig start så är det jättejobbigt att jobba sig in till ett bra 

arbetssätt.” (D) 

 

De flesta tycker att det är lättare att arbeta med personer de har en relation till sedan innan, till 

exempel om de har jobbat i samma projekt tidigare, det kommer en förståelse av att ha arbetat 

tillsammans. Intervjuperson E upplever att de får med sig en helt annan gruppkänsla och 

arbetssätt oavsett vad hen tycker om personen om de arbetat tillsammans innan. Flera 

intervjupersoner har tagit upp att det vore bra med fler gemensamma aktiviteter; fler tillfällen 

att prata med varandra om något annat än jobbet. Intervjuperson L upplever att aktiviteter är en 

viktig del i att projektet blir lyckat och intervjuperson K ser stora fördelar för det gemensamma 

arbetet i projektet. Hen betonar också vikten av att alla projektmedlemmar blir inbjudna till 

dessa tillfällen. Intervjuperson B hade gärna sett att projektmedlemmarna gjorde fler 

gruppövningar tillsammans. Intervjuperson G tycker att det är viktigt att projektmedlemmarna 

kan ha roligt ihop och tror att aktiviteterna kan fylla den funktionen, att göra något gemensamt. 

För att lära känna varandra tar flera av intervjupersonerna upp att det är viktigt att umgås på 

arbetsplatsen. Att ha gemensam matsal, gemensamma måltider och att fika ihop.  

 

“Fikan är väldigt viktig. Ur jobbsynpunkt också att alla håller den tillsammans. Den ska man 

försöka ta sig tid att ta.” (B) 

 

Intervjuperson H tycker också att alla projektmedlemmar ska äta mat och fika på samma plats, 

hen upplever att det är bra för teamkänslan. Intervjuperson J tycker inte om när det inte finns 

en gemensam matsal på projektet, då projektmedlemmar sitter uppdelade baserat på 

arbetsuppgift. En delad etablering har flera intervjupersoner åsikter om, bland annat säger de 

att uppdelningen inte alls fungerar, gör arbetet svårt och skapar exkludering.  

 

“’De kan väl mejla eller ringa till varandra’. Det blir svårt när man kommer nära 

produktionen, du tappar den här transparensen, framförallt att fika med varandra, för ni fikar 

ju på två olika ställen. Då blir det som två olika jobb. Jag tycker inte att det fungerade bra, 

det är nog bättre om man kan sitta ihop.” (B) 

 

“...det blir inte så bra. Det blir en ‘vi och ni’- känsla. Det absolut bästa som jag ser i projekt, 

det är att hela vår organisation ska sitta tillsammans, gärna ska yrkesarbetarna sitta i samma 

fikarum.” (H) 

 

“Det var ett separat folk för oss… och jag hade ingen aning vem som var vem.“ (J) 

 

När en tidigare delad etablering senare slagits ihop till en så har vissa intervjupersoner upplevt 

en stor positiv skillnad i hur folk umgås med varandra, den generella attityden och teamkänslan 

i projektet. 

 

5.3.6 Ledarens roll 

Ledarens möjligheter att påverka stämningen i projektet har omnämnts i de flesta av 

intervjuerna. Hen kan påverka genom att jobba med ett ledarskap som stöttar alla 

projektmedlemmar utifrån deras förutsättningar för att främja en bra projektkultur, för att 

projektmedlemmar ska kunna lära känna och förstå varandra bättre, och hjälpa varandra. Detta 

är också ledarens ansvar, något som hen bör arbeta med i flera intervjupersoners åsikt. 

Intervjuperson I är tydlig med att det är projektchefens och produktionschefens roll och 

huvudansvar att få gruppen i projektet att fungera, att det är viktigt att ledaren visar intresse för 



24 

 

andra, både för arbetsuppgiften och för vem personen är, bara en så enkel sak som att hälsa på 

varandra gör skillnad. Intervjuperson G trycker på att det viktigaste är att projektmedlemmarna 

lär känna varandra på något sätt, det kan räcka med att ta fem till tio minuter till att berätta lite 

om sig själva.  

 

Det är tydligt även från de flesta intervjupersoner som arbetar i högt uppsatta ledarpositioner 

att arbetet med relationerna i organisationen är ett ansvar som faller på dem, och att det bör 

göra det. Intervjuperson A säger att det gäller att visa intresse för vad andra gör, men att detta 

är särskilt svårt i uppstart eftersom fokus ligger på de “måsten” som finns i det stadiet. Dessa 

intervjupersoner upplever att de ibland har svårt att hinna med den aspekten av sitt arbete, men 

problemet är inte bara tidsbrist. Intervjuperson C reflekterar över att detta är något 

projektmedlemmarna måste hjälpas åt att påminna varandra om, något som lätt glöms bort, men 

hen inser också att det är en prioriteringsfråga. 

 

5.3.7 Prioriteringar 

Samtliga intervjupersoner är överens om att de arbetar i projekt som är under tidspress. Mångas 

uppfattning är att de inte har tid att göra allt de ska under normal arbetstid utan tvingas prioritera 

bland sina arbetsuppgifter. Olika intervjupersoner hanterar tidsbrist på olika sätt, till exempel 

genom att prioritera det som upplevs mest kritiskt, jobba in tid, omfördela arbetsuppgifter eller 

bara vara medveten om att tidsbristen får konsekvenser i projektet. Intervjuperson H reflekterar 

kring att de skulle kunna be kunden om mer tid när det är svårt att hinna med, men att det sällan 

görs. 

 

“Till att börja med är det nog bara att ta sig tiden. Alla de insatser där man fokuserar på lite 

‘mjukare områden’ orkar man inte riktigt driva igenom. Det är väl för att det hela tiden är 

någonting annat som ligger på ute i projekten, produktionen går för fullt och det är massa 

andra intäktsarbeten och det ena med det tredje och massa andra smågrejer i organisationen 

som blir mer akuta. Det är i alla fall känslan, så man prioriterar de sakerna där och då. Om 

man tänker på den tillgängliga tid man har på en vecka så budgeterar man ingen tid för att 

jobba med de här frågorna [mjuka områden], vilket är felet.” (F) 

 

“Precis i uppstartsskede är det mer prioriteringar. ‘Det här måste göras nu, det där kan 

vänta lite, men det skulle ju vara skönt att ha det gjort men…’ sen när du är i skarpt läge i 

produktionen, då finns det ingen tid egentligen, dyker det upp någonting är det oftast ‘NU!’.” 

(D) 

 

“Produktionsfrågor brukar jag svara på först. Dagens arbete är det viktigaste för mig: De 

som behöver hjälp men någon extra schakt, kontakt för deponi etcetera. Då gör jag det så fort 

som möjligt för jag vet att de står och väntar och det kostar att stå med lastbilar, arbetsledare 

och grävmaskinister på plats. Produktionen är alltid prio tycker jag.” (K) 

 

Många intervjupersoner upplever att produktionen är kritisk och många av dem prioriterar 

frågor direkt relaterade till produktionens framfart. De flesta intervjupersoner upplever också 

att det är bråttom att komma igång med produktionen. Intervjuperson B berättar att 

projektmedlemmarna ibland är lite väl ivriga att komma igång och bygga, samtidigt som 

intervjuperson C berättar att mycket brukar falla på plats när produktionen är igång, innan dess 

kan det vara svårt att få ihop gruppen. Hen berättar också att olika personer, beroende på deras 

egen roll i projektet, har olika förutsättningar att förstå varför vissa saker bör prioriteras: något 

som är bra ur en synvinkel kan verka onödigt eller mindre bra ur en annan. Hälften av 

intervjupersonerna berättar att de upplever vissa uppgifter i uppstart som mindre kritiska. I ett 



25 

 

par intervjuer framträdde detta även ur ett perspektiv som inte utgick från hur kritisk uppgiften 

är, utan utifrån personliga värderingar bland projektmedlemmar kring mjuka värden som till 

exempel “kramkalas” och att “man kan inte bara gosa och kramas”. 

 

"Vissa tycker att det bara är ’kramkalas’ när vi sitter och pratar och reflekterar över hur det 

fungerar i vår grupp och andra tycker att det är jätteroligt, att det ger jättemycket energi. 

Där kan det möjligtvis finnas lite motstånd som man måste komma över. Och sen köra på om 

man tror på det man gör." (F) 

 

  



26 

 

6 Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet utifrån det teoretiska ramverket. Avsnittet 

återkopplar till den analytiska teorin: ”Tröghet och flexibilitet” och ”Att enas kring eller 

splittras av rutiner” i struktur och innehåll. Avsnittet avslutas med en reflektion kring 

kortsiktigt tänk. 

 

Enligt intervjustudien kan uppstarten av produktion vara utmanande och kännas svår. Det 

verkar som om den i många fall pågår långt in i projekten, ända tills projektmedlemmarna kan 

arbeta tillsammans på ett bra sätt, gruppen “har satt sig” och känslan av att vara igång därmed 

infinner sig, som intervjupersonerna beskrivit. När projekten är igång går arbetet fortare och 

det blir roligare att jobba. Både teori och empiri är överens om att det är viktigt att arbeta med 

gruppens utveckling för att nå dit. Intervjupersonerna pratar dock väldigt lite om att ge gruppen 

goda förutsättningar att utvecklas när ett projekt startar, fokus ligger istället på att få ordning 

på alla dokument som ska förberedas och att hitta ytor för produktionen. Särskilt tiden mellan 

att projektmedlemmarna kommer på plats och att produktionen ska dra igång kan kännas tuff, 

de vill gärna komma igång och producera så tidigt som möjligt. Dels är det viktigt för dem att 

komma igång med att bygga, men det är också när de har kommit igång med produktionen som 

många upplever att de börjar lära känna varandra och därmed bygger teamet. Alla håller dock 

inte med, vissa tycker att det är lite för bråttom att komma igång med att bygga och hade gärna 

sett att de tog mer tid till planering i uppstarten. 

 

6.1 Tröghet och flexibilitet 
Det finns mycket starka rutiner i projekten som främjar inflexibilitet och tröghet, vilket visar 

sig på ett antal olika sätt. När intervjupersonerna berättar om hur de trivs i sina grupper beskrivs 

hur det skapas läger inom projekten där de olika grupperna arbetar bredvid varandra men på 

sina egna spår, vilket tyder på att projektmedlemmarna identifierar sig med sina 

gruppgemensamma rutiner och känner stor trygghet där, i linje med vad Becker och Lazaric 

(2003) skriver. Tryggheten är till viss del en produkt av tröghet i etablerade rutiner och de allra 

flesta projektmedlemmarna vet vad de kan förvänta sig av sin arbetsdag. Det är inte särskilt 

mycket som stör dem i arbetsdagen trots att byggbranschen är en bransch där mycket oväntat 

händer. Eftersom det sker oväntade saker varje dag är det just vad projektmedlemmarna 

förväntar sig, det finns en känsla av stabilitet i projektmedlemmarnas vardag. Stabiliteten 

medför förutom förutsägbarhet också andra positiva effekter som Becker (2004) beskriver, så 

som förbättrad koordination. Trögheten som stabiliteten medför (Feldman och Pentland, 2003), 

medför i sin tur att organisationen inte utvecklar sitt arbetssätt så mycket som den skulle behöva 

eftersom rutiner inte förändras när de borde.  

 

6.1.1 Erfarenhet är viktigt för etablering av rutinerna 

Det går att se att erfarenhet är viktigt i projekten. Projektmedlemmarna förlitar sig i hög grad 

på personlig erfarenhet, annars hade det varit svårt att genomföra ett så stort och komplext 

projekt. Erfarna individer är bra kunskapsbärare utifrån ett rutinperspektiv eftersom de tar med 

sig rutiner och därmed kunskap från projekt till projekt precis som Söderlund (2000, se Zika-

Viktorsson, 2003) beskriver, men att använda personlig erfarenhet som utgångspunkt när nya 

rutiner blir till kan ytterligare begränsa projektets förmåga att vara flexibelt och förändras när 

det behövs. Beroendet av erfarenhet innebär ett beroende av individer som har ett begränsat 

antal upplevelser och begränsat minne. Projekten i studien visar tecken på inflexibilitet när 

förändringar av rutiner ska tillämpas. Det finns potential för förbättring i projekten, men att ta 

sig an förändringsarbete kan kännas som en stor utmaning. Därför blir ibland förbättringsarbetet 

uppskjutet eller inte alls gjort trots att en förbättringspotential har identifierats, vilket är vad 
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Eriksson (2015) också har observerat. Enligt Cohen och Bacdayan (1994) ska rutiner bli till när 

kostnaden för att uppfinna hjulet på nytt varje gång ett problem dyker upp blir större än 

kostnaden för att etablera en rutin. Det som istället sker är att projektets medlemmar mer eller 

mindre omedvetet undviker att sätta arbetsmoment i rutin även när det hade varit gynnsamt. 

För mycket tröghet är inte bra i komplexa projekt som dessa, oföränderliga rutiner kan vara 

skadligt för produktiviteten (Brady et al., 2012).  

 

Eftersom projektmedlemmarna arbetar på sätt som baseras mycket på erfarenhet blir projekten 

personberoende, vilket gör förändring svårt. För att hitta en ny lösning på ett problem måste 

individer ändra på sin egen tankeprocess, tillämpa ett nytt sätta att tänka på, vilket kanske är 

svårare än att tillämpa ett nytt sätt att göra saker på. För att hitta en ny lösning krävs även att 

projektmedlemmarna är beredda att riva upp det vapenstillestånd som tillåter utövandet av den 

gamla rutinen (Bygballe och Swärd, 2019) för att kunna starta en ny process och komma 

överens om en ny rutin. Ett resultat av att organisationen förlitar sig på erfarenhet blir att 

oerfarna projektmedlemmar har svåra förutsättningar och därför är det inte konstigt att så 

många intervjupersoner tycker att det är svårare att arbeta i projekt med många som är nya i 

branschen. Det tar tid för nya att anpassa sig till det etablerade sättet att arbeta, i början har de 

inte samma förståelse för arbetet som övriga rutindeltagare och stör rutinen genom att röra till 

det vapenstillestånd som tidigare existerat. För mycket flexibilitet och ändringar kan precis som 

för mycket tröghet vara skadligt i uppstart, det är viktigt att projektmedlemmarna kan känna 

den trygghet som trögheten medför i att de klarar av att genomföra projektet. 

 

6.1.2 Rutinerna för mjuka och hårda parametrar är olika 

Etablerade rutiner i projekten baseras i hög grad på erfarenhet men styrs också av de interna 

dokument som finns på företaget, vilka fungerar som artefakter i bildandet av rutiner i uppstart 

(Feldman och Pentland, 2003). Det finns inte skriftliga instruktioner på allt 

projektmedlemmarna gör under projektets gång och det är varken möjligt eller önskvärt enligt 

projektmedlemmarna. För att mjuka parametrar ska vara närvarande i projekten håller företaget 

regelbundet utbildningar som syftar till att initiera ett tänk kring det hos alla anställda. Det görs 

alltså få ansträngningar för att ändra på den aspekten av rutiner som Feldman och Pentland 

(2003) beskrev som ostensiv. När det kommer till mjuka parametrar förlitar sig företaget på det 

performativa; att projektmedlemmar själva integrerar dessa tankar i sina rutiner. Det är tydligt 

att intervjupersonerna har insikter i vikten av att trivas och god kunskap om vikten av att arbeta 

med mjuka värden, trots det blir åtgärder med det syftet lidande i många projekt.  

 

Bland de uppgifter som måste utföras i uppstart, som går att hitta i de interna styrdokumenten, 

finns en rad triggers för rutiner som därmed kommer igång i varje nytt projekt. Eftersom det 

inte går att hitta något där om att lära känna varandra är det upp till ledare i respektive projekt 

att initiera den processen, ledares personliga egenskaper och intressen får stor betydelse för 

vilka rutiner kring välmående som etableras i projekten. Trots att många tror att både mjuka 

och hårda parametrar krävs för lyckade projekt, att de i slutändan går hand i hand, så menar 

flera intervjupersoner att det är bra att vissa saker är upp till varje projekt och att det är bra som 

det är. När det kommer till mjuka parametrar finns det en motsättning mellan tanke och 

beteende, tanken om att välmående är viktigt för produktivitet har inte utvecklats till ett 

beteende som speglar den tanken. Trögheten blir mycket problematisk när den hindrar goda 

insikter från att omsättas i rutiner, eftersom den då hindrar förbättringar.  
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6.2 Att enas kring eller splittras av rutiner 
Förutom tröghet så går det också att identifiera splittring på olika sätt i projekten. I och med att 

många olika grupper som bildas i projekten, formellt och informellt, så varierar trivseln och 

teamkänslan i olika delar och nivåer av organisationen. I de mindre konstellationerna har 

projektmedlemmarna lättare att komma överens och arbeta mot samma mål. Brist på 

gemensamma mål och syfte med arbetsuppgifterna över smågruppernas gränser medför att flera 

olika målbilder och arbetssätt samexisterar på samma arbetsplats, vilket enligt Becker et al. 

(2005) leder till att grupperna arbetar med olika rutiner och i förlängningen en splittring mellan 

dem. I projekten i studien är splittringen tydlig och den stör samarbetet och informationsflödet 

grupperna emellan, som i kombination med en kamp om resurser ibland resulterar i rivalitet 

mellan grupperna. Projektmedlemmarna har stor tilltro till sina etablerade rutiner och sitt 

arbetssätt generellt, och de har bilden av att de i grunden arbetar på ungefär samma sätt från 

projekt till projekt. Med det kommer en defensiv inställning gentemot andras arbetssätt vilket 

ytterligare försvårar samarbete mellan olika grupper. Enligt Bygballe och Swärd (2019) är 

vapenstilleståndet viktigt i en grupp rutinutövare, så när splittringen mellan grupper förstärks 

av en defensiv inställning mot andra blir det svårare att arbeta tillsammans mot samma mål i 

ett helt projekt.  

 

6.2.1 Gemensam förståelse är viktig för etablering av rutinerna 

Det är olika svårt att bilda rutiner beroende på dess syfte och tidsperspektiv: de mest 

framgångsrika förändringarna av rutiner bland studiens projekt verkar ha åstadkommits under 

förutsättningar då gruppen förstått motivet till förändringen och kunnat se resultat inom relativt 

kort tid. Det finns förståelse och acceptans för att förändring behövs när det kommer till 

tekniska eller enklare utveckling av arbetssätt i de ingenjörstäta projekten, 

projektmedlemmarna accepterar att förändringarna måste ske vilket skapar goda förutsättningar 

för förändring av rutiner enligt Bygballe och Swärd (2019). Att många projektmedlemmar har 

varit med och arbetat fram lösningen är ytterligare en framgångsfaktor, vilket är en bekräftelse 

på vad Lazaric och Denis (2005) kommer fram till; att deltagare i en rutin själva måste vara 

drivkraften bakom att förändra den. I samband med att projektens många olika grupper 

diskuteras så beskrivs det hur projektmedlemmar inte får tillräcklig information för att kunna 

skapa en god överblick och förståelse för projektet. Splittringen måste överbryggas för att 

informationsflödet och därmed den gemensamma förståelsen i projektet ska kunna bli bättre.  

 

6.2.2 Ledaren är viktig för etablering av rutinerna för mjuka parametrar 

För att hela projekt ska kunna enas krävs att någon driver arbetet och initierar en ny rutin eller 

arbetet med att ta fram den (Bapuji et al., 2012), i studien faller mycket av ansvaret på 

projektens ledare. Ledaren har visat sig ha en viktig roll i att skapa god stämning och en 

hälsosam projektkultur där projektmedlemmarna lär känna varandra, men för att en rutin ska 

etableras krävs det förutom en inledande åtgärd, som beskrivet ovan, att alla inblandade måste 

vara motiverade att genomföra den (Lazaric och Denis, 2005). Ledaren kan inte dra hela lasset 

själv, insatserna är lönlösa utan stöd från resten av projektet. Etablerade rutiner indikerar att 

arbetet i olika projekt påverkas av hur ledaren är som person, vilket i praktiken innebär att 

ledarens egna tankar kring frågor som berör mjuka värden kommer att påverka arbetet med dem 

i projekten. Insatser för mjuka värden sker om personer i ledande positioner har särskilt intresse 

för att skapa till exempel trivsel och en fungerande grupp, eller sporadiskt när det finns tid över. 

Arbetet med mjuka parametrar är inte reglerat i uppstart, alltså är det inte ”ett måste” och 

prioriteras olika beroende på vem som är ledare. Ledare som försöker arbeta med detta möter 

ibland motstånd från organisationen i övrigt. Det är svårt för dem att motivera införandet av 
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rutiner som berör välmående för projektmedlemmarna, därför förankras beteendet inte i 

projektet och arbetet för detta uteblir.  

 

I och med den tidspress som karaktäriserar många av dessa projekt finns det sällan tid över 

vilket innebär att välmående ibland inte prioriteras. Även de ledare som ser vikten av arbetet 

prioriterar kortsiktiga målsättningar högst när tiden är knapp. Det visar sig att det finns en 

uppfattning om att gruppen kommer ihop av sig själv över tid, bara produktionen kommer 

igång, vilket kan vara ännu ett skäl till att teamet och välmående tillåts prioriteras bort. 

Problemet med att förankra rutiner hos en grupp individer finns så länge de inte är överens om 

dess syfte, vilket är något Feldman och Pentland (2003) pekar på. För att en ny rutin ska 

etableras måste den förankras hos alla projektmedlemmar, även de som möjligtvis inte förstår 

syftet från början. Om projekten ska kunna enas om att arbeta långsiktigt mot välmående måste 

det komma både från ledare och grupp. Ledaren kan axla rollen som initiativtagare och 

inspiratör, och gruppen måste vara mottaglig. 

 

6.2.3 Rutinerna för gruppens utveckling reflekterar inte den långsiktiga målbilden 

När projektens grupper diskuteras kommer det fram att det är mycket lättare för 

projektmedlemmarna att arbeta tillsammans om de känner varandra sedan innan, och att det 

beror på att de har en ömsesidig förståelse för varandra snarare än att de har gemensamma 

rutiner. Det krävs samordning i uppstart, att projektmedlemmarna lär känna varandra och 

förståelse mellan grupperna för att de ska kunna komma över sina olikheter. Utan en helhetsbild 

kan det vara svårt för de mindre grupperna att förstå varför de ska göra saker som inte direkt 

gynnar deras egen budget eller mål, trots att grupperna egentligen jobbar mot samma slutgiltiga 

mål. För att kunna enas och skapa gemensamma rutiner i enlighet med tankar från Becker et al. 

(2005) bör alla projektmedlemmar kunna kommunicera öppet med varandra och uttrycka sin 

åsikt för att kunna komma överens, något som är svårt att uppnå och bibehålla. Empirin i samma 

avsnitt bekräftar att det är svårt och intervjupersonerna uppfattar att det kan bero på att projekten 

ofta har en bit kvar rent gruppdynamiskt. Upplevelsen är förståelig då framtagandet av en 

gemensam rutin på många sätt liknar processen, som Tuckman (1965) beskriver, som en grupp 

eller team går igenom när de ska lära känna varandra: “Forming, Storming, Norming, 

Performing”. För att uppnå vapenstilleståndet som krävs bör gruppen ha genomgått en konflikt 

kring rutinens utformning, motsvarande “Storming”. Vissa projektmedlemmar beskriver en 

känsla av att andra projektmedlemmar inte säger vad de tänker, och att det skulle vara lättare 

att samarbeta om de lärde känna varandra bättre på ett personligt plan. Känslan är ett tecken på 

att gruppen aldrig gått igenom en konfliktfas tillsammans. Att kunskap om teamutveckling 

finns råder det inga tvivel om, men ändå är det svårt att implementera rätt åtgärder i uppstart. 

Om projektmedlemmarnas relationer var mer utvecklade och om de uttalat hade samma mål så 

hade de kanske kunnat känna mer trygghet med varandra istället för med sin rutin och oftare 

vågat vara mer flexibla i sitt sätt att arbeta på. Projektmedlemmarna är överens om att det är 

mycket viktigt att må bra i projekten långsiktigt, men det reflekteras inte i det dagliga arbetet. 

För att kunna vända splittringen till enighet är den gemensamma målbilden viktig, både 

långsiktigt och kortsiktigt.  

 

6.3 Tröghet, splittring och kortsiktigt perspektiv 
Projekten är enligt empirin ofta splittrade och tröga vilket har resulterat i ett kortsiktigt tänk i 

bildandet av rutiner. Splittring i projekten har medfört att det är svårt att arbeta mot 

projektgemensamma mål som sträcker sig över längre tidsperioder och berör alla 

projektmedlemmar. Trögheten har medfört att förbättringar ibland inte genomförs trots att de 

är nödvändiga, istället sker förändring reaktivt i form att problemlösning och sällan för 

långsiktiga utmaningar i enlighet med Erikssons (2015) insikter.  
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Projektens karaktär medför svårigheter i och med att tidsbegränsningar är så närvarande, de 

beslut som fattas genomförs på bekostnad av andra och måste motiveras när prioriteringar görs. 

Det är tydligt att företagets kärnverksamhet är produktion, det är den som prioriteras högst. 

Produktionen anses vara viktigast och mest kritisk och det som inte är kritiskt kan vänta, det 

medför att vissa arbetsuppgifter uppfattas som mindre viktiga i stunden och blir 

bortprioriterade. Fokuset på kärnverksamheten är också det ett kortsiktigt tänk, vilket adderar 

en insikt till det kortsiktiga tänket Eriksson (2015) observerade när hon studerade 

infrastrukturprojekt. De delar av intervjupersonernas berättelser som beskriver hur projekten 

förändrar rutiner bekräftar också Erikssons insikt att många beslut fattas ad hoc, på ett reaktivt 

sätt, även detta tyder på kortsiktigt tänk. Problem löses när de uppkommer och inte innan, saker 

som inte direkt stör produktionen blir inte alltid lösta. Projektens karaktär medför också att 

tröghet är nödvändigt i viss mån, den ger stabilitet och trygghet till projektmedlemmarna i en 

bransch där mycket oväntat händer. Kortsiktigheten som trögheten medför behöver 

kompenseras för eftersom den i dessa fall varit negativ för projektens långsiktiga mål om 

välmående. När det kommer till frågor som gäller mjuka parametrar är förståelsen och syftet 

inte lika tydligt kopplat till att något plötsligt händer och måste lösas, utan det är ett långsiktigt 

arbete. 

 

Mjuka parametrar prioriteras lågt och det avsätts lite eller ingen tid till den typen av frågor, 

trots att de allra flesta värderar trivsel och välmående som viktiga faktorer i ett lyckat projekt 

och kunskapen kring vad som krävs för att lyckas med det är stor. Flera personer i ledande 

positioner upplever själva att de har en viktig roll i att visa alla projektmedlemmar att allas 

arbete är viktigt, men att det är något som ofta prioriteras bort då andra uppgifter upplevs som 

mer kritiska. Synen på mjuka värden verkar inte påverkas lika mycket av organisationens 

rutiner som av organisationens normer, vilket är en inställning som genomsyrar stora delar av 

projekten. När vikten av att trivas i sin grupp diskuteras så förklaras detta med en projektkultur 

som kommer på plats tidigt och enligt Loch et al. (2013) hänger de tre ihop, för att kunna ändra 

projektkulturen är det viktigt att komma åt både rutiner och normer. Intervjupersonerna antyder 

att förbättring inom de mjuka värdena är något som ibland inte tas på lika stort allvar som andra 

frågor, på olika nivåer i projekten. Denna norm lever i branschen och tillsammans med ett 

projekts rutiner påverkar den projektets kultur.  

 

Beskrivningarna av ledarens roll illustrerar att mycket av ansvaret för att skapa rutiner faller på 

ledare, de har ansvar för projektens mål och att personalen mår bra. Anledningen till att ledare 

inte arbetar mer med att förbättra arbetet med mjuka parametrar är inte att de inte förstått att 

det är viktigt eller att de saknar kunskap om vad som krävs, utan snarare att det inte upplevs 

som kritiskt. Brist på tid eller andra resurser påverkar utfallet, men det är en fråga om 

prioritering där många ledare har lättare att prioritera kortsiktiga insatser som får tydliga 

resultat. Långsiktigt vill projektmedlemmarna åt samma håll: alla ska trivas med arbetet, men 

att arbeta mot ett långsiktigt mål är svårt för dem. En anledning till att det är lättare att arbeta 

kortsiktigt är att det är lättare att motivera det gentemot de andra projektmedlemmarna, för utan 

deras förståelse och engagemang är det svårt att genomföra någon förändring alls. För att kunna 

enas kring nya rutiner för ett långsiktigt mål krävs kommunikation kring målet mellan alla 

projektmedlemmar, att de börjar prata öppet och ofta med varandra om projektet de bygger 

tillsammans. Ledaren behöver därför leda teamet i sin utveckling, framförallt genom en 

konfliktfas, för att skapa ett öppet och transparent klimat i hela projektet där 

projektmedlemmarna kan diskutera ärligt och komma överens. Det kortsiktiga tänket gör det 

svårt att skapa förståelse för att det krävs långsiktigt arbete kring mjuka parametrar. Att 

långsiktigt arbete är så svårt skulle också kunna ha att göra med att arbetet är uteslutande 

projektbaserat, Lundin och Söderholm (1995) beskriver i ”The theory of the temporary 
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organization” att tidshorisonter och resurshantering ser annorlunda ut och är ofta mer pressande 

i temporära organisationer, som projekt, än i permanent eller kontinuerligt arbete. Att börja 

kunna tänka långsiktigt tillsammans är därför en stor utmaning och en viktig del i att skapa 

rutiner som gynnar både projektmedlemmar och projekt långsiktigt. För att uppnå välmående 

krävs därför en förståelse för att det långsiktiga perspektivet är viktigt och att det är viktigt varje 

dag. För att etablera rutiner som främjar välmående krävs den insikten redan i uppstarten av 

produktion. 

 

Företag måste stötta sina ledare i att prioritera långsiktigt välmående och visa på de positiva 

effekterna av att inkludera rutiner som främjar detta i det dagliga arbetet, exempelvis genom att 

visa på kostnaderna av att inte tillämpa sådana rutiner. Projektens etablerade rutiner räcker inte 

riktigt till och under intervjuerna föreslogs att projekten skulle kunna införa fler mjuka värden 

i sin regelbundna projektutvärdering. Intervjupersonernas insikter om hur de skulle kunna trivas 

bättre i projekten visar på att det finns enkla, vardagliga åtgärder för att förbättra relationer och 

välmående i projekten, som att äta tillsammans, att hinna hälsa på varandra och att skapa fler 

tillfällen att diskutera annat än jobb. Även enkla åtgärder kan dock vara svåra att genomföra 

utan incitament, det måste bli tydligare för ledare att det är viktigt att fokusera även på sådant 

som inte känns kritiskt, så att de vågar prioritera välmående. Företagets kärnvärderingar lyser 

igenom i projektmedlemmarnas arbetssätt, så om företaget vill motivera projektmedarbetarna 

att ändra sin rutin är det sannolikt möjligt, det finns utrymme för företaget att påverka hur de 

anställda agerar. En tydlig central långsiktig målsättning, att arbeta säkert, har tidigare fungerat 

som drivkraft för inlärning av nya rutiner och det borde kunna ske igen med andra värderingar, 

både genom att ställa krav och genom att förmedla organisationens tankesätt.  
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7 Slutsats 
I slutsatsen presenteras de viktigaste insikterna utifrån studiens syfte och frågeställning. 

Avsnittet avslutas med rekommendationer för vidare forskning. 

 

Studiens syfte var att bättre förstå hur projektorganisationer och dess medlemmar arbetar för 

att etablera socialt hållbara arbetsprocesser i uppstarten av produktion i ett infrastrukturprojekt. 

För att uppfylla syftet undersöktes uppstarten i infrastrukturprojekt hos en svensk entreprenör i 

en kvalitativ intervjustudie. Utgångspunkten för analys och diskussion var begreppen tröghet 

och splittring som de används i rutinteori. Följande frågor undersöktes: 

• Vilka rutiner är centrala tidigt i ett infrastrukturprojekt och hur etableras de? 

• Främjar rutinerna långsiktigt välmående? 

• Vilka mål vill projektmedlemmarna att projektet ska uppnå och skapas rutiner i 

uppstart för att uppnå dem? 

Centralt under uppstartsfasen av produktion är framförallt praktiska frågor, rutiner finns i 

uppstart för de parametrar som direkt berör produktion i form av mallar och checklistor men 

saknas för parametrar som berör projektmedlemmarnas långsiktiga välmående i projekten. 

Rutinerna i uppstart etableras främst utifrån projektmedlemmarnas tidigare erfarenheter och 

interna styrdokument. Företagets värderingar och beslut avgör styrdokumentens innehåll, de 

har valt att fokusera på hårda parametrar i dessa dokument. De rutiner som inte är förutbestämda 

i styrdokument bildas genom samverkan mellan projektmedlemmar i olika konstellationer med 

ledaren i spetsen och grundas i deras tidigare erfarenheter. Välmående är inte med och präglar 

rutiner tidigt i projekten, långsiktigt välmående främjas inte i projektens rutiner.  

 

Arbetet i uppstart är fokuserat på ”måsten”, kortsiktiga frågor och att komma igång med 

produktion, samtidigt som projektmedlemmarnas tankar om vad som är viktigast i ett projekt 

handlar om trivsel och välmående. Det finns alltså en diskrepans i vad projektmedlemmar 

tycker är viktigt och rutiner i uppstart. För att välmående och andra långsiktiga mål ska 

reflekteras i rutiner krävs därför att det finns tillräckliga incitament för att de ska bli ett 

självklart moment i projektmedlemmarnas arbetsdag som inte kan prioriteras bort. När 

relationer utvecklats mellan projektens alla medlemmar och de arbetar enat mot samma mål så 

skapas trivsel och välmående, då infinner sig en känsla av att vara igång med arbetet i projekten. 

Både denna studie och tidigare forskning är överens om att trivsel och välmående är positivt 

även ur ekonomisk och produktiv synpunkt. Varför rutiner som syftar till att skapa trivsel och 

välmående i projekt inte blir till beror ur ett rutinperspektiv på att det finns en tröghet i rutinerna 

och att projekten är splittrade. Trögheten försvårar arbete med att förnya rutiner samtidigt som 

den också bidrar med en positiv känsla av trygghet. Splittringen försvårar arbete mot 

gemensamma mål. Tillsammans resulterar de i stabila rutiner som är baserade på kortsiktigt 

tänk och begränsad förståelse för projektets helhet. Eftersom trivsel och välmående som mål 

med arbetet inte är närvarande i uppstart så etableras få rutiner i projekten som främjar just det. 

Att organisationen är trög har medfört att det tagit lång tid att ställa om i enlighet med det 

ökande trycket på företag utifrån, globalt och nationellt, att arbeta hållbart och erbjuda sina 

anställda en bättre arbetsmiljö. Välmående är något som kommer fortsätta att vara viktigt för 

omvärlden och därför något företag i byggbranschen och andra projektbaserade branscher 

kommer behöva fortsätta att arbeta med. 
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7.1 Vidare forskning 
För att skapa en bredare bild skulle framtida forskare kunna göra liknande studier men på andra 

företag eller på andra områden i branschen och se om de bekräftar eller utmanar dessa resultat, 

att se om projektorganisationer i andra branscher har liknande utmaningar vore mycket 

intressant. Framtida forskare kan också genomföra en liknande studie, men med normer eller 

projektkultur som teoretisk bakgrund. Studien skulle även kunna ligga till grund för att i 

framtida evaluerande forskning mer ingående följa upp olika åtgärder för välmående i uppstart, 

till exempel verktyg för utvärdering, över tid för att se hur de påverkar bildandet av rutiner i 

projekt, både kortsiktigt och långsiktigt. 
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Bilaga 1: Intervjuteman 
 

Inledande fråga för vår kännedom 

• Har du varit med i det här eller något annat projekt från början? 

 

Intervjuteman med följd/stödfrågor 

 

Berätta om uppstartsprocessen i ett projekt på [företaget]. 

• Vad var det första som hände när du kom in i projektet? 

• Vad hade du för arbetsuppgifter i uppstart? Vet du vad som förväntas av dig? 

• Kan du styra dina arbetsuppgifter/arbetssätt? 

• Var du medveten om vad andra personer i projektet hade för arbetsuppgifter i 

uppstart? 

• Vet du varför ni gjorde saker på särskilda sätt? 

• Har ni haft ett uppstartsmöte? Var du med? 

 

Har du jobbat på samma sätt i uppstart i tidigare projekt, känner du igen arbetssätten 

du använder här? 

• Vem/Vilka uppfattar du har tagit med sig de arbetssätten hit? 

• Om nya arbetssätt har utvecklats i detta projekt, hur upplever du att det har gått 

till? 

• Tycker du att “strukturen”, alltså så som det är tänkt att ni ska arbeta, och hur 

ni arbetar i verkligheten stämmer väl överens? 

• Tror du att det är skillnad på infrastruktur och andra områden när det kommer 

till arbetssätt? 

 

Har du sett någonting som ni hade kunnat förbättra i uppstarten av projektet?  

• Hur agerar du när du ser något sådant?  

 

Hur upplevde du teamkänslan i projektet? 

• Visste du vad du kan förvänta dig av dina medarbetare? 

• Hade ni ett bra samarbete? Vad krävs för att ni i projektet ska kunna samarbeta 

bra? 

 

Hur upplevde du flytet i arbetsdagen? 

• Känner du att du har tid att göra det du ska?  

• Ställs det krav på ditt arbetssätt, eller snarare på att producera resultat? 

• När kände du att allt “snurrade" i projektet? Olika i olika projekt?  

▪ Vad betyder det för dig? Vad krävs för att det ska kännas så? 

Tycker du att projektet var lyckat? (Tror du att det kommer bli lyckat?) 

• Vad krävs för att ni i teamet ska vara nöjda med ett projekt? 
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