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Förord 

När vi valde ämnet kommunikation hade vi nog aldrig kunnat ana vilken komplexitet 

ämnet besitter. Under projektets gång har vi lärt oss otroligt mycket – inte bara om 

kommunikation utan framförallt om oss själva. 

Vi vill tacka Håkan Nordlander på Ericsson, Tove Frambäck på Statens Maritima 

museer och Fredrik Brandt på Scania för trevliga och givande intervjuer.  

Jörgen Jonsson, Edouard Levit och Anita Persson på IPU Profilanalys tackas 

tillsammans med Carl-Fredrik Bennet på Dax Personalutveckling AB för att ha bringat 

klarhet till metoden samt bidragit till personlig insikt. 

Vi vill även tacka vår handledare Richard Hagelberg som agerat såväl kritiker som 

bollplank med stor entusiasm. 

 

Janine af Klintberg 

Philip Brodin 

Stockholm, maj 2010. 
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Sammanfattning 

Många problem som uppstår inom projekt beror på dålig kommunikation. Om man på 

något vis kan undvika dessa kommunikationsmisstag kan man spara en hel del tid och 

resurser.  

En analys av hur projektledare kommunicerar har genomförts med utgångspunkt i en 

beteendevetenskaplig modell. Frågor som utretts är:  

1. Hur kan en projektledare kommunicera på ett så individanpassat sätt som 

möjligt?  

2. Vilka problem finns med individanpassad kommunikation inom ett projekt?   

Som metod för inhämtning av kunskap har en omfattande litteraturstudie genomförts för 

att sedan följas upp av en intervju med en sakkunnig inom den teoretiska referensram 

som valts. IPU Profilanalys är en metod som kategoriserar människors beteenden på ett 

pedagogiskt sätt. De mänskliga beteendena delas upp i fyra typer vilka allmänt kallas 

för Dominant, Inspiratör, Stabil och Analytisk.  

För att få en empirisk grund inom ämnet samt för att se hur teorin stämmer med 

verkligheten har tre intervjuer genomförts. Två projektledare från Ericsson respektive 

Statens Maritima museer samt en objektledare från Scania har intervjuats.  

Intervjufrågorna var av semistrukturerad karaktär och byggde på ett tänkt projekt. De 

omfattade såväl vilka sätt projektledaren vanligen väljer att kommunicera på som hur 

denne resonerar kring tekniska hjälpmedel. Syftet var att utreda hur projektledarna av- 

eller oavsiktligt anpassade kommunikationen efter individerna inom organisationen.   

Svaren från intervjuerna har sedan jämförts med teorin från IPU Profilanalys för att 

avgöra om individanpassad kommunikation tillämpas och i så fall hur mycket.  

För att kommunikationen ska bli så anpassad efter de olika grupperna projektledaren har 

kring sig som möjligt bör denne beakta ett antal faktorer speciellt noggrant. Dessa är: 

 En gemensam målbild 

 Varierande kommunikation 

 Ge projektmedlemmar möjlighet att förbereda sig innan möten 

Problematiken med individanpassad kommunikation visade sig främst vid stressade 

tidsplaner. Det visade sig även att det inte alltid var möjligt att använda sig av 

individanpassad kommunikation fullt ut. 
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Abstract 

Many issues within project management emerge due to insufficient communication. If 

such missteps can be avoided companies will be able to save both time and recourses.  

An analysis of how project managers communicate has been conducted based upon a 

behavioural model. Evaluated questions are: 

1. How can project managers communicate as individual-based as possible?  

2. Which problems exist with individual-based communication? 

The scientific method used in this project includes an extensive literature review, which 

has been followed by an interview with an expert within the chosen theoretical 

framework. 

IPU profilanalys is a method, which categorises human behaviour in a pedagogical way. 

The human behaviours are divided into four categories commonly known as 

Dominance, Influence, steadiness and conscientiousness. 

Three interviews have been conducted to achieve an empirical foundation within the 

chosen subject as well as to compare the theory with reality. Three project managers 

from Ericsson, The National Maritime Museums, and Scania have been interviewed. 

The questions were semi-structured and were based on an imaginable project. Common 

ways for the interviewed project manager to handle communication were discussed as 

well as his or her view upon technical devices. The purpose was to evaluate if the 

project managers deliberately adapted their communication towards the individuals 

within the organisation. 

The answers were then compared to the chosen theory to determine if individual-based 

communication were used and if so, how much it occurs. 

By adjusting the communication from the project manager to surrounding groups 

several factors are to be considered closely. They are: 

 Mutual goals, 

 Diversified communications, 

 Give project members time to prepare. 

The problems with individual-based communication mainly occurred when facing tight 

schedules. It also showed that individual-based communication is not always possible to 

use.  
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1 Inledning 

Många projekt som misslyckas beror i grund och botten på dålig kommunikation. Om 

man på något vis kan undvika dessa kommunikationsmisstag kan man spara en hel del 

tid och resurser. 

1.1 Bakgrund 

Projektformen har blivit allt mer vanlig som arbetsmodell, såväl inom företag som inom 

andra organisationer. Arbetsformen innebär begränsade resurser inom en given tidsram 

vilket kräver bra och tydlig kommunikation från projektledaren för att alla delar av 

projektet ska kunna bidra till att målet träffas med bästa möjliga resultat. 

Kan projektledaren inte kommunicera på ett bra sätt med alla inblandade är det svårt att 

lyckas genomföra projektet med ett bra resultat. Utgångspunkten för detta projekt är att 

människor är olika och därmed föredrar att kommunicera på olika sätt.  

Utifrån en etablerad analysmetod vilken kategoriserar olika människors beteenden 

kommer olika projektledares sätt att kommunicera på undersökas.  

1.2 Begrepp 

Projekledare Håller samman arbetet i projektet, vilket omfattar planering, organisering, 

ledarskap och styrning (Sebestyén, 2005).  

Kommunikation (latin communica´tio 'ömsesidigt utbyte', av commu´nico 'göra 

gemensamt', 'låta få del i', 'få del av', 'meddela', av commu´nis 'gemensam', 'allmän', 

'offentlig'), överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för 

det senare se datakommunikation). Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod 

vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs 

(NE, 2010).  

Individanpassad kommunikation avser i denna rapport att man anpassar sättet man 

kommunicerar på beroende på vem man pratar med.  

1.3 Syfte och frågeställning 

 Hur kan en projektledare kommunicera på ett så individanpassat sätt som möjligt?  

Vilka problem finns med individanpassad kommunikation inom ett projekt?  

Syftet med denna undersökning är att utreda hur IPU profilanalys kan hjälpa en 

projektledare att kommunicera bättre. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att enbart koncentrera oss på projektledaren samt de situationer som kan 

anses vara svåra kommunikationsmässigt att anpassa efter individen. De situationer som 

anses vara svåra är de där fler än två individer medverkar. Som teoretisk referensram 

har vi valt att använda oss av IPU profilanalys, vilken baseras på en 

beteendepsykologisk teori. Denna presenteras i avsnittet IPU profilanalys. 

http://www.ne.se/lang/information/211471
http://www.ne.se/lang/datakommunikation
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2 Metod 

Som metod för att inhämta kunskap gjordes en litteraturstudie samt en empirisk studie i 

form av ett antal intervjuer. 

2.1 Litteraturstudie 

Först genomfördes en stor kartläggning av olika sätt att se på kommunikation inom 

projekt för att kunna reda ut hur avgränsningen av ämnet skulle gå till. 

Kommunikationen kring projektledaren ansågs vara det viktigaste eftersom dennes roll 

är den drivande inom projektverksamhet. Begreppet individanpassad kommunikation 

och då specifikt de riktlinjer för kommunikation som presenteras inom IPU profilanalys 

undersöktes. Kartläggningen skedde via en omfattande litteraturstudie på Kungliga 

biblioteket samt i olika databaser på Internet.  

2.2 Empirisk studie 

Tre intervjuer med projektledare från Ericsson, Scania samt Statens Maritima Museer 

genomfördes. Dessutom genomfördes en intervju med Carl-Fredrik Bennet på Dax 

Personalutveckling AB. 

Carl-Fredrik Bennet har haft ett stort inflytande på IPU profilanalys i Sverige och har 

under en lång tid jobbat som beteendeutvecklare och organisationskonsult. En längre 

intervju med fokus på IPU Profilanalys genomfördes med Carl-Fredrik Bennet. 

Frågorna som ställdes kan ses i Bilaga 2. 

Det är bra att genomföra en pilotintervju då den ger de som intervjuar bättre 

självförtroende inför kommande intervjuer (Kvale, 1997). Dessutom är det ett bra läge 

att kalibrera frågorna och samspelet med sin partner. En pilotintervju med Tove 

Frambäck, projektledare hos Statens Maritima Museer, genomfördes där upplägget på 

intervjun utvärderades.  

Intervjuer med Håkan Nordlander vid Ericsson och Fredrik Brandt på Scania 

genomfördes. Intervjufrågorna sammanställdes med syftet att ta reda på hur 

organisationen kring projektledaren såg ut, vilka tekniska system som användes samt 

hur personen i fråga tänkte kring individanpassad kommunikation. Detta för att se vilka 

modeller projektledaren hade i åtanke när han eller hon genomförde sitt projekt. För att 

lättare kunna minnas och analysera utsvävande svar spelades samtliga intervjuer in. 

Frågorna återfinns i Bilaga 1. 
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3 IPU-profilanalys 

IPU Profilanalys är en metod som kategoriserar människors beteenden på ett 

pedagogiskt sätt. De mänskliga beteendena delas upp i fyra typer vilka allmänt kallas 

för Dominant, Inspiratör, Stabil och Analytisk. IPU Profilanalys har förtydligat de olika 

typerna genom att benämna var och en med en färg. De dominanta kallas ”Röda”, de 

inspirerande ”Gula”, de stabila ”Gröna” och de analytiska ”Blå”. Som framgår av IPU 

profilhjul, se Figur 1, har alla människor mer eller mindre av alla de fyra typerna. 

Bennet
1
 berättar att en eller två färger oftast märks mer än de andra i en persons 

beteende. 

 

 

Figur 1. IPU-profilhjul från Dax Personalutveckling AB 

 

Alla människor har ett grundbeteende som delvis är genetiskt betingat men även formas 

under de första 20 levnadsåren. Processen kallas prägling och under resten av livet 

består detta grundläggande beteende med små avvikelser. Grundbeteendet är ”kärnan” i 

vårt beteende, men vi har samtidigt behov av att anpassa våra beteenden för att 

omvärlden skall acceptera oss. Detta ”rollspel” kan ibland avvika dramatiskt från en 

persons grundbeteende, vilket i sin tur kan medföra stress och osäkerhet. (Bennet, 2007) 

En IPU profilanalys går till så att den som genomgår analysen först svarar på 24 frågor. 

Vid varje fråga presenteras fyra ord och av dessa väljer den som genomför analysen ut 

det ord som motsvarar dennes beteende bäst respektive sämst. Resultaten presenteras i 

en rapport som omfattar ungefär 20 sidor. För att bättre kunna tillgodogöra sig det som 

står i rapporten genomförs oftast ett möte med en legitimerad IPU-konsult där rapporten 

gås igenom och diskuteras.  

                                                
1
 Carl-Fredrik Bennet, Dax Personalutveckling, intervju den 30 mars 2010) 
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3.1 Bakgrund 

Den som lade grunden till indelningen av mänskliga beteenden i fyra typer var William 

Moulton Marston som i sin tur byggde vidare på Carl Gustav Jungs teorier om 

introverta och extroverta beteenden (Suiter, 2007). 

3.2 Varför IPU-profilanalys vid kommunikation? 

En av de allra första modellerna och som brukar räknas som en klassiker inom ämnet är 

Claude Shannons och Warren Weaver kommunikationsmodell (Shannon & Weaveer, 

1949). Enkelt beskrivet går modellen ut på att det finns en sändare med ett budskap som 

kommunicerar till en mottagare. På grund av ”brus” mellan sändaren och mottagaren 

kan det mottagna budskapet inte alltid överensstämma med det sända. Detta illustreras i 

Figur 2.  

 

 

Figur 2. Brus mellan sändare och mottagare 

 

Detta ”brus” kan exempelvis vara skillnader i människors beteenden. Som projektledare 

kan man alltså försöka eliminera ”bruset” genom att anpassa sitt beteende till 

mottagarens. Detta leder i bästa fall till att det mottagna budskapet överensstämmer helt 

med det sända. Eller som Judy Suiter uttrycker sig: 

”Du och jag har beteendebaserade preferenser när vi umgås med andra, och de 

personerna har också sätt som de föredrar att vi ska behandla dem på. Den här 

beteendemodellen kallas ibland ”dörröppningen till kommunikation” eftersom vi 

brukar ”öppna dörren” för personer som uppträder mot oss på ett sätt som passar vår 

beteendestil lyssnar vi på deras budskap.” – Judy Suiter  

3.3 De röda 

De röda är viljestarka och resultatinriktade tävlingsmänniskor. De tar sig an uppgifter 

med stor energi och är oftast skickliga problemlösare. De tenderar att fokusera mer på 

uppgiften och resultatet än den sociala gemenskapen. Är förändringar motiverade har de 

inget emot att genomföra dem, dock helst så fort som möjligt. (Suiter, 2007). 

Bennet berättar att de röda sätter ofta lika höga krav på andra som på sig själva varför 

de kan ha svårt att acceptera människor som är mindre effektiva. De utvecklar ofta ett 

”ensamvarg”-beteende eftersom de anser att de gör saker bäst själva. Flera studier har 

pekat på att de röda dominanta är klart överrepresenterade bland dem som får 

hjärtproblem och infarkter i medelåldern.  

På grund av sin förmåga att fatta snabba beslut tillsammans med oviljan att gräva ner 

sig i detaljer är de röda ofta naturliga ledare. Många chefer oberoende av bransch har 
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rött som starkaste färg. Vanligt förekommande yrken är i övrigt politiker, börsmäklare 

och elitidrottsmän. (Bennet, 2007) 

När de röda kommunicerar menar Bennet att de är kortfattade, tydliga och fokuserar på 

de mest väsentliga. De gillar att kontrollera samtalet vilket ibland kan leda till 

envägskommunikation. De har lite tålamod med struntprat och det gäller att komma till 

saken fort för att behålla deras uppmärksamhet. Inför beslut uppskattar de att få ett antal 

kortfattade alternativ presenterade för sig varefter de sedan kan välja det ”bästa”. 

3.4 De gula 

De gula är karismatiska och har en god förmåga att uttrycka sig, främst verbalt. De är 

ofta festens mittpunkt med sin vilja att få folk att skratta. Med sin sociala förmåga har 

de lätt för att etablera relationer med alla typer av människor. Att prova på nya saker är 

något gula gärna gör samtidigt som de lätt tröttnar på enahanda sysslor. Ofta är de 

optimistiska vilket vid vissa tillfällen kan gå överstyr och göra att de blir orealistiska 

(Suiter, 2007).  

Eftersom de gula ofta är nyskapande och gärna vill stå i centrum väljer de ofta kreativa 

yrken såsom skådespelare, reklammakare, programledare, journalister och säljare. 

(Bennet, 2007). 

Bennet menar att gula kommunicerar verbalt, fort, ordrikt och länge. De får de flesta att 

le och skratta och de gillar att fokusera på det positiva. Gula tycker det är trevligt att 

småprata. Däremot ska man inte hålla sig till formaliteter eller fokusera på detaljer då 

det lätt kan tappa deras intresse. De uppskattar när man frågar efter deras åsikt och att 

man refererar till personer de gillar och beundrar.  

3.5 De gröna 

De gröna är i likhet med de gula extroverta men till skillnad från de gula flyr de gärna 

rampljuset. De lyssnar hellre än att prata och strävar i allmänhet efter långa och 

harmoniska relationer. De är utpräglade gruppmänniskor och är inte nöjda om inte alla 

andra också är det. Gröna visar stor respekt för andras åsikter och undviker helst 

konflikter i sitt strävande efter en trygg atmosfär. De gröna uppskattar rutiner och har 

ibland svårt att acceptera förändringar om de inte förstår syftet med dessa. (Suiter, 

2007). De gröna är hänsynsfulla och omtänksamma och passar ofta utmärkt som läkare, 

lärare, poliser, vårdpersonal och personalchefer. (Bennet, 2007). 

När man kommunicerar med de gröna menar Bennet att det är viktigt att vara lugn och 

försäkrande. De gillar inte överraskningar eller hetsighet varför man bör ge dem tid att 

fundera över beslut. Viktigt är att man är lugn och vänlig i sin framtoning samt lyssnar 

lyhört. 

3.6 De blå 

De blå är logiska och analytiska, de föredrar fakta och gräver gärna ner sig i detaljer när 

de ska lösa ett problem. Blåa har ett kritiskt sinnelag och ställer gärna många frågor. De 

uttrycker sig gärna i skrift och trivs med att vara formella. De har ett bra ordningssinne, 

är strukturerade och kvalitetsmedvetna. De är introverta och reserverade vilket ibland 

kan få dem att framstå som stela.  

De har förmågan att kunna lyssna konstruktivt vilket tillsammans med deras 

analysförmåga gör dem till duktiga fredsmäklare. De är dessutom goda förhandlare 
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eftersom de sällan blir personligt involverade i diskussioner (Bennet, 2007). 

De blå ofta har stor respekt för regler och förordningar och är rädda för att göra fel 

genom att bryta mot dessa. Vid förändring kräver de blå väldigt tydliga och specifika 

argument för att acceptera förändringen. Annars kan de lätt bli byråkratiska och envisa 

paragrafryttare. 

Dessa egenskaper gör att man ofta hittar blåa inom yrken såsom psykologer, forskare, 

revisorer och officerare. (Bennet, 2007). 

De blå uppskattar när kommunikationen är tydlig, faktabaserad och organiserad. De kan 

vara en smula omständliga och formella i sin framtoning och ogillar alltför utsvävande 

resonemang. Inför beslut vill de gärna ha alla detaljer i skrift och ha tid att tänka igenom 

det först. Får de förslag presenterade för sig så uppskattar de att både höra för- och 

nackdelar. Det är viktigt att ta hänsyn till är deras personliga integritet. (Suiter, 2007).  
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4 Intervjuer 

För att undersöka hur projektledare hanterar sin kommunikation med syftet att se hur 

ofta individanpassad kommunikation tillämpas genomfördes tre intervjuer med tre 

projektledare inom olika branscher. För att undersöka vilka modeller projektledaren har 

i åtanke när han eller hon genomför kommunikationen inom ett projekt ställdes en rad 

frågor om olika delar av ett tänkt projekt. Då resonerande svar eftersträvades ställdes i 

de flesta fall öppna frågor vilka sedan följdes upp av improviserade följdfrågor.  

4.1 Projektledarna 

Håkan Nordlander är projektledare på Ericsson och har jobbat inom företaget i cirka 30 

år.  Under intervjun har han valt att svara utifrån ett projekt som ägde rum 2008, ett 

avknoppningsprojekt där Ericsson Enterprise såldes av till telekombolaget Aastra.  

Projektmålet var att bilda ett nytt bolag som sedan skulle säljas till Aastra. Efter 

försäljningsdelen utgjordes resten av projektet av installationshjälp för att alla 

funktioner skulle kunna flyttas över på ett så smidigt sätt som möjligt. Själva projektet 

genomfördes i enlighet med Ericssons projektstyrningsmodell PROPS. Håkan 

Nordlander berättar att han hade ganska fria händer i utformandet av 

kommunikationshanteringen. Aktörerna som ingick i projektet var en styrgrupp, en 

referensgrupp, en sponsor samt en projektgrupp. Nordlander har inte genomgått IPU 

profilanalys eller hört talas om metoden. 

Tove Frambäck är projektledare på Statens Maritima museer (SMM). Hon leder ett 

projekt som syftar till att producera en ny basutställning på museet. Hon är rekryterad 

externt över projektperioden som är två år. Hon har tidigare jobbat som projektledare på 

Historiska museet. Statens maritima museer använder en egen projektmodell som kallas 

Kompassen och Frambäck har i samråd med styrgruppen utformat kommunikationen. 

Frambäck har genomgått IPU profilanalys  

Fredrik Brandt är objektledare på Scanias transmissionsavdelning. Vid utveckling av 

nya komponenter använder sig Scania av en projektmodell som kallas Scania Product 

Development process. Scania har ett fristående projektkontor (kallat YP) under vilket 

Scanias projektledare samlas. Projektkontoret får in beställningar på nya produkter som 

ska tas fram och tillsätter sedan lämplig projektledare. I Scania lånar inte linjen ut 

personal till projektet, utan linjen förbinder sig att leverera ett resultat om de bedömer 

att de har resurser för det. Linjecheferna bestämmer vilka som ska jobba med projektet. 

Den som ansvarar för resultatet från linjen är objektledaren vilken kan ses som länken 

mellan projektet och linjen. Med arbetsuppgifter såsom att leda, planera och organisera 

arbetet i objektgruppen kan objektledaren liknas vid rapportens definition av 

projektledare. Brandt har inte genomgått IPU profilanalys men har i samband en 

projektledarutbildning kommit i kontakt med en snarlik metod. 
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”Jag ska få alla 

människor att gå åt 

samma håll med ungefär 

samma bild i huvudet.” - 

Tove Frambäck 

 

4.2 Möten 

Fysiska möten tillämpas av de samtliga respondenterna och är centralt för de olika 

organisationernas kommunikation. I enlighet med avgränsningen har fokus vid 

intervjuerna lagts på möten mellan projektledaren och olika grupper.   

Första mötet 

Det första mötet Håkan Nordlander håller med en projektgrupp är ett informationsmöte 

där det oftast bjuds på bullar. Bakgrund till projektet redovisas och han informerar om 

vad som ska göras. Syftet med mötet är att skapa gruppkänsla samt att alla ska ha 

samma målbild av projektet.  

Tove Frambäck genomför det första mötet med projektgruppen enligt workshopmodell 

där samtliga projektdeltagare ombedes ta med sig tre 

adjektiv som beskriver deras gemensamma projekt. 

Dessa ord sorteras sedan utifrån olika teman med 

syfte att skapa en gemensam bild av utställningen 

som ska produceras. Dessutom fungerar det som ett 

sätt att lära känna varandra. 

På Scania berättar Fredrik Brandt att projektledaren 

samlar alla intressenter till ett första möte för att diskutera det förslagna konceptet för 

produkten som ska tas fram. Detta görs ofta på ett visuellt sätt genom att en stor bild av 

den nuvarande produkten sätts upp. Samtliga närvarande får sedan sätta lappar på bilden 

för utvecklingsmöjligheter och risker på olika delar av produkten. Detta genomförs 

delvis för att sprida information men också för att få in alla individers erfarenheter.  

Styrgruppsmöten 

För att försäkra att allt går enligt planerna hålls vanligtvis styrgruppsmöten inom större 

projekt. Syftet i allmänhet är att på ett effektivt sätt informera om hur projektet 

fortlöper. Om ett problem uppkommit gäller det för projektledaren att kunna presentera 

bakgrundsfakta så att ledningen enkelt kan förstå situationen och fatta ett beslut. 

Varje gång projektet på Ericsson kommer till en så kallad tollgate genomförs ett 

styrgruppsmöte. Var och en i styrgruppen redovisar hur sin del av projektet ligger till 

tidsmässigt och anmäler om något problem uppkommit. Syftet med mötet är att utbyta 

information. Utöver styrgruppsmötena träffar Håkan Nordlander projektledaren för den 

internationella delen av projektet Mikael Holm några gånger i veckan. De träffas enskilt 

och stämmer av att allting fortlöper som det ska. 

En gång i månaden genomför Tove Frambäck ett möte med sin styrningsgrupp. Vid 

dessa möten är hon föredragande och målet är att informera ledningen så att de kan ta 

beslut. Beroende på vilken fas man är i träffas styrningsgruppen olika ofta.  

Projektledare och linjechefer vid Scania träffas i ett så kallad pulsmöte där 

projektledaren muntligt presenterar statusen på sitt projekt. Linjecheferna i sin tur 

presenterar hur det går för sina respektive resurser som jobbar med projektet. Mötet 

hålls kort och fokus ligger på avvikelser och inte på det som går planenligt. Statusen på 

alla projekt presenteras enligt ett färgsystem på en whiteboard för att ge en visuell 

överblick. 
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Projektgruppsmöten 

Projektgruppsmöten är tillfällen för gruppen att stämma av egna och varandras 

aktiviteter mot tidsplanen och målen samt att bestämma vad som ska hända i framtiden.  

För att komma fram till vad som ska tas upp på styrgruppsmötena håller Håkan 

Nordlander projektgruppsmöten en gång i veckan. På samma sätt som vid 

styrgruppsmötena gäller att alla mötesdeltagarna får yttra sig om hur man ligger till 

tidsmässigt samt om man anser att det uppstått problem. Inför mötet skickas alltid en 

agenda ut som talar om dagordning för dagen och repeterar projektets mål.  

Intervallet mellan projektgruppsmötena på Statens Maritima museer varierar mycket 

under projektets gång. Under perioder då mycket avhandlas träffas gruppen en gång i 

veckan medan en månad kan gå mellan varje möte då mindre står på agendan. Under 

förstudiefasen skapas underlag för innehållet i utställningen och de mötena är av 

”brainstorming” – karaktär. Efter förstudiefasen har inte lika många möten behövts 

eftersom Tove Frambäck anser att de flesta projektmedlemmar vet hur de ska utföra 

sina arbetsuppgifter i genomförandefasen.  

På Scania tillämpas så kallade pulsmöten med projektgruppen. Hur ofta man träffas 

beror på hur bråttom det är men vanligtvis blir det en gång i veckan. Pulsmötena syftar i 

första hand till att bestämma vem som ska göra vad när. Aktivitetslistor skrivs 

gemensamt under mötet vilka alla får vara med och utforma. En agenda medföljer 

kallelsen till mötet och ligger dessutom oftast uppe på Scanias intranät.  
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”Man får utgå från sig själv och 
sen gäller det ju att man är 
situationsanpassad som man kan. 
Är det jättebråttom kanske man 
inte har tid att vara så anpassad 
alla gånger..” – Fredrik Brandt 

 

5 Diskussion 

IPU profilanalys är en modell för att förstå människors beteenden och ska inte tolkas 

som en absolut sanning. Beskrivningarna av de olika färgerna syftar främst till att på ett 

enkelt sätt kunna skaffa sig verktyg för att sköta och hantera kommunikation. Ur 

frågeställningens perspektiv syftar metoden till att ge projektledaren förståelse för hur 

han eller hon kan kommunicera bättre med andra. Metoden kan även användas för alla 

sinsemellan i gruppen för att få en bättre förståelse för varandra. Om man exempelvis  

är irriterad på en typiskt gul person för att denne tar över på mötet kan man helt enkelt 

säga ”Oj, vad du är gul nu…” och sedan skratta åt det tillsammans. 

Vilka olika beteendetyper som finns inom en grupp varierar stort, ibland kan en färg 

dominera gruppen och ibland kan gruppen bestå av färger som är helt olika. Det är med 

andra ord svårt att presentera en generell metod eller lösning utan man får vara 

situationsanpassad. 

I utvecklingsprojekten hade Tove Frambäck och Fredrik Brandt större frihet gällandes 

metod än vad Håkan Nordlander hade i avknoppningsprojektet. Den stora 

kommunikationsskillnaden uppstår när projektledarna valt att involvera projektgruppen 

när de utformar metoden. 

Detta visade sig vid det första mötet då Håkan Nordlander höll ett informationsmöte till 

skillnad från de andra två som snarare inledde med en workshop. Dessa workshops 

krävde ett annat slags engagemang än informationsmötet eftersom deltagarna 

förväntades bidra med idéer. Därmed kan sägas att de två senares möten behövde vara 

mer anpassade efter deltagarna. Detta tog sig uttryck i användandet av lappar vilket 

framförallt i Frambäcks fall, då de skickades ut i förväg, gjorde att även de 

beteendetyper som inte gillar spontanitet kunde bidra. Samtliga förstamöten innehöll en 

tydlig målbild vilket motiverar deltagarna och framförallt de som är mer 

resultatinriktade. 

Uppläggen på såväl styrgruppsmötena som projektgruppsmötena visade sig vara ganska 

lika inom de tre organisationerna. Hur projektet låg till enligt tidsplan samt hur 

deltagarna upplevde att uppgifterna löstes var centrala dagordningspunkter. Strukturen 

vid dessa två mötestyper gick i stora drag ut på att alla fick möjlighet att muntligt 

redovisa inför de övriga hur de låg till. Detta är ett exempel på när individanpassad 

kommunikation inte tillämpas. Visserligen finns beteendetyper som föredrar denna typ 

av kommunikation men det finns även typer som verkligen inte gör det.  Det finns en 

klar fördel med att folk presenterar kort och muntligt inför varandra men som 

projektledare kan det vara bra att hålla koll på de som verkligen inte gillar detta och då 

kanske anpassa. Om man måste ha mötena på detta sätt kan man försöka se till att dessa 

hålls korta med lättsam stämning.  

Även om projektledaren har en god förståelse 

för hur individers olika beteende påverkar 

deras kommunikation finns det inte alltid tid 

att ta hänsyn till detta. Vilket Brandt 

kommenterar här i citat intill. Är tiden knapp 

är det dock inte mycket som kan göras. 
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6 Slutsatser 

Vi har kommit fram till följande: 

 

1. Genom att prioritera vissa faktorer kan projektledaren anpassa 

kommunikationen efter individerna i grupperna till en viss gräns. En gemensam 

målbild, varierande kommunikation samt att ge projektmedlemmar möjlighet att 

förbereda sig innan möten är bra generella sätt att göra detta. Projektledaren bör 

vara väl påläst för att kunna förklara eventuella oklarheter på detaljnivå. 

2. Att alltid anpassa kommunikationen efter individen tillämpas inte av företagen. 

Detta skulle bli för omständigt och ineffektivt. Det är dock viktigt att göra sitt 

bästa för att kompromissa och gå alla till mötes.  

3. En väldigt viktig aspekt på kommunikation inom projektarbeten är den givna 

tidsramen. Under perioder med mera stress kan man inte alltid ta hänsyn till den 

enskilda individens behov.   

4. Det kan underlätta om projektledaren genomgått utbildning som belyser 

människors olika beteenden. Styrkan ligger i att projektledaren blir medveten 

om skillnaderna människor emellan. Denne får vissa verktyg att använda sig av. 

Dessutom fokuserar denne automatiskt mer på kommunikationen.  

5. Genom att veta om hur olika delar av ens projektgrupp gillar att kommunicera 

kan projektledaren bemöta dessa preferenser genom att se till att hantera 

kommunikationen på olika sätt.  

6. Hur projektledaren själv föredrar att kommunicera påverkar hur denne resonerar 

kring kommunikation. 
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8 Bilaga 1 – Intervjufrågor till projektledare 

Intervjun följer ett tänkt projekt, från början till slut, där projektledaren fick svara i 

enlighet med hur de brukar hantera kommunikation inom sina projekt. Intervjuerna tog 

cirka 1,5 timme. Intervjun med Håkan Nordlander genomfördes den 1 april 2010 vid 

Ericssons kontor i Hallonbergen. Intervjun med Fredrik Brandt genomfördes den 6 april 

2010 hos Scania i Södertälje. 

Inledningsvis frågar vi om det är okej att banda samtalet för att sedan presentera oss och 

vårt kandidatarbete samt ställer kortare frågor kring projektledaren och dennes 

bakgrund. 

Inledningsfasen 

1. Hur fungerar det när ett projekt ska startas upp 

 Varifrån kommer ”ordern”? 

 Hur utses projektledaren? 

 Hur väljs projektgruppen ut? 

o Väljer projektledaren ut eller blir denna tilldelad resurser? 

 Finns det tydliga mål/projektdefinition? 

 Finns det en projektmodell/policy för hur projektet ska sköta? 

2. Hur informeras projektgruppen om uppgiften 

 Samlas gruppen för ett möte eller skickas målen ut med mail? 

 Kommer det ut information innan detta möte? 

 Hur ser upplägget på mötet ut? 

 Vad anser projektledaren är viktigt vid ett första möte? 

o Information 

o Tydliga mål 

o Upplägget 

o Olika beroende på grupp och uppgift (stort/litet projekt, nya/gamla 

ansikten) 

 Presenteras en tidsplan? 

 Vill projektledaren ha feedback efter mötet? 

o Är det vanligt/uppmuntras 

o I vilken form? Spontant, i mail efteråt eller formulär 

 Har projektgruppen mycket ”frihet” i val av utförande av uppgiften? 

 Brukar projekten inledas med en kick-off? 

o Hur de ut i så fall? 

o Endast vid större projekt? 

o Uttalad anledning till varför man använder kick-offs? 
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Operativa fasen 

1. Avstämningstillfällen 

 Använder man sig av möten för att stämma av hur projektet ligger till? 

o Eller endast via mail alternativt andra tekniska hjälpmedel 

 Hur ofta hålls avstämningar för projektet? 

 Vilket upplägg har mötena? 

o Följs en given agenda? 

o Skickas denna agenda ut i förväg? 

 Hur sker avrapporteringen?  

o Muntligt 

o Visuella hjälpmedel, ex whiteboard 

 Har avstämningsmötena en tydlig tidsbegränsning? 

 Egna tankar kring avstämningsmöten 

o Korta/långa 

o  Innehåll 

o Struktur/fritt 

 Är möten av ”informationsmöte” karaktär? 

2. Tvärfunktionella och internationella projekt 

 Har projektledaren någon erfarenhet av dessa? 

 Hur påverkas kommunikationen vid dessa projekt jämfört med andra 

3. Dagliga samverkan och övriga frågor 

 Finns det en företagspolicy för hur möten ska vara utformade? 

 Finns företagspolicy kring mail? 

o Endast engelska 

o Beteckningar 

 Använder projektledaren/företag mycket ny kommunikationsteknik? 

 Hur gör man ett bra möte? 

 Har projektledaren genomgått några projektledarutbildningar? 

 Egna reflektioner över kommunikation 

 Projektledarens tankar kring informella möten/kafferaster 

 Har projektledaren reflekterat över personers olika sätt att att kommunicera 

 Vilka kommunikationsproblem har projektledaren stött på? 

o Exempel på bristande kommunikation 

o Har projekt misslyckats på grund utav kommunikationsmisstag? 
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Avslutning 

1. Hur mycket av projektet protokollförs? 

2. Hur sköts feedbacken (Muntligt/formulär) 

3. Egna erfarenheter/reflektioner kring kommunikation vid avslutande av 

ett projekt? 
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9 Bilaga 2 – Intervjufrågor till Carl Fredrik Bennet 

Genomfördes den 30 mars 2010 och tog ungefär 3 timmar. Frågorna nedan användes 

som utgångspunkt för diskussion och ibland öppnande denna upp för vidare/nya frågor. 

Inledningsvis frågar vi om det är okej att banda samtalet för att sedan presentera oss och 

vårt kandidatarbete samt ställa kortare frågor kring Carl-Fredrik och hans bakgrund. 

Frågor 

1. Hur kom det sig att du började jobba med den här metoden? 

2. Det står i din presentation att du varit med och vidareutvecklat den jungianska 

teorin om mänskliga beteenden. På vilket sätt har den vidareutvecklingen gått 

till? 

3. Vilka är de typiska egenskaperna för de fyra färgerna?  

a. Hur föredrar de olika att kommunicera?  

b. Något speciellt kommunikationssätt de har svårare för? 

4. Hur förändras ens färg med åldern? 

5. Vad är fördelningen av färgerna bland befolkningen? 

a. Annorlunda runt om i världen? 

b. Annorlunda fördelning mellan könen? 

6. Har projekt gått bättre för företag som använt sig av IPU-profilanalys? 

7. Kan de anpassande beteendet vara skadligt om det skiljer sig stort ifrån ens 

grundbeteende? 

8. Vikten av informella möten, kafferaster/kick-offs. 

9. De vi ska intervjua är projektledare på Ericsson, SVT och på Scania. Tror du att 

du på rak arm skulle kunna gissa vilka personlighetstyper som dominerar de 

olika brancherna?  

10. Finns några nackdelar/begränsningar med den här metoden? 

a. Alternativ till metoden 

11. Risk för att den blir självuppfyllande?  

a. Ex man får reda på att man är en röd person och då börjar man per 

automatik agera som en sådan? 

12. Är det här en vettig metod för oss att ha som teoretisk referensram? 

13. Finns statistik eller annan mätbarhet för metoden? 

14. Vi har framförallt valt att titta närmare på projektledarens roll eftersom denne 

ofta har det övergripande kommunikationsansvaret. Hur skulle du lägga upp 

kommunikationen för att få med alla? Vid: 

a. Inledning 

b. Genomförande 

c. Utvärdering 

15. Finns det ett sätt att kommunicera som passar de flesta? 

a. Genom att tex skapa policys? 

16. Vilka är enligt dig de vanligaste kommunikationsmisstagen som en projektledare 

begår? 

17. Viktiga saker att tänka på vid exempelvis mail, powerpoint, presentationer, 

rapporter.  

a. Hur reagerar de olika färgerna på dessa? 

18.  Finns det företag som är exemplariska när det kommer till kommunikation? 


