
  

En projektgrupps sammansättning 
 

 

 

Hur skapar ett mindre företag en projektgrupp 

utifrån dess befintliga resurser? 

 

 

 

 

 

FREDRIK ALLARD 
JOHAN FRANZÉN 

 

 

 

  

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning 

 
Stockholm, Sverige 2010 

 

  

 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En projektgrupps sammansättning 
 

Hur skapar ett mindre företag en projektgrupp  
utifrån dess befintliga resurser? 

 
av 
 

Fredrik Allard 
Johan Franzén 

 
 
 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 

MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning  
 

KTH Industriell teknik och management 

Industriell produktion 

SE-100 44 STOCKHOLM 
 



3 

 

Förord 
 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till de personer som gjort detta kandidatarbete möjligt. 

Speciellt vill författarna tacka de två respondenter som tagit sig tid att ställa upp på en 

intervju. Rickard Rockhammar och Erik Egengren på Adiator AB, som delat med sig av 

sina egna erfarenheter kring hur en projektgrupp skapas.  

Ett tack riktas till vår handledare Olle Jönsson på Institutionen för Industriell produktion 

på KTH som varit ett användbart stöd under arbetsprocessen. Vi vill även ta tillfället i 

akt att tacka våra familjer och vänner som ställt upp och stöttat oss under arbetets gång.  

 

 

Stockholm den 2010-05-03 

 

Fredrik Allard & Johan Franzén  
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Sammanfattning 
 

På många företag används idag projektbaserad verksamhet. Att använda sig av projekt 

är effektivt och det finns möjlighet till snabba förändringar. Projektorganisationen är 

tillfällig och projekt genomförs ofta med en bestämd tidsram och budget. Det är 

projektgruppen som utför de ingående arbetsuppgifterna och levererar resultatet. 

Det som denna rapport kommer att behandla är hur en projektgrupp skapas utifrån 

befintliga resurser. Vidare kommer även andra påverkande faktorer att undersökas, som 

till exempel personliga egenskaper samt om befintliga modeller används. Denna rapport 

kommer dock endast att analysera utvecklingsprojekt som har en tidsram på upp till tre 

år hos mindre företag. 

Tillvägagångssättet innefattar en omfattande artikel- och litteraturstudie inom ämnet 

följt av en intervju hos ett företag med projektverksamhet. Det insamlade materialet 

bearbetades och utifrån detta kunde en analys och diskussion genomföras vilket ledde 

till vissa slutsatser. 

Projektgrupper bör endast skapas med de personer som är nödvändiga för att projektet 

ska bli utfört. Individernas olika roller i gruppen kan se olika ut berodde på deras 

beteenden, egenskaper och kompetens. Modeller som tas med i denna rapport för 

skapandet av projektgrupper är bland annat Belbins teamroller, Adizes fyra karaktärer 

och kommunikationsprofiler. Arbetet tar upp teori för såväl innehållsmässiga samt 

processrelaterade metoder.  Rapporten behandlar även kärnroller och personlighetstest.  

Undersökningen av företaget Adiator AB var på intervjuform med personer som har god 

erfarenhet kring projektverksamhet. Adiator är ett företag som driver projekt och 

ansvarar för hela projektprocessen. Företaget har igen uttalad projektmodell men de har 

en speciell arbetsgång med vissa faser. De skapar sina grupper redan under offertstadiet 

och då utifrån behövd kompetens samt befintliga resurser. Vid anställning till företaget 

använder de sig av en rekryteringsprocess som innefattar en profilindelning. 

Skapandet av projektgrupper sker självklart utifrån rådande omständigheter. Det som 

påverkar är bland annat omfattningen på både projektet och företaget, befintliga resurser 

samt behövd kompetens. Adiators rekryteringsprocess sker utifrån de profil- och 

kompetensbehov som finns och inte utifrån några modeller som den teoretiska 

referensramen tar upp. Däremot kan de anställda på Adiator inneha eller inta vissa 

roller. Företagets anställda kan tillsammans ses som en grupp utifrån deras 

profilindelning och kompetenskrav vid anställning. De har med andra ord en egen typ 

av metod för att skapa en optimal projektgrupp. Förbättringar av denna metod är 

möjliga. I denna rapport ges slutligen olika förslag på områden inom vilka vidare arbete 

kan genomföras.  

  



5 

 

Abstract 
 

Project management is today commonly used within many companies.  It is efficient 

and there are possibilities to quick changes. The project organization is temporary and 

the implemented projects are according to a specific time frame and budget. It is the 

project group that performs the ingoing assignments and delivers the result. 

This report covers how a project group is created out of existing resources. Furthermore, 

other affecting factors will be investigated, such as personal qualities and also if existing 

models are being used. However, this report will only analyze development projects 

with a time frame for up to three years in smaller companies. 

The approach consists of an extensive article and literature study within the subject that 

was continued by an interview with a company that has project management. The 

collected information was processed and from that was analyze and discussion made 

which lead to some conclusions. 

Project groups should only be created with the people who are necessary for the 

performance of the project. The different roles of individuals in the group can vary 

depending on their behaviors, qualities and competence. The models about creating a 

project group that are included in this report are for example Belbin’s team roles, 

Adizes’ four characters and communication profiles. Theory according to the content 

and the process of the group is presented. Core roles and personality tests are also put 

forth in this report. 

The study of the company Adiator AB was on the form of an interview with people that 

have good experience in project management. Adiator is a company that has projects 

which they are responsible for during the whole process. The company has no explicit 

project model, however, a special pattern of phases are recognized. They create their 

groups during the quotation stage and it is according to needed competence and out of 

existing resources. When employing personnel to the company, a recruitment process 

including a classification is used. 

The creation of project groups obviously occurs during current circumstances. The 

factors that affect are among others, for example the extent of the project and the 

organization, existing resources and the needed competence. The recruitment process at 

Adiator was according to the needed profile and competence that exists. Models 

presented in the theory section were not used. On the contrary, employees have and 

could take some specific roles. The employees can together be seen as a group in 

accordance to the mentioned profile classification and the competence requirements at 

employment. They have their own kind of method for creating an optimal project group. 

Improvements of this method are possible. There is finally different research areas 

presented where research could be continued. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel ger författarna en bakgrund till ämnesvalet som introduceras. Syfte och 

problemformulering presenteras liksom avgränsningarna. 

 

1.1. Bakgrund 
I dagens samhälle används projektbaserad verksamhet inom de flesta företag. Projekt 

som arbetsform är ett effektivt arbetssätt med fördelen att möjligheter till snabba 

omställningar kan göras. Arbete i projektform har denna fördel då det är en tillfällig 

organisation. Tidsramen för projekt kan variera men är oftast bestämd och 

projektarbeten är ofta begränsade med tydliga mål, bestämd budget och med kunden i 

fokus. Med dessa riktlinjer kan projekt drivas med en relativt låg risk, låga kostnader 

och samtidigt med en hög styrbarhet.
1
 

Det här arbetet kommer framförallt fokusera på en viktig del av projektverksamheten. 

Denna del är kring hur en projektgrupp skapas utifrån de resurser som finns att tillgå. En 

projektgrupp kan bestå av många olika människor med troligtvis olika kompetenser, där 

varje individ har vissa egenskaper och erfarenheter. Projektgruppen kommer att arbeta 

tillsammans under en bestämd tidsperiod. För att denna grupp ska prestera ett optimalt 

resultat krävs det att gruppens sammansättning är utformad på bästa sätt utifrån de givna 

förutsättningarna. Rekryteringen till projektgruppen bör ske utifrån kompetens, 

erfarenhet och samarbetsförmåga. Det är viktiga parametrar för valet av 

projektmedlemmar som bildar projektgruppen. Denna bör endast bestå av de personer 

som behövs för att projektets mål ska bli uppnådda och för att uppgifterna ska bli 

utförda.
2
 

Projektgruppens sammansättning består av ett antal individer med olika personligheter 

och egenskaper. Beroende på en persons kunskaper och personlighet kan denna person 

inta och ha en viss roll i projektet. Denna roll påverkas av gruppens övriga medlemmar 

samt sin omgivning. Många modeller finns om gruppsammansättningen och hur denna 

bör byggas upp för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. En modell som kan 

användas är Belbins teamroller där projektets medlemmar har eller intar vissa roller. 

Beskrivning av hur deltagarna är och hur de troligtvis kommer att agera i en grupp sker 

genom en kategorisering med nio stycken så kallade teamroller. Enligt denna modell 

bör alla av dessa roller finnas i projektgruppen för att den ska fungera optimalt. 

Ytterligare modeller finns och man kan även använda sig av exempelvis 

kommunikationsprofiler eller personlighetstest som Myers-Briggs personlighetstest för 

att skapa en grupp med goda samarbetsförutsättningar.
3
 

 

1.2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur en projektgrupp bildas utifrån de resurser 

som finns att tillgå samt om de personliga egenskaperna kommer att påverka gruppens 

arbete och utveckling. Används någon modell som Belbins teamroller, liknande eller en 

egen modell och i så fall hur? 

                                                 
1
 Tonnquist, Bo, (2008), Projektledning, Bonnier Utbildning, s.5 

2
 Ibid s.77 

3
 Ibid s.82-87 
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Vi vill i och med detta arbete, ge oss själva och läsarna en förståelse för hur medlemmar 

väljs till en projektgrupp. Tas det någon hänsyn till projektmedlemmars egenskaper? 

Fylls projektgruppen med olika roller samt om och i så fall hur företagets organisation 

påverkar?  

Vi kommer förhoppningsvis att kunna jämföra befintlig teori med de metoder och 

modeller som används hos det företag som vi valt att analysera. Egna objektiva 

reflektioner kommer att kunna ges genom analys och diskussion, vilket eventuellt kan 

utveckla den befintliga teorin med de slutsatser vi kan dra. 

 

1.3. Problemformulering 
Det som detta arbete tänker analysera är: Hur skapas projektgruppen utifrån företagets 

och projektets resurser som finns att tillgå samt utifrån övriga förutsättningar? 

Utvecklade frågeställningar nedan kring ovanstående huvudfrågeställning: 

 Vem beslutar om och ansvarar för rekrytering till projektgruppen? 

 Hur stor del spelar projektmedlemmarnas personliga egenskaper samt deras 

kompetens in vid bildandet av projektgruppen? 

 På vilket sätt påverkar företagets organisation skapandet av projektgrupper och 

hur påverkar den även projektorganisationen? 

 

1.4. Avgränsningar 
Detta arbete har valts att begränsas till att det är utvecklingsprojekt hos mindre företag 

som undersöks. Dessutom endast projekt som har en tidsram på upp till tre år. 

Anledningen till denna avgränsning är att vi vill undersöka de projekt som har som 

avsikt att inte byta ut några projektmedlemmar under projektets gång.  

Den del av projektarbetet som undersökts är vid själva bildandet av projektgruppen, då 

gruppen skapas och projektmedlemmar ansluts till ett projekt. Vid skapandet av en 

projektgrupp kan modeller användas för att anpassa gruppens sammansättning. Den 

teoretiska delen av detta arbete fokuserar därför på modeller som kan användas och hur 

dessa fungerar. Empiridelen ska sedan presentera det undersökta företagets metoder och 

tillvägagångssätt för hur en projektgrupp skapas. 
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2. Metod 
 

I denna del av rapporten beskrivs tillvägagångssättet för arbetet. Val av metod, vilka 

intervjuobjekt som valts och hur insamling av material har skett presenteras. 

 

2.1. Metodansats 
För att besvara problemformuleringarna valdes en kvalitativ metod för undersökningen. 

Den genomfördes på intervjuform hos ett företag. Undersökningen gjordes på denna 

form för att detta ansågs vara den mest kvalitativa och relevanta metoden som troligtvis 

skulle ge mest användbar information till arbetet. Frågorna under intervjun var ställda 

på ett sådant sätt att intervjupersonerna kunde svara relativt öppet på dem.
4
 De ställda 

frågorna som var intervjuunderlag finns bifogat som bilaga 1. Intervjun spelades in och 

samtalet kring de ställda frågorna bearbetades, varav det väsentliga är presenterat i 

empiriavsnittet. 

 

2.2. Val av intervjuobjekt 
Intervjuobjekten på det undersökta företaget var VD och Key Account Manager. Det 

undersökta företaget använder sig av projektverksamhet som är anpassad och optimerad 

för deras organisation och verksamhet. Valet av företag och intervjuobjekt gjordes 

utifrån egna kontakter och intressen. 

 

2.3. Undersökningens arbetsgång 
För att vi skulle kunna utföra undersökningen valde vi att utgå ifrån en bred teoretisk 

grund innehållandes relevanta och befintliga metoder och modeller. En utförlig 

litterattur- och artikelstudie har genomförts som tillsammans med empiriavsnittet är till 

grund för kapitlet analys och diskussion, se bilaga 2. Utifrån detta kunde egna slutsatser 

formuleras.  

 

  

                                                 
4
 Werntoft, Elisabet, (2010), Olika arbetens omfattning. Hämtad 2010-04-07 från 

http://portal.omv.lu.se/Portal/student/info_praktisk/uppsats_anvis/litteraturstudiers_utformning_samt_refe

rensteknik/uppsats_omfattning 

http://portal.omv.lu.se/Portal/student/info_praktisk/uppsats_anvis/litteraturstudiers_utformning_samt_referensteknik/uppsats_omfattning
http://portal.omv.lu.se/Portal/student/info_praktisk/uppsats_anvis/litteraturstudiers_utformning_samt_referensteknik/uppsats_omfattning
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3. Teoretisk referensram 
 

I det tredje avsnittet presenteras teori kring ämnet hur en projektgrupp skapas för att 

kunna jämföra och analysera detta hos det undersökta företaget. 

 

Projektgrupper skapas för att tillsammans utföra ett projekts ingående uppgifter samt 

ansvara för att projektet uppnår dess mål. Det är projektgruppen som ska utföra 

projektets ingående aktiviteter. För att arbetet ska ske så effektivt som möjligt och för 

att uppnå ett optimalt resultat så krävs det att gruppens sammansättning fungerar. 

Gruppen bör endast skapas med personer som är nödvändiga för att projektet ska bli 

utfört.
5
 Denna grupp skapas utifrån befintliga resurser och med extern rekrytering vid 

behov samt om möjlighet för detta finns. Det finns många olika metoder och modeller 

för att skapa en projektgrupp som förhoppningsvis ska kunna leverera ett utmärkt 

resultat. 

Vid resursfördelning kan det finnas en tydlig struktur för hur denna ska ske. 

Rekryteringen kan ske internt med personal från den egna organisationen och externt 

om möjligheter för detta finns samt tillåts. Tillhandahållning av resurser för de projekt 

som ett företag kommer att genomföra görs av resursägaren och denna person är även 

ansvarig för resursernas kompetensutveckling. Det är sedan upp till projektledaren att 

fördela arbetsuppgifter och utnyttja de tilldelade resurserna på bästa möjliga sätt.
6
 

Vid den inledande fasen för projektgruppen i projektet kan varje person i gruppen inta 

en specifik roll. Hur de olika individernas roller i gruppen ser ut beror på olika faktorer 

som har en koppling till personers sätt att bete sig . En persons beteende kan förklaras 

med sex skilda faktorer, som i sin tur påverkar rollen som personen i fråga innehar eller 

intar i en grupp.
7
 

 Personens personlighet som ligger till grund för beteendet 

 Mentala förmågor 

 Värderingar och motivation gällande yttre omständigheter 

 Ämnets begränsningar 

 Personlig erfarenhet och kulturella faktorer 

 Läran om rollens innebörd för personen 

Varje person kommer att påverkas olika mycket av dessa faktorer och på så sätt skapa 

en unik roll vid arbete och kommunikation tillsammans med andra människor. När en 

projektgrupp sätts samman kommer varje person att bli en del av ett team. Personen 

måste då agera som en i gruppen och kunna samarbete med övriga personer. Vilken roll 

som varje individ har eller intar kan beskrivas med begreppet teamroller. En teamroll är 

en uppsättning av beteenden för en person som ingår i en grupp med uppgifter som har 

                                                 
5
 Tonnquist, (2008), s.83 

6
 Ibid s.77-78,180 

7
 Ahaus, Kees et al., (2008), Team roles, team balance and performance, Emerald Group Publishing 

Limited, s.499-500 
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givna mål och syften.
8
 Personen kommer då att agera utifrån de ovan nämnda faktorerna 

som påverkar beteendet hos personen.
9
 

 

3.1. Belbins teamroller 
Ett sätt att bilda en effektiv och fungerande grupp är enligt forskaren Meredith Belbin 

att skapa ett team med nio stycken teamroller.
10

 Varje gruppmedlem kan agera olika och 

bli påverkad av personerna i sin omgivning. De teamroller som Belbin har kategoriserat 

innehåller beteenden för hur olika personer kan vara och hur de kan komma att agera i 

en sammansatt grupp. De olika rollerna har olika kännetecken, personligheter och 

kvalitéer, se bilaga 3. För att en projektgrupp ska fungera och uppnå de uppsatta målen 

så behöver denna grupp bestå av dessa nio beskrivna roller enligt denna modell.
11

  

De olika rollerna är kategoriserade i fyra olika dimensioner utifrån vilken innebörd de 

har och vad som känneteckningar den specifika rollen för den enskilda 

gruppmedlemmen
12

 se figur 1. 

 

 
Figur 1. Visar Belbins teamroller och dess indelning i dimensioner. Den nionde 

teamrollen specialist finns inte med då denna agerar på egen hand och inom sitt 

specialistområde.
13

 

 

Vid skapandet av en grupp, med hänsyn till de olika teamrollerna, kan ett test 

genomföras för att se hur starkt kopplad en individ är till en viss roll. Testet består av 

sju stycken frågor rörande olika personliga påståenden som sedan kopplas till dennes 

beteende och personlighet. Resultatet ger ett procentuellt jämförelsetal som kan 

jämföras med övriga gruppdeltagare. Ju högre procentuellt värde som personen i fråga 

får desto bättre hör denne ihop med sin egen teamroll. Utifrån testresultatet delas de 

                                                 
8
 Ullman, David G., (2003), The Mechanical Design Process, McGraw-Hill, s.58-61  

9
 Ahaus et al., (2008), s.499-500 

10
 Tonnquist, (2008), s.82 

11
 Ibid s.82-83 

12
 Ahaus, et al., (2008), s.500 

13
 Ibid s.500-501 
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som får över 70 procent in i olika kategorier; primära, sekundära, tertiära och så vidare. 

Dessa klassificeras som de ”naturliga” rollerna.
14

  

När alla teamroller är representerade med minst en person som har det högsta resultat 

för den specifika rollen kommer gruppen att vara balanserad.  En grupp som är icke-

balanserad kommer att sakna någon de nio teamrollerna, vilket kan skapa ett dåligt 

presterande team som arbetar ineffektivt.
15

 

 

3.2. Balanserade grupper enligt Ten Haaf 
Ytterligare ett sätt att skapa en balanserad grupp är att använda sig av en matematisk 

algoritm utformad av forskaren Ten Haaf. Denna modell syftar till att varje teamroll i en 

grupp klassificeras enligt en primär, sekundär, eller tertiär naturlig roll enligt det resultat 

som framkommit av det test som tidigare beskrivits. Testresultatet redovisas i en tabell 

som sedan används för algoritmen som ger ett specifikt värde för varje grupp. Det 

användbara värdet av algoritmen ska överstiga en förutbestämd gräns för att gruppen 

ska ses som ett balanserat team. Ett så kallat balanserat team ska då enligt algoritmen 

och modellen påverka gruppens arbete samt resultat positivt.
16

 

 

3.3. Adizes fyra karaktärer 
En annan modell som kan användas för att bilda en grupp är forskaren Ichak Adizes 

karaktärsmodell PAEI (Producer, Administrator, Entrepreneur och  Integrator). Denna 

modell bygger på dessa fyra olika karaktärer som kan ses som roller.
17

 På samma sätt 

som modellen teamroller beskriven ovan, så gäller det att gruppen presterar bäst samt 

bidrar till en produktiv och resurssnål organisation på både kort och lång sikt om alla 

roller är representerade i projektgruppen.
18

  Varje personlighet har en uppsättning av 

egenskaper och beteenden som är kännetecknande för denna person vilka kan ses i 

bilaga 4.
  

Då dessa roller är individuella kommer de att påverka organisationen och 

projektet på olika sätt. Bland annat kan man se att produceraren och administratören 

bidrar främst till det kortsiktiga medan entreprenören och integreraren arbetar mer 

långsiktigt, se tabell 1. De fyra rollerna tillsammans kan således komplettera varandra. 

  

                                                 
14

 Ahaus, et al., (2008), s.500 
15

 Ibid s.502-511 
16

 Ibid s.502 
17

 Adizes, Ichak, (2004), The Ideal Executive: Why You Cannot Be One and What to Do about It, The 

Adizes institute publishing, s.40-43 
18

 Tonnquist, (2008), s.84 



13 

 

 

Tabell 1.  Rollernas påverkan inom organisationen enligt Adizes karaktärsmodell. En 

karaktär kan vara produktiv eller resurssnål på kort eller lång sikt.
19

 

Input Throughput Output 

The roles Make the organisation To be In the 

(P)roduce results Functional Effective Short run 

(A)dminister Systematized Efficient Short run 

(E)ntrepreneur Proactive Effective Long run 

(I)ntegrate Organic Efficient Long run 

 

3.4. Kärnroller i en grupp 
De har visat sig att i vissa fall kan specifika roller ha en större och mer betydande 

funktion för gruppens prestation och resultat enligt viss teori. Dessa roller, core roles, är 

då kärnan av gruppen och dess egenskaper är viktigast för gruppen.
20

 

En projektgrupp består av ett visst antal personer med olika egenskaper. Varje person 

kan sägas ha en specifik roll i gruppen och då inom ett visst projekt. Varje roll har sina 

bra och dåliga sidor men alla roller bidrar till projektet. Då rollernas kompetens och 

egenskaper varierar, så kan dessa roller vara olika betydande beroende på projektet. Det 

kan vara så att vissa personer är viktigare än andra inom projektgruppen för projektets 

resultat samt effektivitet. De personerna kan då sägas tillhöra gruppens core roles och 

det innebär att deras egenskaper är viktigast för projektet.
21

 

 

3.5. Skapa gruppen med tanke på dess innehåll eller arbetsprocess  
Vid skapandet av en projektgrupp kan man se till antingen innehåll eller till själva 

arbetsprocessen. Då man tar hänsyn till innehållet antas gruppens ingående individer 

prestera ett visst resultat under en tidsbestämd period och med en specifik budget. De 

modeller som endast tar hänsyn till innehållet är till exempel de tidigare nämnda 

Belbins och Adizes metoder. En kombination av olika roller, som var och en innehåller 

en uppsättning beteenden ger en gruppkomposition. Denna grupp antas prestera 

optimalt, men brister kan finnas i samarbetet då man inte tagit hänsyn till 

arbetsprocessen.
22

 Processen för arbetet är hur kommunikationen fungerar, 

informationsflödet och själva samarbetet. Modeller som utnyttjar roller och ser till 

individen kan innefatta vad varje roll bör ha för egenskaper och beteenden men vidare 

kring samarbetet finns modeller som tar hänsyn till att skapa en grupp bestående av 

personer som kommer att prestera ett utmärkt samarbete. 

Oftast finns det ett tydligt syfte för skapande av gruppen, men det svåra ligger i skedet 

att skapa gruppen. Som tidigare nämnt kan man se till en tillsättning av olika roller. Om 

man ser till personerna och dess samarbetsförmåga så antas att ingående roller ska 

samarbeta med varandra och att problem som kan uppstå löser sig.
23

 Utnyttjande av 

modeller och metoder som hanterar processen samt specifikt hur kommunikation och 

                                                 
19

 Adizes, (2004), s.42 
20

 Humphrey, Stephen E. et al., (2009), Developing a Theory of the Strategic Core of Teams: A Role 

Composition Model of Team Performance, American Psychological Association, s.49-50 
21

 Ibid s.49-50 
22

 Ahaus et al., (2008), s.501 
23

 Nurick, Aaron J., (2001), Facilitating effective work teams, s.27 
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samarbete kan antingen komplettera innehållsmodeller
24

  eller användas fristående. 

Användningen av endast en slags arbetsprocessmodell kan göras då alla möjliga 

personer som ska kan väljas till en grupp innehar nödvändig kompetens. 

 

3.6. Kommunikationsprofiler 
Ett tillvägagångssätt för att utifrån en persons mänskliga egenskaper se hur samarbetet 

kan komma att fungera vid kombinationer av personer i en blivande projektgrupp, är 

med hjälp av kommunikationsprofiler. Alla människor har olika egenskaper som kan 

vara olika tydliga och starka från person till person. Enligt modellen med 

kommunikationsprofiler kan personer ha en viss kombination av de ingående fyra 

mänskliga egenskaperna, vilka är bestämd, följsam, reserverad och öppen, se figur 2. 

Inom figuren kan en person placeras i fyra olika fält som presenterar de olika profilerna 

analytisk, pådrivande, uttrycksfull och vänskaplig. Med hjälp av ett test kan man se 

vilken kommunikationsprofil en person har.
25

 Utifrån kända profiler kan man skapa en 

grupp med bäst lämpade personer som enligt denna modell kommer att kunna samarbeta 

bra.  

Kommunikationsprofilerna kan vara ett hjälpmedel och stöd för ett företag vid 

tillsättandet av en projektgrupp. Metoden med de fyra kommunikationsprofilerna är 

anpassad till arbetsprocessen,
26

 till skillnad mot tidigare nämnda modeller som syftar till 

innehållet för skapandet av gruppen. Processen i det här sammanhanget betyder att 

metoden ser till kommunikationen och samarbetet inom gruppen och hur det kan 

påverka gruppens fortsatta arbete.  

   

  

                                                 
24

 Ahaus et al., (2008), s.501 
25

 Ohlsson, Mikael, (1996), Relationsanpassad kommunikation: hur man får sin personal, sina kunder 

och sin övriga omgivning att tycka att man blivit en mycket bättre person - utan att man behövt ändra på 

sig, Affärslitteratur, s. 26-45 
26

 Ibid s.40-45 
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Figur 2. De fyra kommunikationsprofilerna och dess fält.
27

 

 

3.7. Myers-Briggs personlighetstest 
Ett annat alternativ som finns för att försöka skapa en grupp med individer som 

tillsammans ska bilda en grupp med förhoppningsvis goda samarbetsmöjligheter är med 

hjälp av vissa tester. Det finns exempelvis personlighetstest som visar vilken 

personlighet en individ innehar. Med resultat från ett personlighetstest kan personen 

sedan placeras i lämpliga sammansättningar.
28

  Ett exempel på ett omfattande 

personlighetstest är Myers-Briggs personlighetstest. Detta test ger gruppen fördelar som 

att man kan utnyttja de ingående individernas olika styrkor samt förebygga 

samarbetssvårigheter.
29

  

 

3.8. Studier kring modellers applicerbarhet 
Utifrån den litteratur som detta arbete behandlar, kan det nämnas för tidigare 

genomförda studier kring hur användbara de beskrivna modellerna varit samt vilket 

utfall de gett. Det har enligt vissa studier visat sig att de nämnda modellerna i vissa fall 

påverkat gruppers resultat positivt men det har även förekommit fall då ingen tydlig 

påverkan kunnat urskiljas.
30,31
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28

 Tonnquist, (2008), s.87 
29

 Lycken, Margareta, (2005), Vad är du för en typ?: MBTI® - en väg till självkännedom, Summarum, 

s.11-14 
30

 Ahaus et al., (2008), s.508-512 
31

 Humpfrey et al., (2009),  s.57-58 
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4. Empiriska data 
 

I detta avsnitt presenteras material kring ämnesvalet från intervjun med det undersökta 

företaget. Intervjuunderlaget kan ses i bilaga 1 och kompletterande empiriavsnitt finns 

som bilaga 5. 

 

4.1. Intervjuobjektet 
Adiator är ett företag med affärsidén att utveckla och leverera kundspecifika 

elektromekaniska lösningar till krävande kunder inom fordonsindustrin och 

medicinbranschen, se figur 3 för exempel på produkt. Adiator som grundades år 2001, 

är ett helägt dotterbolag till Addtech AB och ingår i dess affärsområde Industrial 

Solutions. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm där de arbetar med ekonomi, 

kundsupport, försäljning och teknik. Övriga platser där de är representerade är i 

Sölvesborg med kundsupport, lager, produktion, försäljning och teknik, ett nära 

partnerskap ”joint venture” finns med produktion i Riga och en säljansvarig i Stuttgart. I 

Sverige har Adiator sju stycken anställda i Stockholm och åtta stycken anställda i 

Sölvesborg. Flera kontakter finns även runt om i världen som också ingår deras 

kontaktnätverk. 

De affärsenheter som finns inom Adiator är Automotive Solutions, Industrial Solutions 

och After Market Distribution. Företagets projektverksamhet kan delas in i olika 

funktionsområden. Dessa områden är produktutveckling, processutveckling, logistik och 

övergripande projektlederi. 

 
Figur 3. En växelväljare som är ett exempel på produkt som Adiator har tagit fram 

inom affärsenheten Automotive solutions.
32

 

 

4.2. Intervjupersonerna 
Den intervju som genomfördes var med företagets VD, Rickard Rockhammar och Key 

Account Manager, Erik Ekengren. Båda intervjupersonerna har arbetat en längre tid 

inom företaget, är inblandade i projektverksamheten på olika sätt och har båda en bra 

överblick. 

De arbetsuppgifter som Rickard har innefattar allt som täcker in en VD:s 

arbetsuppgifter. Det är allt från säljansvar till personalansvar samt att leda och styra 

företaget. Det handlar mycket om att se till så att alla har de rätta förutsättningarna för 

                                                 
32

 Adiator AB, (2010), PowerPoint-presentation Adiator - EE 100215. Hämtad 2010-03-08 från Adiator 

AB vid intervjutillfället. 
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att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt inom företaget. Det är även så 

att Rickard är ansvarig för rekrytering av personal till företaget och att se till så att alla 

övergripande mål uppnås. 

Erik har säljansvar mot Adiators kunder och ansvarar för dessa kontakter. Han arbetar 

med att sälja in projekt och produkter. Hans uppgift i projekten är den överordnade 

ekonomiska ansvaret som bland annat behandlar ändringar av budget och han ska se till 

så att alla projekt är lönsamma. 

 

4.3. Projektverksamheten 
Adiator arbetar med projekt som de driver och har huvudansvar för hela processen. 

Projekt initieras genom att en förfrågan från en kund läggs vilket leder till en offert som 

ingår i projektfasen förstudie. Tidsramen för projekten kan variera, men brukar vara upp 

till ett till tre år beroende på typ och omfattning. De projekt som genomförs av Adiator 

är affärsprojekt och utvecklingsprojekt. På Adiator pågår flera parallella projekt, 

vanligtvis tre stycken samtidigt som då brukar befinna sig i olika faser. Inom varje 

projekt arbetar två till tre personer från Adiator tillsammans och utöver dem eventuell 

extern personal. Den tid som läggs på varje projekt för Adiators del är enligt dem ett 

halvt års arbete per person och per utvecklingsprojekt. Sedan arbetar även konsulter 

inom dessa projekt och bidrar till projektens resultat, i vissa projekt förkommer även att 

en del arbetsuppgifter blir outsourcade. Då sker en beställning av vara eller tjänst som 

ska levereras till projektet inom en viss tid, budget och med specifika krav. Adiator har 

utvecklat ett brett kontaktnätverk, där de har flera personer som de kan använda sig av i 

projekten vid behov och ingår då i projektgruppen med de anställda från Adiator. 

 

Adiators projektmodell med dess ingående projektfaser  

Adiator har ingen uttalad projektmodell men de har en speciell arbetsgång med faser, se 

figur 4, som de använder sig av i deras projektverksamhet som liknas vid en modell. Det 

första steget för ett nytt projekt är att de börjar med en förstudie. Denna förstudie 

innefattar främst en förfrågan från kund som sedan leder till en offert. Då offerten 

antagits initieras projektet och de ingående faserna design & development, test & 

validation, quality assurance, production och logistics genomförs. Det är redan under 

förstudien som de oftast skapar sin projektgrupp. I och med det säkerställer företaget att 

de får rätt resurser och rätt kompetens till det givna projektet.   
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Figur 4. Visar Adiators faser vid projekt och företagets konkurrenskraftiga fördelar.
33

 

 
4.4. Skapandet av gruppen 
Adiator bedriver sina projekt ur ett styrande och ledande perspektiv, de rekryterar den 

behövda kompetensen internt och extern om det behövs. Gruppen tillsätts efter det 

kompetensbehov som finns. De ingående personerna i projektgruppen kan bestå av en 

projektledare som står för projektlederiet och teknisk kompetens, någon från 

kundsupportsidan som ansvarar för orderflödet och sedan nödvändiga 

leverantörsansvariga. Utöver dessa anställs sedan personer efter behov. 

 

Vem tilldelar resurserna 

Det är VD:n som beslutar om vilka resurser som ska tilldelas respektive projekt. 

Eftersom att Adiator är ett relativt litet företag så är antalet personer som ska jobba i ett 

projekt begränsat. Valet av personer beror på kompetensbehov och vilka som är 

tillgängliga för tillfället. Då flera personer finns som alternativ till projektledare eller 

deltagare, så väljs den som har relation mot det kunden i det projektet eller den 

kompetens som bäst passar i projektet. Om externa resurser ska tillsättas är det VD:n 

som tar beslut om detta.  
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En stor fördel för Adiator är att de kan allokera stora resurser snabbt. Tack vare att de är 

ett mindre företag med stort kontaktnätverk så kan de skapa projektgrupper snabbt och 

smidigt. Den utmaning som de ser är att hålla ihop detta och få det att fungera optimalt 

när det gäller samarbete och kommunikation. 

 

Hur skapas projektgruppen 

Vid anställning av personal till Adiator får alla genomgå ett personlighetstest. De 

använder sig av Mercuri urval i denna rekryteringsprocess. Mercuri urval är ett företag 

som använder verktyg och modeller vid rekryterings- och urvalsprocesser med 

säkerställning av kandidater enligt det specifika företagets krav och behov.
34

 Alla som 

anställs får gå på en djupintervju och där fås då bekräftelse på att de anställda kommer 

att fungera hos Adiator. De får en profil och denna kontrolleras då så att den kommer att 

fungera med Adiators befintliga personal utan kommunikationsproblem eller brist i 

samarbete. 

Skapandet av gruppen är inte utifrån någon uttalad modell och Adiator bildar inte 

projektgrupper utifrån kommunikationsprofiler eller liknande. Det är kompetens och 

funktion som främst styr vilken resurs som ska användas i de olika projekten. 

Ytterligare parametrar som spelar in är erfarenhet, resurser och samarbetsförmåga. Om 

det finns två personer som är lämpliga som projektledare för ett projekt och den ena är 

upptagen så blir det den andra som får ansvara för det projektet och styr därmed 

resurserna. På samma sätt fungerar tillsättning av övriga funktioner inom projekten med 

personal vilket det enligt dem inte brukar vara några problem med. 

 

Externt rekryterade 

När behövd kompetens inte finns inom Adiator eller då resurserna är upptagna så köps 

kompetensen in externt ur kontaktnätverket. Det är en slags outsourcing som Adiators 

kunder inte märker av. Dessa externt rekryterade resurser ses som affärsuppgörelser 

med tydliga riktlinjer. Det är specificerade krav på tid, budget med mera och en tjänst 

eller vara som ska levereras där ändringar kan ske men efter diskussioner. Om krav inte 

kan hållas så är det upp till den externa resursen att se till så att leverans sker i tid och 

enligt avtal utan att kostnaden blir högre för Adiator, då en beställning är gjord och ska 

levereras enligt avtal. 

Valet av de externa resurserna, de personer som kommer att ingå i projekten övervägs 

utifrån erfarenhet. Andra faktorer som påverkar är kompetens, resurser, 

samarbetsförmåga och pris. Då de vill att samarbetet ska fungera väl krävs det att alla 

inblandade kan samarbeta. Om det förekommit brister vid tidigare arbeten så försöker 

de att styra så att det passar. Då de externa resurserna säljer en tjänst till Adiator, så 

finns det någon som är kommersiellt ansvarig för dem. De får då ha en konversation och 

se vilka personer som är med. Alternativt att de bara levererar en delprodukt eller en 

vara där inget samarbete sker med deras personal. Ibland kan Adiator välja andra 

leverantörer. Oftast sker kontakt och samarbete med den externa personalen som då är 

inblandade i projektgrupperna. De projektmöten som genomförs med de externa 
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resurserna under projekten sker med var och en av de externa resurserna. Det är sällan 

som alla projektdeltagare har möte tillsammans. 

 

Funktioner och projektets ingående roller 

Inom varje projekt som genomförs indelas arbetsuppgifterna enligt funktioner. Dessa 

funktioner är bland annat process development och design development. Det behöver 

inte vara en person för varje funktion, utan en person kan vara ansvarig för flera. Det 

beror på hur mycket kunskap och tid personen har. Då Adiator är ett så pass litet företag 

har de inte så stora möjligheter vilket gör att funktionsindelningen underlättar 

tillsättning av personal till projekten. 

Inom varje projekt är det inte helt tydligt vem som har vilken roll förutom de tilldelade 

funktionerna. Om det ingår en drivande person i projektgruppen så kan denna person 

åtaga sig vissa uppgifter. Om det istället är så att ett visst område är mer styrande, så 

kan dess ingående personer inom det området ha eller inta en viss roll i projektet. Det är 

inget som är bestämt utan har skett mer spontant och har berott på de ingående 

personernas personligheter där den mest betydande parametern har varit deras funktion. 

Det är däremot projektledaren som bör ta ansvar för att projektgruppen uppfyller de 

krav och mål som finns, det är han som ska driva projektet framåt samt är ansvarig för 

att tid och budget hålls. Men inom projekten har det varierat kring ansvarsfördelningen. 

Detta gäller bland annat sälj- och genomförandeansvar men även ingående 

projektuppgifter. De roller som finns inom projekten beror på vilka personer som ingår i 

projektgruppen och vilka personligheter de innehar. Adiator förebygger detta vid 

anställning och ser då till att rätt person med sökta egenskaper anställs. 

Sammansättningen av företagets anställda kontrolleras och planeras vid anställning för 

att matcha in profilen med befintlig personal som tidigare beskrivet. 
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5. Slutsatser 
 

I det avslutande avsnittet presenteras författarnas slutsatser utifrån bearbetat material. 

Analys och diskussion för denna rapport, som finns bifogat som bilaga 2 ligger till 

grund för slutsatserna. 

 

Syftet med den här rapporten var att ta reda på hur en projektgrupp bildas utifrån de 

resurser som finns att tillgå samt om personliga egenskaper kommer att påverka. Efter 

en analys och diskussion utifrån genomförd litteraturstudie samt intervju har författarna 

kunnat dra följande slutsatser: 

 Adiator är ett litet företag och detta begränsar undersökningen enbart till en 

jämförelse mellan detta företag och med den teoretiska referensramen samt med 

liknande företag. 

 Vid projektarbeten på Adiator kommer de projektanställda att inta en viss roll i 

gruppen. Denna roll är beroende av innehållsmässiga faktorer. Roller kan ses 

som liknande roller beskrivna i modeller som Adizes fyra karaktärer eller 

Belbins teamroller men dock används ingen av dessa modeller vid skapandet av 

grupper hos Adiator. 

 Hos Adiator finns inga roller, funktioner eller uppgifter som ses som viktigare 

än andra. Självklart kan uppgifterna vara av olika vikt. För Adiator kan man 

säga att projektledaren har en kärnroll då detta antagligen är den viktigaste rollen 

för dem. 

 Det kan finnas personer inom Adiator som kan delas in i outtalade 

kommunikationsprofiler som troligtvis påverkar arbetsprocessen på ett visst sätt. 

Adiator har en egen profil- och funktionsindelning. Även detta kommer att 

påverkas av vilka personligheter som finns inom företaget. Den här 

profilindelningen kan jämföras med Myers-Briggs personlighetstest, där man 

kan anställa personer som lättare kan samarbeta med befintlig personal under 

arbetsprocessen. 

 När Adiator använder sig av extern personal kan det då uppkomma brister i 

projektgrupperna, då Adiator inte vet vilka personer som de kommer att arbeta 

med i projektgrupperna. Det som är en fördel med detta för Adiators del är att de 

oftast köper en tjänst vilket minskar risken för problem.  

 Utifrån undersökningen kan det belysas att de anställa på Adiator kan ses som en 

grupp. Med profilindelning, Mercuri urval och tanke bakom vilka personer som 

anställs för att passa in i företaget när det gäller samarbetsförmåga och speciellt 

kompetens så kan slutsatsen dras att de tillämpar en egen typ av metod för att 

skapa en välfungerande grupp. Gruppen används sedan uppdelad i mindre 

grupper för alla pågående projekt. 

För att Adiator ska förbättra sin projektverksamhet kan de utveckla sin profilindelning 

med att även medvetet se till både innehållsmässiga faktorer och arbetsprocessmässiga 

faktorer. Adiator kan avgöra vilka personer som utifrån kompetens är bäst lämpade för 
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existerande funktioner och på detta sätt skapa en rollindelning. Ytterligare åtgärder kan 

vara att Adiator även förebygger goda samarbeten inom grupperna och skapar en väl 

fungerande kommunikation. Detta genom att använda sig av kommunikationsprofiler 

som man kan utnyttja vid planering och skapandet av projektgrupperna.  

Alla åtgärder skall implementeras för att verka som hjälpmedel och leda till att företaget 

blir mer effektivt och lönsamt. Dock bör man ha i åtanke att varje företag är unikt och 

att skapandet av projektgrupper bör ske utifrån det egna företaget och dess behov med 

befintliga teorier som ett stöd för att skapa egna metoder och modeller. Vi kan slutligen 

säga att Adiator kan utveckla deras skapande av grupper och bör förbättra detta 

kontinuerligt. 

 

5.1 Vidare arbete 
Fortsatta studier skulle kunna göras genom att djupare analysera:  

 Ett större företag inom samma bransch. 

 Två till storleken liknande företag, inom två olika branscher. 

 Projektets tidsram: då man vet att vissa personer kan komma att bytas ut 

under tidens gång.  

 Mindre projekt mot större när det gäller ekonomisk omfattning. 

 Prioritering av vissa roller eller funktioner med ekonomiska fördelar. 

 Hur könsfördelningen kan påverka skapandet av grupper inom samma 

bransch samt jämföra olika branscher. 
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Bilagor 
 

I detta avsnitt presenteras de bilagor som ingår i detta arbete. 

 

Bilaga 1. Intervjuunderlag 
 

Kandidatexamensarbete VT-10 vid KTH                                              

2010-03-01 

Fredrik Allard  

Johan Franzén 

 
Intervjufrågor till den 8 mars 2010 

Kort om intervjupersonerna  

Namn: 

Ålder: 

Utbildning: 

Position inom Adiator: 

Antal år inom Adiator: 

Arbetsuppgifter: 

 

Företagsfakta  

1. När grundades Adiator?  

2. Hur många anställda har Adiator?  

3. a. Hur ser er företagsorganisation ut?   

b. Hur ser projektorganisationen ut?  

c. Påverkar företagsorganisationen dess projektorganisationer och i så fall hur?  

d. Påverkar företagsorganisationen bildandet av gruppen och i så fall hur? 

Projektverksamhet på Adiator  

4. Hur många projekt drivs samtidigt inom Adiator?  

5. Vad är det för typ av projekt som genomförs och inom vilka tidsgränser? 

6. Hur många projektdeltagare ingår i varje projekt?   

7. a. Hur ser er projektmodell ut och vilka projektfaser innehåller denna?   

b. Skiljer sig denna modell och ingående faser mellan de olika projekten? 

8. I vilken fas sker skapandet av projektgruppen? 

Skapandet av projektgruppen på Adiator 

9. Tilldelning av resurser för projekten;  

a. Vem tilldelar och vem ansvarar för dem? 

b. Vilka parametrar påverkar tillsättningen av resurser? Exempelvis tillsättning 

utifrån planering med pågående och kommande projekt. 

10. a. Hur skapas projektgrupperna?  

b. Vilka parametrar spelar in vid bildandet? Exempelvis erfarenhet, kompetens 

och samarbetsförmåga. 

c. Hur stor del spelar de olika parametrarna in?  
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11. a. Består projektgruppen av endast anställda på Adiator eller även från andra 

företag inom organisationen?  

b. Förekommer det att projektmedlemmar rekryteras externt? 

12. a. Hur ser projektgrupperna ut generellt med dess ingående personer, roller och 

deras eventuella specialkompetens?  

b. Har varje person en specifik roll? 

13. a. Används någon modell vid skapandet av projektgrupperna?  

b. Används en egen framtagen modell eller exempelvis ”Belbins teamroller”? 

Projektuppföljning 

14. Sker utveckling och uppföljning kontinuerligt kring skapandet av 

projektgrupperna och i så fall hur?    

15. a. Hur tar ni tillvara på de projektgrupper som varit framgångsrika?  

b. Vad var orsaken till att den gruppsammansättningen lyckades så bra?   

16. a. Mindre lyckade och nedlagda projekt, vad var anledningen till utgången?  

b. Hur påverkades projektet i dessa fall av projektgruppen?  

c. Hur påverkades projektgruppen och dess medlemmar? 

17. Vilka åtgärder görs för att undvika eventuella misslyckade projekt? 

Specifikt riktade frågor  

Till VD:  

a. Hur ser du på skapande av projektgrupperna?  

b. Hur påverkar du som ledare och vilken slags roll har du? Styrande eller mer 

övervakande?    

c. Enligt dig, hur och vad gör ni för att skapa den mest optimala projektgruppen? 

Till Key Account Manager: 

a. Hur ser du på skapandet av projektgrupperna?  

b. Vilken roll har du i inledningsfasen av projekten?  

c. Hur mycket kan du påverka tillsättningen av de personer som ska ingå i ett 

blivande ”team”? 

d. Enligt dig, hur och vad gör ni för att skapa den mest optimala projektgruppen? 
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Bilaga 2. Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt analyserar och diskuterar författarna kring det insamlade materialet. 

 

Eftersom Adiator är ett litet företag med endast ett tjugotal anställda, bildar de sina 

projektgrupper utifrån de befintliga resurserna som finns i företaget samt vid behov från 

deras kontaktnätverk och externa konsulter. Dessa resurser rekryteras utifrån vilken 

profil och kompetens som företaget behöver för både de nyanställda till företaget samt 

vid rekrytering till specifika projekt. Det blir då en funktionsstyrd rekryteringsprocess 

av personer som innehar en viss kompetens. Adiator har valt att ta hjälp av en tjänst som 

företaget Mercuri urval tillhandahåller. Denna tjänst säkrar vilka personer som skulle 

passa in i den nuvarande organisationen, med hänsyn till rätt personlighet och 

egenskaper. De får då rätt personer till rätt plats i företaget och till varje projekt. En 

specifik modell likt Belbins teamroller är dock inte aktuellt eftersom att det är ett litet 

företag med få anställda med begränsade möjligheter till användning. Däremot kan det 

sägas att, trots att Adiator inte säger sig använda befintliga teorier med metoder och 

modeller, kan det vara så att det omedvetet ligger till grund för skapandet av grupper 

utifrån de anställdas personliga erfarenheter och kompetenser.     

Deras rekryteringsprocess kan istället kopplas till att de använder sig av en kombination 

av både process och innehållsmässiga faktorer av arbetet, då de vet att de anställda på 

företaget har den rätta kompetensen och att alla kan samarbeta. Att deras rekrytering är 

mer arbetsprocessbetonat beror på att de anställer enligt profiltestet och endast de 

personer som passar in med övrig personal. Utifrån innehållsberoende faktorer, kommer 

Adiator anställa personer utifrån rätt egenskaper, personlighet och kompetens. Man kan 

utifrån detta säga att Adiator rekryterar personer som bör ha vissa roller inom företaget. 

Adiators anställda kan därmed tillsammans ses som ett slags balanserat team.  

Däremot kommer eventuellt inte Adizes fyra karaktärer eller Belbins metod vara 

applicerbara då de anställda är för få eller då alla roller inte finns inom företaget. Det 

kan däremot finnas andra former av outtalade roller och andra former av grupperingar 

med dessa roller som är unikt för det egna företaget. För Adiators fall kan de anställda 

tillsammans ses som en hel grupp med olika roller som används till olika funktioner.      

Redan i offertstadiet tilldelas vilka personer som ska arbeta i företagets respektive 

projekt. Den person som är ansvarig för resursfördelningen till projektgrupperna är 

Adiators VD och kan därmed ses som dess resursägare. Detta beror på att företaget har 

få anställda och det skulle eventuellt betyda att en onödig kostnad skulle tillkomma om 

någon annan person hade detta ansvar.  

När en projektgrupp skapas på Adiator kommer flera faktorer ha betydelse för gruppens 

arbete. Företagsledningen ser framförallt till att de personer som ska jobba i projekten 

har den kompetens som krävs. Kompetensen är en innehållsmässig faktor som kommer 

påverka hur väl en grupps personer kommer att prestera. Det finns även andra minst lika 

viktiga faktorer när man skapar en grupp ur ett innehållsperspektiv bland annat ur de 

tidigare nämnda sex faktorerna där personliga faktorer och kulturella erfarenheter kan 

komma att påverka. Det är även så att processorienterade faktorer kommer att påverka 

personernas handlingsmönster i och med skapandet av projektgruppen. I Adiators fall 

kan det röra sig om att kommunikationen och informationsflödet mellan 

gruppdeltagarna fungerar väl.  
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Adiator verkar som en del i en större organisation vilket kan betyda att resurserna till 

projektgrupperna är relativt begränsade. Företagsledningen kommer i första hand se till 

vilka resurser som är tillgängliga när de ska starta ett nytt projekt och att den behövda 

kompetensen kommer att finnas inom projektgruppen. I enstaka fall kan resurserna 

rekryteras från det kontaktnätverk som Adiator har byggt upp. De externa resurserna 

finns ibland inom Addtechkoncernen och i vissa fall används även personal utanför den 

egna organisation vilket beror på projektet det rör sig om och vilken specialkompetens 

som krävs. När projektgrupperna skapas kan man med fördel använda sig av till 

exempel kommunikationsprofiler, då den modellen kan förebygga att de anställda inte 

är likasinnade. Skulle de anställda vara för lika, med samma åsikter tenderar arbetet 

troligtvis i projektgruppen bli för ineffektivt.  
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Bilaga 3. Belbins teamroller 
 

Tabell 2. Tabell med beskrivningar för Belbins nio olika teamroller.
35,36 

 

Plant 

Söker alltid efter något nytt. Är kreativ och innovativ som ger 

inspiration och löser problem. Kan tyvärr vara för självupptagen 

ibland och då kan eventuella kommunikationsproblem uppstå. 

 

 

Coordinator 

Är en ledande och mogen person som kan ta den rollen som 

koordinerar och kontrollerar aktiviteter. En person som man kan 

lita på att protokoll genomförs av och har förmågan till att leda 

diskussioner och vara ordförande. I denna karaktär ingår 

förmågan att delegera, presentera prioriteringar och mål. Kan ta 

beslut men ses som en aning manipulativ. 

 

 

Monitor Evaluator 

Är skarpsinnad och har en strategisk personlighet. En diskret 

person som analyserar idéer och förslag. Då karaktären har tänkt 

igenom något, så redovisas dessa tankar med stor eftertanke och 

förklaring. Förmåga att se alternativ och ger feedback på ett 

konstruktivt sätt. Karaktären kan ha svårigheter att inspirera andra 

och kan ha bristande motivation. 

 

Implementer 

Sätter idéer och planer i verket. Den här personen är 

disciplinerad, strukturerad och effektiv. Kan vara konservativ och 

inte speciellt anpassningsbar. 

 

Completer 

Denna roll kan kallas avslutare. Fokuserar på att lösa problem i 

tid och med hög kvalitet. Den negativa sidan hos en completer är 

att denne kan vara lite orolig och kan ha svårigheter med att 

delegera arbete. 

 

Resource 

Investigator 

Undersöker nya möjligheter och letar efter nya idéer. Denna roll 

är extrovert och entusiastisk med goda 

kommunikationsegenskaper. Kan vara lite för optimistisk och 

ibland brista i engagemang. 

 

 

Shaper 

Kännetecknande för denna person är utmanande och passionerad. 

Vill uppnå resultat och kan arbeta väldigt bra och effektivt under 

press. Utöver att denna roll är driven till utmaningar att uppnå det 

omöjliga så finns det egenskaper som visar på otålighet och kan 

lätt bli provocerad. 

 

 

Teamworker 

Arbetar för hela gruppen och försöker att skapa en god och vänlig 

arbetsmiljö som är så harmonisk som möjligt. Allt arbete är gjort 

diplomatiskt och samverkande av denna person som är en bra 

lyssnare och bygger relationer utan att skapa konflikter. Ger 

kollegor support och håller ihop gruppen men har problem med 

att ta beslut vid krissituationer. 

 

Specialist 

Är fokuserad och arbetar helst för sig själv, utan att bli tillsagd 

vad som ska göras. Specialisten innehar och delar med sig av sin 

unika kunskap och kompetens som är nödvändig för en specifik 

del av projektet som gruppen ska genomföra. 

 

                                                 
35

 Ahaus et al., (2008), s.500-501 
36

 Tonnquist, (2008), s.82-83 
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Bilaga 4. Adizes fyra karaktärer 
 

Tabell 3.Tabell med beskrivningar för Adizes fyra olika karaktärer.
37,38 

 

 

 

Producer 

Har mycket energi och är mån om att uppnå goda resultat samt 

anstränger sig för att nå dit. Arbetar mycket och har för avsikt att 

agera mer än att undersöka. Kan ha svårigheter med att delegera 

och kan då ta sig an arbetsuppgifterna själv. När något måste bli 

gjort, så är denna karaktär bra att arbeta med då denna person får 

det gjort. Bryr sig inte om detaljerna och kan ta ansvar för att 

driva organisatoriska verkställanden.  

 

 

Administrator 

Har ambitionen att göra allting rätt hellre än att bara genomföra. 

Det får inte förekomma någon improvisation och spontanitet då 

allting måste vara gjort enligt planering och när allting är 

strukturerat. Har goda förmågor att frambringa planering, 

kontroll och struktur till gruppen.  

 

Entrepreneur 

Skapar nya idéer och sätt att hantera problem. Kan ses som en 

kreativ källa som ser nya möjligheter. För entreprenören är 

resultaten mindre viktiga och brister finns när det gäller att 

slutföra uppgifter. Söker nya utmaningar och är villig att ta 

risker. 

 

Integrator 

Är den person som håller samman gruppen. Arbetar för gruppen 

och hjälper sina kollegor. Ser till att gruppen fungerar och har en 

bra stämning. Ses som en teambuilder och kan ibland lägga mer 

fokus på gruppen än på själva uppgiften. 
 

 

 

 

  

                                                 
37

 Adizes, (2004), s.39-66. 
38

 Tonnquist, (2008), s.83 
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Bilaga 5. Kompletterande empiri 
 

I detta avsnitt presenteras kompletterande empiri. 

 

Kommunikation 
Adiator är verksamma i flera städer och länder, vilket gör att de använder sig av 

tekniska hjälpmedel för att kunna kommunicera med varandra. De har ofta möten per 

telefon och hur ofta detta sker beror på intensiteten i projekten. Det sker även mycket 

kommunikation via mail. Möten då alla projektdeltagare samlas under projekten sker 

ungefär någon gång per år och ytterligare vid behov. 

 

Projektuppföljning  
För Adiator är lyckade projekt ”rätt produkt i rätt tid och till rätt kostnad”. Adiators 

projekt ska vara lönsamma, uppfylla kalkyler, mål och tidsram. För dem är det viktigt 

att tjäna pengar och gå med vinst. För att motverka mindre lönsamma projekt använder 

de sig av en struktur med metoder för erfarenhetsspridning. Då projekt som avslutats har 

setts som mindre lyckade har detta tagits om hand genom analyser och diskussioner 

kring orsaker samt åtgärder att motverka misslyckade projekt.  För att förebygga att 

personalen inte ska bli negativt påverkad har man haft god kommunikation med 

diskussioner kring varför det gått mindre bra. Förebyggande åtgärder vidtas mot att 

liknande misslyckanden inte ska ske igen och de uttrycker det som ”lessons learned”. 

Vid mindre bra samarbeten med andra företag så försöker man att undvika samarbete 

med samma personer igen. En fördel för Adiator är att de är ett mindre företag som är 

flexibelt. Detta betyder dock att allt inte får ramas in för mycket och vara för uppstyrt 

vilket kan leda till att affärsmodellen tappas.  

 


