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Sammanfattning 
 

För att arbetet i ett projekt ska flyta på så smidigt som möjligt så gäller det att ha en bra 

projektorganisation. I litteraturen finns flera projektorganisationsmodeller beskrivna, 

men dessa är skapade för idealförlopp och går sällan att använda rakt av i verkligheten. 

Istället för att ta fram helt nya organisationsformer skulle företag kunna spara både tid 

och pengar på att direkt kombinera teorins idealmodeller.  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur teorins traditionella 

projektorganisationsmodeller kan kombineras. 
 

Rapporten baseras på intervjuer på ett företag som har en lång erfarenhet av 

projektarbeten och som tagit fram en projektorganisationsmodell som innehåller delar 

från flera idealmodeller. I undersökningen framkom att erfarenhet och att pröva sig fram 

är viktigt för att nå fram till en projektorganisationsmodell som passar ett företag bäst.  
 

Slutsatsen är att det är av yttersta vikt att den framtagna projektorganisationsmodellen är 

tydlig trots att den är en blandning av flera olika modeller, samt att det bland annat 

måste tas hänsyn till projektets budget, hur omfattande projektet är och vilka risker det 

befattar sig med. Att de som jobbar i projektet är motiverade och inte överstressade är 

viktigt. En tydlig och omfattande tidsplanering underlättar detta. Om det sker stora 

ändringar i ett projekt eller om det måste läggas ner, så är det ändå bäst att inte byta 

organisationsform under projektets gång. 



Förord 
 

Denna kandidatuppsats är skriven inom fördjupningen Industriell Ekonomi och 

Organisation på KTH. Hela arbetet har skrivits på distans ifrån Österrike, detta eftersom 

jag är Erasmus-student i Graz under perioden då kandidatarbetet skrivs. Jag vill tacka 

Robert som tog sig tid att svara på mina frågor och tog väl emot mig på företaget. Jag 

vill även tacka Sophie Kastengren som hjälpt till att leta efter de svenska böcker som 

jag behövde. Jag vill även tacka min handledare Ingela Sölvell. 
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April 2010 

 

 

Charlotte Kastengren
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

I de flesta organisationer uppkommer situationer som inte kan lösas av enbart en 

avdelning eller av linjeorganisationen, utan man väljer att arbeta med projekt för att 

uppgiften ska lösas så enkelt och effektivt som möjligt. Att ha lyckade projekt ger 

marknadsfördelar mot andra företag och kan vara avgörande i vissa branscher (Gareis, 

2006).  
 

I dagens linjeorganisationer är projekt ett vanligt sätt att arbeta på och allt tyder på att 

det är en trend som är här för att stanna (Burghardt, 2007). Nästan alla projekt är unika, 

med olika mål och förutsättningar. Varje nytt projekt måste organiseras, det vill säga: 

man måste dela upp arbetsuppgifterna tydligt och grupperna och koordinera 

medarbetarna. Men för att arbetet i ett projekt ska förflyta så smidigt som möjligt så 

gäller det att projektet är organiserat på ett optimalt sätt. Det gäller allt från att alla 

anknutna till projektet vet vad de ska göra och när, till vilket ansvar och vilka 

befogenheter projektledaren har. (Habenfellner, 2002). För att organisera ett projekt 

finns olika standardorganisationsmodeller, varav vissa är mer förekommande än andra. 

De vanligaste kallas ”de traditionella projektorganisationsmodellerna” (Gareis, 2006). 
 

Dessa modeller är dock idealtyper som i verklighetens projekt nästan alltid måste 

modifieras. Varje nytt projekt har olika förutsättningar, teorins 

projektorganisationsmodeller är oftast för klumpiga för att kunna användas rakt av och 

ger egentligen inga rent praktiskt genomförbara förslag. (Lutterbeck, 2002). Många 

företag har tagit fram egna projektorganisationsmodeller som passar deras typer av 

projekt. Ändå innehåller de nästan alltid grundstenarna i någon av de traditionella 

organisationsmodellerna. Det är dock problematiskt när bara en 

projektorganisationsmodells övergripande organisationsprincip väljs, man måste då ofta 

avstå från fördelar med de andra modellerna (Galbraith, 1971). 
 

Istället för att börja ta fram helt nya organisationsformer skulle företag oftare direkt 

kunna kombinera teorins idealmodeller, om det var allmänt känt hur man gjorde detta på 

bästa sätt, vad som behövs ta hänsyn till vid sammansättningen och hur man vet vad 

som passar företaget bäst. Med att kombinera menas att använda flera olika modeller i 

samma projekt, eller delar av dem. Detta skulle kunna spara både tid och pengar när en 

ny projektorganisationsmodell ska tas fram genom att man redan har ”färdiga” modeller 

att utgå ifrån. Det finns dock inte så många vetenskapliga studier om hur projekt går till 

i företag i verkligheten. Därför är teorier om projektorganiseringsmodeller inte heller 

vanligt förekommande i litteraturen (Packendorff, 2003). 
 

Vid organiseringen av ett nytt projekt finns redan en hel del designparametrar som kan 

användas, men det kan vara svårt att veta vilka som är mest betydande att beakta . Det 

kan även vara en stor utmaning att ta fram en projektorganisationsmodell som har 

tydliga strukturer, trots att den är en blandning av flera olika modeller.  
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1.2. Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur man kan kombinera olika typer av 

modeller att organisera projekt på, med avseende på koordination och ledning av 

medarbetarna och avskiljande från omgivningen.  
 

1.2. Avgränsning 
 

I denna rapport redogörs endast för de former av projektorganisering, vilka är mest 

förekommande i litteraturen och används inom linjeorganisationer, dessa beskrivs 

utifrån medarbetarnas uppgifter och placering och projektledarens ansvar, övriga 

skillnader tas inte upp. Dagens organisationsteoretiker diskuterar idag ofta hybridformer 

av projektorganisationer, detta kandidatarbete tas endast de hybridformer upp, vilka är 

direkta kombinationer av de traditionella organisationsmodellerna. Endast projekt med 

en grupp av medarbetare betraktas, men det finns det även projekt som består av bara en 

person. De projekt som främst behandlas, och som empirin utgår ifrån är kundprojekt. 

Vid intervjuerna på företaget SCHNELL Logistik har frågorna enbart beträffat 

projektarbeten på företagets huvudkontor. Det finns många parametrar som man kan 

organisera ett projekt med avseende på, i detta arbete fokuseras på projektledarens 

ansvar, medarbetarnas uppgifter och placering och deras avgränsning till 

linjeorganisationen. 
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2. Metodik 
 

2.1. Litteraturstudie 
 

En omfattande litteraturstudie genomfördes för att kartlägga befintlig teori på området 

och för att finna en passande referensram att utgå ifrån. Litteraturstudien skedde främst 

på biblioteket för det Tekniska Universitet i Graz i Österrike. Olika begrepp 

definierades med hjälp av litteraturen. De vanligaste organisationsformerna i 

linjeorganisationer kartlades och många avhandlingar på området lästes. Mycket 

litteratur som använts är på tyska. En viktig anledning till detta är att senare intervjuer 

på företaget skedde på tyska, och att då missförstånd och oklarheter i 

begreppsdefinitioner och översättningar kunde undvikas. 
 

Även internet har använts, en del av informationen om företaget SCHNELL Logistik 

har hämtats från deras hemsida. Några av avhandlingarna och artiklarna som använts 

har också hittats via internet. Olika databaser har nyttjats för sökande efter artiklar och 

avhandlingar, främst Scopus. 
 

2.2. Empirisk studie 
 

Ett företag med stor erfarenhet av projektorganisationsmodeller har valts ut för en 

fallstudie som skett genom intervjuer. Företaget vill inte deras namn skall figurera i 

denna uppsats, eftersom de inte vill att deras konkurrenter ska få reda på hur deras 

organisationsform och för att de inte kommer ha möjlighet att läsa igenom detta arbete 

(eftersom det är på svenska och företaget är tyskspråkigt.). Därför är företagsnamnet 

SCHNELL Logistik fingerat. Allt annat som står om företaget är dock sant.  
 

En fallstudie har genomförts. Företaget har besökts vid ett tillfälle och den yttersta 

projektansvariga för hela huvudkontoret intervjuades. Av hänsyn till företagets sekretess 

är han i kandidatarbetet bara benämnd vid förnamn. Intervjun sammanställdes samma 

dag som den genomfördes för att så mycket detaljer som möjligt skulle vara i färskt 

minne. Många frågor var av öppen karaktär för att den intervjuade skulle få tillfälle att 

prata fritt och berätta mer öppet, men vissa rena ”faktafrågor” kunde besvaras kort och 

ibland enordigt. Kompletterande frågor skickades på e-mail till samma person och fick 

ett skriftligt svar. Att både göra en muntlig intervju och få skrivna svar ansågs som ett 

bra sätt att kombinera två olika metoder. En bandspelare användes inte för att inte 

”hämma” svar och för att jag skulle kunna prata ledigare och spontanare på tyska.  
 

2.3. Ansats 
 

Man brukar skilja mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser, beroende på vilken typ 

av undersökning som genomförs. Enligt Lundahl och Skärvads bok Utvecklingsmetodik 

för samhällsvetare och ekonomer är en kvantitativ ansats i en undersökning baserad på 

data som kan kvantifieras. En kvalitativ däremot, baserar slutsatser på ”mjukdata” så 

som inställningar och värderingar (Lundahl & Skärvad, 1992). I denna undersökning 

ansågs en kvalitativ undersökning vara mest lämplig, eftersom detaljrik information om 

företagets projektorganiseringsmodell och en helhetsbild ville erhållas. 
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3. Projektorganisationsformer 
 

Det blir vanligare och vanligare att arbeta i projekt i dagens företag (Burghardt, 2007). 

Ett projekt definieras av universitetsproffesorn Gareis i boken Happy Projects som ”en 

temporär organisation för att genomföra en relativt unik process”. Men vad räknas 

egentligen som temporärt? I Johann Packendorffs licicientuppsats Projektorganisation 

och organisering: Om projektet som plan och temporär organisation anges en temporär 

organisation som en organisation som har för avsikt att upphöra vid en viss tidpunkt i 

framtiden.  
 

En av de första som började studera projektorganisationsformer var Alfred Chandler, 

enligt en artikel av bland andra Elazar Berkovitch i tidningen Journal of Economics & 

Management Strategy (7/3-2010).  Chandler påvisade i sin klassiska bok Strategy and 

Structure: Chapter in the history of the American Industrial Enterprice att det finns ett 

samband mellan företags strategier och strukturer. Han studerade företag som General 

Motors och Standard Oils organisationsformer och drog slutsatsen att deras svårigheter 

att koordinera sitt arbete berodde på att de inte anpassat sina organisationsformer då de 

blivit mycket större och bredare.  
 

En linjeorganisation är den statiskt, hierarkisk uppbyggda organisationen, på t.ex. ett 

industriföretag, där varje anställd bara har en chef. Om ett projekt kräver personal och 

insatser från flera olika avdelningar så visar sig ofta dessa linjeorganisationer vara för 

klumpiga och oflexibla för att projektet ska kunna utföras optimalt, enligt boken 

Einführung in Projektmanagement (Burghardt, 2007). Därför brukar 

projektorganisationer skapas, dessa existerar lika länge som projektet gör. En 

projektorganisation definieras i samma bok som en projektspecifik, hierarkisk 

anordning av medarbetare som en projektledare, under projektets gång, styr över. 

Projektorganisationer bör enligt Burghardt inte ersätta linjeorganisationer, utan 

komplettera dem.  Att ha rätt organisationsform ger konkurrensfördelar mot andra 

företag enligt Peter Senge, i boken Das Fieldbook zur Fünften Disziplin, vilket 

eftersträvas i de flesta företag/organisationer. Detta eftersom en bra organisationsform 

enligt Senge också gör att medarbetare i organisationen lär sig snabbare och på så sätt 

kan man gå om konkurrenterna. 
 

3.2. De traditionella projektorganisationsmodellerna 
 

I  Systems engineering- Methodik und Praxis (Haberfellner m.fl., 2002) finns tre olika 

former av projektorganisationer beskrivna, vilka av författarna anses vara vanligast. 

Dessa är även de oftast förekommande i den litteratur och de artiklar och avhandlingar 

som studerats inför denna rapport. De tre är: ren projektorganisation, funktionell 

projektorganisation och matris-projektorganisation och har funnits ända sedan 60-talet. 

Gareis kallar dessa för ”de traditionella projektorganisationsmodellerna” (Gareis, 2006). 

I hans bok skildras för- och nackdelarna med de olika organisationsformerna. De 

traditionella projektorganisationsmodellerna existerar dock knappt i ren form i 

verkligheten, utan är skapade för idealförlopp i projekt (Lutterbeck, 2002).  

http://www3.interscience.wiley.com.lt.ltag.bibl.liu.se/journal/118514127/home
http://www3.interscience.wiley.com.lt.ltag.bibl.liu.se/journal/118514127/home
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 Ren projektorganisation 

En ren projektorganisation, eller autonom projektorganisation som den också kallas, 

används oftast vid långa, stora projekt (Burghardt, 2007).  
 

 

 
 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över en ren projektorganisation (Steinbuch, 2002). 

 
 

Medarbetarnas uppgifter och placering 

Medarbetarna blir ”befriade” från sina ordinarie arbetsuppgifter eller rekryterade enbart 

för projektet. De jobbar oftast på en speciell plats avsedd för projektet. 
 

Projektledarens ansvar 

Så länge projektet pågår har projektledaren befogenhet att ge order och ta beslut, och är 

själv ansvarig för projektet. Att rekrytera personal till projektet och ansvara för den efter 

projektets slut sköter dock linjeorganisationens ledning.  
 

Fördelar 

 Snabb beslutsprocess pga. kortare kommunikationsvägar 

 Medarbetarna kan koncentrera sig fullt ut på projektet och blir lättare motiverade 

att uppnå projektmålen 

Nackdelar 

 Det kan finnas svårigheter vid rekryteringen till projektet samt vid 

återanpassningen efter projektets slut.  

 Problem kan uppkomma när projektmedarbetarnas ordinarie arbetsuppgifter ska 

fortsätta att uträttas av den ordinarie organisationen. 
 

   

PM=Projektledare    PG=Projektgrupp  UL=Företagsledning 

   Projektorganisation         Linjeorganisation 
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 Funktionell projektorganisation 

En funktionell projektorganisation används främst vid små projekt (Gareis, 2006). 
 

 

 
 

 

 

 

Figur 2. Schematisk bild över en funktionell projektorganisation (Steinbuch, 2002). 
 

 

 

Medarbetarnas uppgifter och placering 

Projektmedarbetarna stannar på sina ordinarie avdelningar under projektet och hierarkin 

där behålls, men blir kompletterad av projektkoordinatorn. 
 

Projektledarens ansvar 

I en funktionell projektorganisation finns ingen projektledare i vanlig bemärkelse, utan 

en projektkoordinator (Haberfellner m.fl., 2002). Koordinatorn underlättar samarbetet 

mellan projektmedarbetarna genom att hålla dem uppdaterade och dirigera dem, men 

har ingen inte ansvar för vare sig projektmål, deadlines eller budget (Burghardt, 2007).  
 

Fördelar 

 Projektmedarbetarna kan arbeta för flera olika projekt samtidigt  

 Projektorganisationen blir väldigt flexibel med avseende på personalinsats. 

Nackdelar 

 Det finns en risk att ingen känner sig ansvarig för projektet och vill engagera sig 

starkt.  

 Beslutsprocessen kan gå långsammare 
   

  

PK=Projektkoordinator    P=Projektmedarbetare   UL=Företagsledning 
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 Matris-Projektorganisation 

Matris-projektorganisationen används oftast vid medellånga, medelstora projekt 

(Habenfellner m.fl., 2002). 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 3. Schematisk bild över en matris- projektorganisation (Steinbuch, 2002). 

 

 

Medarbetarnas uppgifter och placering 

Projektmedarbetarna stannar på sina ordinarie avdelningar och utför sina ordinarie 

uppgifter, men projektledaren har rätt att ta ut enskilda medarbetare för att jobba med 

projektet.  
 

Projektledarens ansvar 

Projektledaren har hela ansvaret för projektet, men har inte full beslutsbefogenhet över 

de som jobbar i projektet (Burghardt, 2007). 
 

Fördelar 

 Specialkunskaper hos medarbetarna kan användas i flera projekt  

 Medarbetarna känner sig säkrare när de inte blir helt utlösta från sin 

stamorganisation. 

Nackdelar 

 Risk för konflikt vid ”dubbelanställning” 

  
 

 

 Företagsledning 

 

Sales Material Teknik 
 

Konstr. 
 

Produk. 

     

Projekt -

ledare A 

Projekt-

ledare B 
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4. Att designa en projektorganisation 
 

4.1. Faktorer att ta hänsyn till 
 

I artikeln How to set up a projectorganization av C. J. Middleton dras slutsatsen att 

företag först måste studera sin linjeorganisation noggrant innan de bestämmer sig för på 

vilket sätt de vill använda projekt i organisationen. Detta för att se om det finns några 

strukturella svagheter som kan komma att påverka projektorganisationens konstruktion 

negativt.  
 

För att designa en projektorganisation behövs kreativitet (Gareis, 2006). Det är många 

faktorer som spelar in. I boken Der www-schlüssel zum Projektmanagement anger 

författaren Heinz Scheuring viktiga faktorer som hur långt projektet är, hur stora risker 

det befattar sig med och tillgången på kunskap i linjeorganisationen. Vid val av 

projektorganisationsmodell måste man även se till hur stora kontor man har, 

linjeorganisationens storlek och hur mycket teknologi man behöver i projektet i 

förhållande till hur mycket företaget har tillgång till. Några ytterligare de faktorer som 

måste tas hänsyn till vid design av en organisationsform är budgeten för projektet, 

linjeorganisationens storlek och hur stora risker projektet befattar sig med (Galbraith, 

1971).  
 

 

. 

Viktigt att beakta  

vid design av en 

projektorganisation 

 
      Projektlängd 

      Projektbudget 

      Projektets risker 

      Kunskapstillgång i  

     linjeorganisationen 

      Linjeorganisationens storlek 

     och struktur 

      Kontorens storlek och antal 

      Teknologibehov i projektet 

 

Figur 4. Viktigt att beakta vid design av en projektorganisation 

 

Att ha en organisationsform som är tydlig för alla inblandade är viktigt, projekt behöver 

både klart definierade processer och tydliga strukturer men det finns inte någon 

standardlösning för att organisera projekt på (Scheuring, 2002). Undersökningar genom 

runtfrågningar på vidareutbildningskurser för medarbetare i projekt har visat att många 

inte ens kan beskriva organisationen i sitt eget företag, enligt Bernd Lutterbeck m.fl. i 

avhandlingen Regelungssytemen in der Informationsgesellschaft. Att detta är svårt är 

dock inte så konstigt, många projekt är idag mycket komplexa och rörliga (Lutterbeck, 

2002). 
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Det kanske viktigaste i ett projekt är att medarbetarna är nöjda och vill engagera sig i 

projektet. Motivationen kan komma från en bra projektledare eller en grupp 

medarbetare som samarbetar bra, men medarbetare blir också mer motiverade om de 

inte är överbelastade och stressade (Gareis, 2006). 
 

4.2. Att kombinera projektorganisationsmodeller 
 

I en artikel av Jay R. Galbraith i Business Horizons nämns att många företag skulle 

kunna använda kombinationer av olika organisationsformer för att på så sätt kunna ta 

del av fördelarna från de olika projektorganisationsmodeller som redan finns. Enligt 

Galbraith är det alltid möjligt att blanda projektorganisationsmodeller. Ett exempel på 

kombinerade projektorganisationsmodeller är ”Ren projektorganisation enbart för 

kärngruppen”: Endast de som måste vara mest engagerade i projektet blir utlösta från 

sina stam-avdelningar för att jobba heltid med projektet. De övriga medarbetarna 

stannar på sina ordinarie avdelningar och projektledaren får avgöra när de ska plockas 

in till projektet . Då kommer man undan med mindre organisatoriska förändringar i 

linjeorganisationen och säkrar kompetensen på varje avdelning, trots att vissa jobbar i 

en ren projektorganisation. (Habenfellner m.fl., 2002). 
 

Galbraith ger i sin artikel några anvisningar angående kombinering och ändringar av 

projektorganisationsmodeller: 
 

 Om det i den existerande projektorganisationsmodellen tar lång tid att ta beslut, 

är svårt att kommunicera effektivt och om högre chefer ofta måste tillkallas är 

strukturen överbelastad. Då kan det löna sig att ändra organisationsmodell så att 

den blir likare en matrisorganisation. 
 

 När man ska kombinera en projektorganisationsmodell då en ren projekt-

organisation är inblandad måste man vara extra försiktig eftersom det är ännu 

viktigare att ta stor hänsyn till linjeorganisationen och företagets tillgång på 

teknologi.  
 

 Om det sker stora ändringar i projektet kan det ofta vara fördelaktigt att byta 

organisationsform under projektets gång. Ändringar kan t.ex. vara att projektet 

plötsligt blir mycket större än det var tänkt från början, eller att projektet måste 

läggas ner. På det sättet kan man också använda flera olika 

projektorganisationsmodeller. 
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5. Empiri 
 

5.1. Det valda företaget 
 

Det österrikiska företaget SCHNELL Logistik grundades i början av 50-talet och 

tillverkar och utvecklar bland annat datorstyrd produktionsteknik och logistik för 

varulager. Huvuddelen av kunderna kommer ifrån Pharmacian. SCHNELL är en 

projektorienterad firma, har använt projekt i verksamheten i många år, har mer än 1200 

lyckade projekt bakom sig och alltså stor erfarenhet på området. De flesta projekten är 

kundprojekt, vilka denna uppsats tyngd ligger på. Ett litet projekt tar mellan sex och tolv 

månader och ett stort projekt ett till två år, enligt företagets egna definitioner.  
 

Den yttersta ansvariga för projekten på företagets huvudkontor, Robert, har intervjuats. 

Hans titel på företaget är ”Head of Projects”, vilket innebär att han är bland annat är 

ansvarig för att kontinuerligt förbättra företagets projekt, analysera konkurrenterna och 

ha kontroll över olika projekts förlopp. Dessutom gör han tidsplaneringar och 

riskanalyser företagets projekt och ansvarar för medarbetarnas vidareutbildning. 
 

Logistikbranschen är väldigt dynamisk och det gäller att hela tiden vara ”just in time” 

(Heiserich, 2000). Konkurrensen har hårdnat på senare år, men SCHNELL är 

fortfarande ett av de marknadsledande företagen. En av anledningarna till detta skulle 

kunna vara att de har en väl fungerande projektorganisation. 
 

5.2.SCHNELL Logistiks projektorganisationsform 
 

SCHNELL Logistik använder en projektorganisationsform som är en kombination av 

alla tre traditionella projektorganisationsformer. I början av ett projekt verkar 

projektledaren bara som koordinator, eller är inte inblandad över huvud taget. Under 

projektets gång stannar medarbetarna på sina ordinarie avdelningar och projektledaren 

har rätt att plocka in dem till projektet när det behövs och de är då underordnade 

projektledaren. I slutet tas sedan en liten grupp ut som jobbar heltid med att avsluta 

projektet. Detta är ett välfungerande exempel på hur projektorganisationsmodeller kan 

kombineras. 
 

SCHELL Logistik har valt den här modellen, eftersom det i början av många projekt 

ofta sker på samma sätt. De inblandade vet vad de ska göra och behöver bara 

koordineras. Att sedan gå över till matrisorganisation lönar sig eftersom vissa personer 

och kunskaper behövs mer i vissa faser. I slutet gäller det att ”alla trådar knyts samman” 

och det är då lättare att vara färre inblandade personer som istället är mer insatta. 
 

Den här projektorganisationsformen fungerar bra för SCHNELL Logistik eftersom de är 

ett större företag kan de ”säkra” att det alltid finns någon på avdelningen som kan ta 

över en annans uppgifter när den jobbar i projektet. De tycker att deras modell gynnar 

självständigt arbete och är flexibel. Robert tror att företaget säkert skulle kunna arbeta 

på ett annat sätt, men de är i helhet väldigt nöja med hur allt fungerar och har inga 

avsikter att ändra sin projektorganisation under den närmaste tiden. Men de menar 

samtidigt att det händer att projektmedarbetarna känner sig ”dubbelanställda” när de 

måste rapportera till både projektledaren och den ordinarie chefen. Ibland tycker 

medarbetarna i ett projekt att de har fått för många uppgifter på för kort tid. Detta löser 

företaget med en ofta påkostad och omfattande tidsplanering. Valet av projektledare 

anses vara väldigt viktigt i alla projekt (Scheuring, 2002). Robert anser också att en bra 
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projektledare kan engagera medarbetarna och se till att de är nöjda och inte 

överstressade. 
 

Projekt behöver vara tydligt strukturerade och dess processer bör vara klara för alla 

inblandade (Scheuring, 2002). Företaget anser att det underlättar väldigt mycket att de 

har väldefinierade strukturer i projektorganisationen och att medarbetarna hela tiden vet 

vem de är underordnade. På så sätt vet t.ex. medarbetarna vem de ska vända sig till vid 

frågor och man sparar tid och arbete genom att rätt person kan kontaktas direkt. 
 

Företag måste se efter i den egna organisationen efter svagheter som skulle kunna ha 

negativ inverkan på projekten i företaget innan de väljer projektorganisationsform 

(Middleton, 1967). SCHNELL Logistik har utvecklat sin projektorganisationsmodell 

efter många år av erfarenhet och organiserar idag i grunden alla sina kundprojekt på 

detta sätt. De har provat olika former och kombinationer och anser att det är viktigare 

för företag att pröva sig fram än att analysera sig själva för att hitta den 

organisationsform som är optimalast för ett dem. Det är då samtidigt viktigt att 

dokumentera vad som fungerar bra eller dåligt, så man lär av sina misstag och framsteg.  
 

Det kan löna sig att byta organisationsform om det sker stora ändringar i ett projekt 

(Galbraith, 1971). När det sker drastiska modifikationer i ett av SCHNELL Logistiks 

projekt, tar den existerande projektgruppen hand om dem och de organiserar nästan 

aldrig om projekt. Robert anser att det finns en risk att en omorganisering dessutom 

skulle kunna förvirra projektmedarbetarna i ett läge där det redan är extra mycket att 

tänka på. Det projekt som förändrats kan dock komma att prioriteras mer och 

medarbetare som är med i flera projekt samtidigt kan komma att lägga mindre tid på 

andra projekt tills ett projekt som modifierats eller har problem har ”kommit på fötter” 

igen. Ett projekt läggs väldigt sällan ner, men i de enstaka fallen är det den befintliga 

projektgruppen som sköter nedläggningen. 
 

Robert instämmer helt i Jay R. Galbraiths teori att bland det viktigaste när man ska välja 

organisationsform är budgeten för projektet, linjeorganisationens storlek och 

uppbyggnad och hur stor risken är att det sker ändringar i projektet. De instämmer också 

i att man måste ta hänsyn till projektens längd och hur pass spridd specialkunskap som 

finns i linjeorganisationen, men de skulle även vilja tillägga att man bör lägga stor vikt 

på utvärderingar av tidigare projekt. 
 

Projektorganisationsmodeller kan idag vara mycket komplexa (Lutterbeck, 2002), men 

företaget tycker det är bättre att ha en något enklare modell som är lättare att 

vidareutveckla och som är klar för alla inblandade. 
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6. Diskussion 
 

När man ska designa en projektorganisationsmodell är det många faktorer som spelar in. 

När man ska kombinera existerande projektorganisationsmodeller är det viktigast att 

tänka på att den nya strukturen blir tydlig, främst med avseende på auktoritära frågor. 

En stor risk när man kombinerar olika modeller, eller byter modell, är att medarbetarna 

blir förvirrade eller stressade över att de inte vet hur projektet är uppbyggt. Det är 

nämligen även viktigt att medarbetarna känner sig trygga i organisationsformen. I 

intervjun på SCHENLL Logistik framkom att ett annat sätt att undvika stress och 

missnöje bland medarbetarna är att ha en omfattande tidsplanering. 
 

Inte bara är det viktigt hur ett projekt är organiserat. Det är t.ex. även viktigt att 

medarbetarna kan jobba bra ihop, att projektledaren sköter sina uppgifter och är 

engagerande osv. Men en bra organisationsmodell kan underlätta samarbetet göra det 

lättare för projektledaren att kunna engagera medarbetarna istället för att försöka leda en 

grupp i en struktur som få egentligen vet hur den fungerar. 
 

Det verkar enligt Robert som att det ofta kan uppstå problem under projektarbeten på 

grund av att medarbetarna känner sig dubbelanställda och att en person kan behövas på 

flera ställen samtidigt. Dessa problem skulle kanske kunna vara mindre vid en struktur 

där medarbetarna stannar på sina respektive avdelningar eftersom de då i alla fall fysiskt 

bara behöver vara på en plats.  
 

När man läser artiklar om projektorganisering så verkar matris-formen som bas vara 

allra vanligast i dagens företag. Många företag verkar dock använda den som grund utan 

att tänka på att de skulle kunna få ut fler fördelar med blandningar av olika 

organisationsformer. 
 

Vid en jämförelse av Galbraiths teori att projektorganisationsformen bör bytas om det 

sker stora ändringar i ett projekt och vad som kom fram vid intervjun med den 

projektansvariga på SCHNELL Logistik framgår att Galbraiths teori anses vara felaktig. 

Det finns nämligen en stor risk att projektmedarbetarna förvirras och stressas när redan 

mycket annat ändras och det är bättre att behålla den projektorganisationsform man 

redan har. 
 

Att analysera den egna organisationen innan en projektorganisationsform väljs kan vara 

fördelaktigt, men i intervjun framkom att det kan vara bättre att prova sig fram till 

vilken form som passar företaget bäst och noga dokumentera och utvärdera vad som går 

bra eller dåligt. 
 

Innan intervjun var företagsledningen tvungen att informeras om detta kandidatarbete 

eftersom de gärna inte vill göra sin projektorganisationsmodell offentlig. Därför är deras 

namn i detta arbete fingerat. Det kan vara så att om företag inte gärna släpper in 

forskare för att analysera deras egenframtagna modell, så är det inte heller lätt att forska 

på området. Företag tar kanske inte heller någon hjälp av varandras erfarenheter, vilket 

de troligtvis skulle tjäna på. 
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6.1. Diskussion genomförande, metod och källor 
 

Nästan alla källor som använts är hämtade från tyskspråkig litteratur. Författaren till 

denna rapport har inte tyska som modersmål, vilket gör att översättningar och tolkningar 

från tyska till svenska vid skrivingen av denna rapport möjligtvis i något fall inte är 

perfekt. 
 

Eftersom bara ett företag analyserats behöver inte detta ge en helhetlig bild. Att inte fler 

företag analyserats i denna studie beror främst på att det var svårt att hitta företag som 

använde den typen av projektorganisationsmodell som jag behövde för arbetet, men 

även på den givna tidsramen. Skulle man fortsätta studien skulle fler företag behöva 

intervjuas.  
 

Under intervjuerna användes ingen bandspelare, för att inte hämma de intervjuade i sina 

svar. Detta medförde dock att lite information kan ha missats vid nedteckningen av 

svaren.  
 

En artikel som använts är 50 år gammal, men den citeras och används som källa i 

många nyskrivna artiklar på området och känns fortfarande aktuell, vilket fick mig att ta 

beslutet att använda den även som källa, även fast mycket hänt på området sedan den 

skrevs. 
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7. Slutsats 
 

När man ska kombinera olika projektorganisationsmodeller är det viktigt att man får 

med fördelarna från de olika idealmodellerna så de inte byts ut i onödan. Det är även 

viktigt att alla inblandade känner sig bekväma med formen som valts. Om 

projektledaren till exempel är missnöjd så kan detta påverka de övriga medarbetarnas 

syn på hur projektet är organiserat och på lång sikt deras fokus på arbetet. Att 

medarbetarna är motiverade att jobba i projektet är av största betydelse för ett lyckat 

projekt. Ett sätt att undvika stress och på så sätt även otillfredsställelse bland 

medarbetarna är göra en omfattande tidsplanering. 
 

Vid alla kombinationer är det viktigt att slutmodellen blir tydlig och strukturerad. Det är 

att föredra att ha en enklare modell som alla förstår och som lätt kan redigeras vid 

behov. 
 

De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man kombinerar 

projektorganisationsmodeller är budgeten för projektet, projektets risker och längd och 

expert-, kontor- och teknologi-behov i linjeorganisationen i förhållande till vad som 

behövs i projektet. 
 

Varje företag måste ta hänsyn till sina egna förutsättningar för att skapa den 

projektorganisationsform som passar dem bäst. Det smidigaste sättet att veta detta är att 

pröva sig fram, utvärdera varje projekt och noga dokumentera vad man testat och 

utfallet.  
 

Då det sker modifikationer i ett projekt, eller om ett projekt måste läggas ner, är det 

ändå bäst att behålla samma organisationsmodell tills projektet är avslutat.  
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Frågor till SCHNELL Logistik 
(översatta från tyska till svenska) 

 

1. Ungefär hur länge har ni använt projekt i er verksamhet? 

 

2. Vad är din uppgift som ”head of projects” 

 

3. Hur lång tid tar ett genomsnittligt kundprojekt? 

 

4. Hur organiserar ni era kundprojekt med avseende på medarbetarnas placering 

och uppgifter och projektledarens ansvar? 

 

5. Organiserar ni alla era kundprojekt så? Varför/Varför inte? 

 

6. Varför har ni bestämt er för att organisera era projekt så? 

 

7. Hur upplever medarbetarna er projektorganisationsform? 

 

8. Skulle ni också kunna arbeta i projekt som var uppbyggda på ett annat sätt? 

 

9. Vad tycker du att man måste ta hänsyn till när man designar en 

projektorganisation? 

 

10. Tycker du att Jay. R. Galbraiths teori stämmer (Förklaras först)? 

 

11. Tycker du att Scheurings teori stämmer (Förklaras först)? 

 

12. Vilka problem finns det med er projektorganisationsmodell? 

 

13. Vilka fördelar finns det med er projektorganisationsmodell? 

 

14. Vilka nackdelar det med er projektorganisationsmodell? 

 

15. Hur skulle man enligt dig kunna förbättra er modell? 

 

16. Har ni förslag på hur man skulle kunna kombinera de traditionella 

projektorganisationsmodellerna (de traditionella projektorganisationsmodellerna 

beskrivs)?  

 

17. Vad gör ni då det dyker upp stora ändringar i ett projekt? 

 

18. Gör ni ändringar i er organisationsmodell om ett projekt måste läggas ner? 

Vilka? 
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19. Byter ni någon gång organisationsmodell under projektets gång? Varför? 

 

20. Hur viktigt anser du att valet av projektledare är i ett projekt? 

 

21. Vad kan en bra projektledare betyda för skillnad i en projektorganisation? 

 

22. Vad tycker du att det finns för nackdelar med att ha en väldigt komplex 

organisationsmodell? 

 

 


