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Sammanfattning 
”Vi lever i projektens tidevarv. Allt mer blir projekt. All utveckling, all effektivisering, all 
förnyelse, all förändring utförs som projekt”. (Wenell, 2001). 

För att lyckas med projekt är det viktigt att kommunikations- och informationsflödena 
fungerar inom projektet. Inom Ericssons projektmodell PROPS och Wenells projektmo-
dell finns det kommunikationsplan som en del i respektive modellen. Denna kommunika-
tionsplan innehåller riktlinjer för hur man ska hantera kommunikation och information 
inom projektet och även vem som har ansvaret för att planen efterhålls. 

De faktorer som jag anser bör finnas med för att lyckas med kommunikations- och infor-
mationsflödena inom projekt är framförallt att ha med en kommunikationsplan. Dock finns 
det fler faktorer som bör tas med i beaktande. Några andra faktorer som nämns är indivi-
den och teamwork, ledarskapet och hur vi uppfattar information. För att få ett väl funge-
rande kommunikations- och informationsflöde i projekt, är det viktigt att se till helheten, 
att få alla faktorer att fungera. 
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Abstract 
”We are living in a time of project. Everything becomes project. All development, all effi-
cient, all changes are running as project”. (Wenell, 2001). 

To succeed with a project it is very important that the communication- and information 
flow is working in the project. In Ericsson´s project model PROPS and Wenell´s project 
model there is a communication plan as a part in the model. This communication plan is 
guidelines how to handle the communication and information in the project, and also who 
are in charge of that the project members stick to the plan. 

The most important factors to succeed with the communications- and information’s flow 
in a project are the communication plan. There are also other factors that are very impor-
tant to think about. Some factors to mention are the individual and the teamwork, the lead-
ership and how we understand information. To get a well functioned communication- and 
information flow in the project it is very important to see the over all picture, that all the 
factors have to function. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kommunikation är A och O liksom information både inom företag och utanför. Tyvärr så 
nonchaleras vikten av dessa ofta. Detta skapar ibland osäkerhet och otrygghet hos männi-
skor, de kan känna ett utanförskap särskilt om de ingår i en sammansatt grupp. 

Under min utbildningstid har intresset för hur kommunikation och information hanteras 
inom företag och organisationer ökat. Jag har förstått vidden av hur stora dessa områden är 
och hur mycket man kan påverka om man är medveten om möjligheterna.  

Dagligen blir vi matade med information, viss information tar vi till oss och viss informa-
tion låter vi passera förbi. Hur vi gör urvalet är vi inte alltid medvetna om själva, men det är 
något vi gör eftersom vi inte kan ta till oss all information som sköljer över oss dagligen. 

Hur kommunicerar vi inom företag och organisationer, jag tänker närmast på när en grupp 
människor ingår i projekt. Tänker vi på hur vi kommunicerar, både i tal och skrift? 

Inom utbildningen har jag även kommit i kontakt med ordet ”projekt”. Många företag och 
organisationer arbetar mer och mer i projekt när de ska genomföra en förändring eller sam-
la in fakta och information inför en förändring. Ibland kan jag känna att det går lite mode i 
att arbeta i projekt, alla vill vara delaktiga i något pågående projekt eller leda ett eget pro-
jekt. Focus på innehållet är inte det viktiga för en del personer, utan det viktiga är att ingå i 
ett projekt. Detta gör att kvalitén på projektet inte alltid är så hög, utan inom vissa organi-
sationer och företag så startas ett projekt utan att riktigt ta reda på vad syftet och målet med 
projektet egentligen är. 

Inför uppsatsen funderade jag på hur dessa två ämnen skulle kunna förenas och kom på 
tanken att belysa hur viktigt det är med kommunikation och information inom projekt. Jag 
valde ut två projektmodeller som är väl kända inom företag och organisationer, den ena är 
Ericssons projektmodell PROPS och den andra är Wenells projektmodell. 

1.2 Problem 
”Vi lever i projektens tidevarv. Allt mer blir projekt. All utveckling, all effektivisering, all 
förnyelse, all förändring utförs som projekt”. (Wenell, 2001). 

Intresset för att arbeta i projekt i dagens samhälle och näringsliv är stort, nästan enormt. Vi 
behöver ständigt göra förändringar inom befintliga verksamheter och organisationer och 
snabbt ska det gå eftersom vi lever i en föränderlig värld. 

Ett projekt innehåller en massa av fakta om vad som skall göras, vad som har gjorts och 
planer på vad som skall utföras, det vill säga en massa rådata. Dessa rådata skall presenteras 
via kommunikation av något slag till olika intressenter och blir då information. Samma fak-
ta blir olika information i olika medarbetares och intressenters huvuden. 

För att lyckas med ett projekt krävs det att man kommunicerar och informerar berörda 
partner på ett sådant sätt så de kan tolka informationen rätt för att få dom att känna delak-
tighet och att de kan känna att de kan påverka. 



 

 2

I dagens samhälle överöses vi med information från alla håll, även inom vårt arbete. Hur 
hanterar man informationsflöden inom projekt? Hur hanterar man kommunikationen inom 
projekt? 

2 Syfte 
Syftet med denna c-uppsats är att finna de faktorer som har betydelse för att kommunika-
tion och informationsförsörjning skall fungera på bästa sätt. 

3 Metod 
Detta kapitel innehåller de metoder, studier och angreppssätt jag har valt att använda i ex-
amensarbetet. 

3.1 Vetenskapliga metoder och studier 
Det finns två olika vetenskapliga förhållningssätt, de är hermeneutik och positivism. 

Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna 
en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Klassiska hermeneutistiska ämnen är 
litterära, religiösa och rättsliga texter, men senare har begreppet ”text” utvidgats till att om-
fatta även diskurser och handlingar (Kvale, 1997). 

Intervjuer vid forskning är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga disk-
kursen förvandlas till texter som ska tolkas. På detta sätt blir alltså hermeneutiken dubbelt 
relevant för intervjuforskning: först genom att belysa den dialog som skapar de intervjutex-
ter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, 
vilken återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten. 

Den hermeneutiska disciplinen är ett försök till reflexion över humanvetenskapernas för-
ståelseform, som den speglas inom litteraturvetenskaplig och historisk forskning samt inom 
teologi och juridik. 

Positivismens filosofiska ståndpunk har i allmänhet förkastat kvalitativ forskning som en ve-
tenskaplig metod. Enligt positivismen hittar man sanningen genom att följa en metod eller 
allmänna metodregler som i stort sett är oberoende av undersökningens innehåll och sam-
manhang. Varje inflytande från forskarens sida bör elimineras eller minimeras (Kvale, 
1997). 

Enligt Torsten Thurén (2006), har vi människor endast två källor till kunskap. Det är det vi 
kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik Kortfattat kan man säga 
att om man rensar bort allt man trodde sig veta men som man egentligen inte vet då får 
man kvar en kärna av säker kunskap, eller ”hårda fakta”. Med denna säkra kunskap kan 
man sedan bygga upp vetenskap. 

De motsättningar som finns mellan positivism och hermeneutik genomsyrar näsan all dis-
kussion om vetenskapsteorier och vetenskap. Det finns ändå de som anser att detta är en 
konstlad konflikt. Vissa forskare menar att det går att kombinera positivism och hermeneu-
tik och att det i vissa fall är nödvändigt för att vetenskapen ska gå framåt. 
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3.2 Kvalitativa respektive Kvantitativa undersökningsmetoder 
Kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder är verktyg, deras användbarhet beror på 
vilka forskningsfrågor som ställs. Som verktyg kräver de olika kompetens, och forskarna 
skiljer sig i förmåga och intresse när det gäller genomförandet av kvantitativa beräkningar 
eller språkliga analyser av kvalitativ data. Enligt Kvale (1997), förvärvar studenter i sam-
hällsvetenskapliga ämnen idag en professionell kompetens i att analysera den sociala värl-
den som en matematiskt uppbyggd värld, men förblir amatörer när de ställs inför en språk-
ligt uppbyggd social värld. 

Inom vissa forskningskretsar ha kvalitativ forskning kommit att betraktas som progressiv 
och kvantitativ forskning som repressiv.  

De kvantitativa undersökningsmetoderna går i grunden ut på att mäta, vilket kan kopplas 
till positivismen. Kvalitativa undersökningar på det praktiska planet syftar oftast till att för-
klara och främst till att testa hypoteser enligt Lundahl och Skärvdad (1999). 

Kvalitativa undersökningsmetoder avser studier som syftar till att skapa resultat och slutsat-
ser med hjälp av kvalitativ analys och data. De kännetecknas av att undersökaren försöker 
förstå hur människor upplever sig själva och det sammanhang i vilket de ingår. Det herme-
nuistiska sättet att uttrycka detta på brukar vara enligt Lundahl och Skärvad (1999) hur värl-
den tolkas. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Då man genomför undersökningar är det viktigt att man tar hänsyn till två viktiga saker, va-
liditet och reliabilitet. Reliabilitet är tillförlitlighet och innebär att mätningar är korrekt gjor-
da. I positivistisk forskning är det en viktig princip att samma metod ska kunna tillämpas av 
olika personer på samma material. Kommer dessa forskare fram till samma resultat är resul-
tatet intersubjektivt testbara enligt Thurén (2006). 

Med validitet menar man att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ing-
et annat. Under 1800-talet bedömde man människors intelligens genom att mäta deras hu-
vuden, vilket säkert var tillförlitliga mätningar. Mätningarna var korrekta och man kunde 
göra korrekta jämförelser med andra människors huvuden. Denna undersökning hade hög 
reliabilitet. Men på grund av att vi vet att huvudformen inte har någonting med intelligens 
att göra så var undersökningen irrelevant och saknade validitet. Då man använder sig av va-
liditet är det viktigt att man inte tappar fokus på det som ska undersökas, och att man stäl-
ler sig frågan vad är det som ska besvaras. 

När man använder sig av intervjuundersökningar ställs man ofta inför frågan om resultatet 
är generaliserbart. Utifrån våra erfarenheter av en situation eller person generaliserar vi mer 
eller mindre spontant. Vetenskapliga kunskaper ställer även de anspråk på generaliserbar-
het; samhällsvetenskapen hade i sina positivistiska versioner som mål att skapa lagar för det 
mänskliga beteendet som kunde generaliserar universellt. 

Vald metod och studie 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod då jag primärt studerat sekundärdata. An-
ledningen till att jag valt denna metod är att det finns mycket litteratur och artiklar publice-
rat inom detta vida ämnesområde som gör att jag kan finna vilka faktorer som påverkar en 
lyckad kommunikation för att nå optimal effekt inom projektarbete.  
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Litteraturstudier 
Litteraturstudier innebär att man studerar all form av skrivet material som i första hand har 
vetenskaplig karaktär. Litteraturen ska innehålla fakta som är väsentligt och viktigt för un-
dersökningsområdet som ska belysas. Det positiva med litteraturstudier är att man kan få 
fram mycket information under en kort tidsperiod. Nackdelen kan vara att informationen 
kan vara vinklad och nyanserad av författaren. 

Genomförande av litteraturstudier 
Under arbetet med metodavsnittet och teoriavsnittet har sökandet av information i littera-
tur genomförts huvudsakligen, men även till analysavsnittet. Litteraturen som använts har 
sökts på bibliotek och via Internet.   

Litteraturstudier är tidskrävande, men nödvändigt för att få fram fakta och teorier om de 
delar man ska belysa i sitt arbete. Under sökandet kan det framkomma nya fakta som man 
tidigare inte var upplyst om, i vissa fall kan det vara så att tidigare fakta kan ha blivit inkor-
rekt. 

4 Teori 
Detta kapitel beskriver de teoretiska referensramar som innehåller de teorier som legat till 
grund för examensarbetet. 

4.1 Projektmodeller inom litteraturen 
Definitionen av ett projekt som står att läsa i ”Projektledning” (Tonnquist. 2005, s. 17): 

Definition av projekt: 

 Bestämt avgränsat mål – unik uppgift. 

 Bestämd tidsperiod – tidsatt. 

 Bestämda resurser – egen budget. 

 Särskilda arbetsformer – tillfällig organisation. 

Inom litteraturen finns det mycket att läsa om projektmodeller. (Jansson & Ljung 2004) har 
i sin bok ”Projektledningsmetodik” ett kapitel som heter Planera för kommunikation. I detta 
kapitel kan man läsa vikten av att planera in kommunikation i projektet, detta för att kom-
munikationen har ett syfte. Detta syfte är att underlätta och uppmuntra kommunikation 
som bidrar till samhörighet, trygghet, öppenhet, meningsfullhet och handlingskraft. 

Vidare påstår Jansson och Ljung (2004) att all kommunikation sker på två plan samtidigt. 
På det ena planet utbyter vi formella, uttalade, sakliga, ”tekniska” uppgifter om olika före-
teelser. Detta kan exempelvis vara information om en teknisk lösning, om när ett möte ska 
börja, hur frisk eller sjuk man känner sig eller var man hittar ett visst dokument. På det 
andra planet utbyter vi till exempel signaler om våra inbördes relationer, om samförstånd, 
lojaliteter, våra konkurrensförhållande, och konflikter. 

Inom det andra planet sker kommunikationen till stor del på ett icke-verbalt plan, det vill 
säga att den inte är direkt uttalad i tal eller skrift. Vi människor är för det mesta omedvetna 
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om vilka icke-verbala signaler vi säker och hur det uppfattas av vår omgivning. Dock är det 
dessa signaler som till stor del är avgörande hur t ex ett team kommer att prestera. 

Jansson och Ljung (2004) påstår att ett team presterar bättre om deras sätt att kommunice-
ra präglas av öppenhet och tillit mellan medlemmarna inom projektet och teamet. Ett så-
dant team har ett bättre samarbetsklimat där medlemmarna oftare litar på varandra och på 
varandras intresse att bidra till att teamet klarar att lösa sina uppgifter. Dom törs öppet dis-
kutera problem och kompetens, prova nya lösningar, tycka saker om varandras förslag och 
kasta fram olika förslag. Att arbeta i projekt handlar om att nya uppgifter som inte lösts in-
nan och bör lyckas i första försöket, dvs. Det krävs kreativitet, handlingskraft och tålamod. 
Därför är det viktigt att försöka hjälpa projektets olika team och medlemmar att utveckla 
öppenhet och tillit dem emellan. 

”Vi kan alltså se att planering av kommunikation har två syften, dels att göra ‘teknisk’, kor-
rekt information om olika sakförhållanden tillgänglig för alla som behöver den och dels att 
uppmuntra kommunikation som bidrar till samhörighet, trygghet, öppenhet, meningsfullhet 
och handlingskraft.” (Jansson & Ljung 2004, s. 404) 

I boken Projektledning (2005) tar författaren Bo Tonnquist upp att för att projektgruppen 
ska veta vad den ska göra, projektledaren ha kontroll och beställaren känna sig trygg, är det 
viktigt att kommunikationen fungerar i projektet. Vidare påstår Tonnquist att en kommu-
nikationsstrategis syfte är att uppnå specifika kommunikationsmål för alla intressenter. 

”Projektledarens förmåga att kommunicera är avgörande för projektets framgång. Under 
genomförandet består projektledarens viktigaste uppgifter till största delen av att kommu-
nicera med intressenterna”. (Tonnquist, 2005, s.153). 

Dock är inte lyckad kommunikation samma sak som lyckad övertalning. För att få fram sitt 
budskap behöver man först förstå grunderna i kommunikation. Kommunikation är dubbel-
rikta, information är enkelriktad. 

All kommunikation som sker har ett syfte. Syftet kan vara allt från att bara informera om 
hur situationen ser ut i projektet, till att vilja uppnå en handling hos mottagaren av informa-
tionen. I kommunikationsmodellen som Tonnquist hänvisar till i sin bok Projektledning 
(2005), kallar han det för effekt. 

För att mottagaren ska tolka ett budskap bör budskapet formuleras och utformas på det 
sätt det avses. Detta kallas kodning respektive avkodning. Tonnquist säger i sin bok, ”Pro-
jekledning” (2005) att om denna process inte fungerar kan missförstånd uppstå. Enligt 
Tonnquist gäller det att avsändare och mottagare använder samma nyckel, dvs. kommuni-
cerar på ett sätt som båda förstår. 

”Det är viktigt att etablera en infrastruktur för kommunikationen. Informationsplanen är 
verktyget för att säkerställa att rätt målgrupp får rätt information i rätt tid och på rätt sätt”. 
(Tonnquist, 2005, s.156). 

Om informationsflödet planeras minimeras riskerna för att något missas och man slipper 
därmed onödig irritation från intressenter som anser sig icke informerade. I Informations-
planen finner man både informationen som projektet bör ge ifrån sig och informationen 
som bör inhämtas. 

”Förutom att vara ledare och chef för en projektgrupp så ska projektledaren följa uppgjor-
da planer, hantera ändringar och han ska kommunicera internt och externt med olika in-
tressenter.” (Tonnquist, 2005, s.167). 
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Att kommunicera i detta fall innebär bland annat att följa upp och dokumentera resultaten, 
rapportera avvikelser, sammankalla och genomföra projekt- och styrgruppsmöten revidera 
och distribuera planer och kravspecifikationer osv. för att hålla samtliga intressenter infor-
merade om projektet så att de inte känner sig utanför och blir oroliga. 

5 Processen inom PROPS projektmodell 
Vad är då PROPS? Enligt Semcon som marknadsför och utbildar i projektmodellen så är 
PROPS en generell modell för projektledning och multiprojektstyrning som är utvecklad 
för att ge stöd till beslutsfattare och projektmedlemmar på alla nivåer i multiprojektorgani-
sationen. Vidare påpekar man att det är en modell som är avsedd att tjäna som inspira-
tionskälla och stöd för såväl individen som för organisationen. 

I projektmodellen arbetar man med fyra perspektiv: 

• Affärsmässiga perspektivet 

o Det affärsmässiga perspektivet i PROPS handlar om att samordna alla en-
skilda arbetsinsatser så att de tillsammans förstärker organisationens över-
ordnade affärsinriktning, om att fokusera på kundnytta och om effektiv och 
lönsam resursanvändning. 

• Mänskliga perspektivet 

o Det mänskliga perspektivet i PROPS handlar om att lyfta fram den enskilde 
anställde som en av organisationens viktigaste tillgångar. En projektkultur 
som baseras på ett gemensamt förhållningssätt och en samsyn på teamwork 
och ledarskap är en förutsättning för att organisationen ska kunna dra nytta 
av individernas samlade kompetens och kapacitet. 

• Projektorganisatioriskaperspektivet 

o Det projektorganisatoriska perspektivet i PROPS handlar om att identifiera 
olika intressenters krav på projektet och om att definiera deras ansvarsom-
råden och roller i projektorganisationen. I PROPS beskrivs de olika funk-
tionerna och nyckelrollerna i projektorganisationen, samt vem som ansvarar 
för att göra vad i ett projekt. 
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• Projektflödesperspektivet 

o Projektflödesperspektivet i PROPS handlar om att integrera och samordna 
alla enskilda arbetsinsatser för att på ett framgångsrikt sätt genomföra pro-
jektet och uppnå projektmålet. PROPS omfattar en generell modell för pro-
jektflödet som beskriver vad som ska göras i det enskilda projektet och när 
det ska göras. Modellen beskriver projektets faser tillsammans med de led-
ningsaktiviteter som behövs för att integrera och styra projektarbetet och 
”coacha” projektmedlemmarna.  

I det affärsmässiga perspektivet finns det tre nyckelbegrepp; projektledning, kunden och 
projektstyrning. Projektledning handlar om att leda ett enskilt projekt – ett icke återkom-
mande, tidsbegränsat och budgeterat åtagande för vilket ett mål har satts upp. Projektled-
ning är ett effektivt verktyg för att fokusera på ett kortsiktigt mål och för att uppfylla kun-
dens behov. 

Projektledningsprocessen kan delas upp i nio parallella delprocesser som alla omfattar pro-
jektets totala livstid; projektintegration, målstyrning i projektet, kvalitetsstyrning av projekt-
utförandet, planering och tidsstyrning i projektet, ekonomistyrning i projektet, ledarskap i 
projektet, kommunikation i projektet, osäkerhetshantering i projektet och resursupphand-
ling i projektet.  

Kunden kan ha olika roller i ett projekt. Detta innebär att det kan finnas kontaktytor gent-
emot kunden på olika nivåer i projektet. Kundtillfredsställelsen är starkt beroende av de 
personliga relationerna i dessa kontakter. Genom att skapa samsyn på projektledning säker-
ställer PROPS att projekten kan fokusera på att uppfylla kundens behov.  

Multiprojektstyrning handlar om styrning av organisationens totala projektportfölj där flera 
projekt som konkurrerar om organisationens resurser drivs parallellt. De grundläggande 
kraven på en framgångsrik multiprojektstyrning är: 

• Alla projekt ska vara avstämda mot organisationens mål och långsiktiga strategier 
för affärs-, produkt- och organisationsutveckling. 

• Eventuella beslut om att initiera eller lägga ned ett projekt, eller att förändra projek-
tets omfattning och ramar, ska relateras till projektets potentiella inverkan på den 
totala projektportföljen och på organisationens övriga verksamhet. 

Inom det mänskliga perspektivet finns det tre hörnstenar; enskild anställd, teamwork och 
ledarskap. I hörnstenen enskild anställd lyfter projektmodellen fram individen, med sina yr-
kesmässiga och sociala egenskaper som en av organisationens viktigaste tillgångar. För att 
organisationen ska kunna växa är den beroende av att kunna behålla skickliga och innovati-
va anställda och av de anställdas inställning till att ständigt lära sig och att utvecklas. 

Att inom affärsvärlden dra lärdom av erfarenheter är ett måste där utvecklingen går fort 
fram och där tekniken ständigt förändras. Kompetensutvecklingen som äger rum i projek-
ten är en tillgång som bör förvaltas i organisationen så att den kan bli till mesta möjliga nyt-
ta för kunden och organisationen. 

Inom teamwork innebär projektarbete att ett specifikt kortsiktigt mål ska uppnås, ofta på 
kort tid och en begränsad budget. För att möjliggöra detta för projektledaren har han/hon 
en eller flera grupper av personer till sitt förfogande. Det kan vara personer med olika spe-
cialkunskaper. För att nå det kortsiktiga målet och den kortsiktiga ledtiden krävs det en ef-
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fektiv resursanvändning. Möjligheten att arbeta i team gör att man kan kombinera männi-
skor med kunskap, färdigheter, erfarenheter och personligheter som kompletterar varandra. 
Teamwork kan ses som en förutsättning för framgångsrikt projektarbete. 

Enligt PROPS tolkning av teamwork i projekt säger man att det handlar om utmaningen att 
vara medveten om och utveckla följande grundläggande attityder: 

 

• Samsyn 

o Samsyn betyder att man har en gemensam bild av vad som innefattas i såväl 
projektmålet: ”Det här ska vi göra” som i projektstrategin: ”Så här ska vi 
göra det”. 

• Engagemang 

o Människor som känner engagemang för projektmålet och sitt eget åtagande 
i projektet visar både motivation: ”Jag vill!” och självförtroende: ”Jag kan!”. 

• Respekt 

o Projektarbete ska baseras på respekt och uppskattning av det arbete andra 
utför och respekterar för de roller som andra har. 

• Delaktighet 

o Delaktighet uppstår när handlingskraftiga teammedlemmar aktivt deltar i 
och bidrar med sina kunskaper, färdigheter och erfarenheter i projektarbe-
tet. Människor som är delaktiga skapar framgång. 

• Tillit 

o Människor som saknar tillit använder mycket energi för att kontrollera – 
och kontrollera igen – sitt eget arbete och det arbete andra utför. Människor 
som har självförtroende: ”Jag kan!” och som har tillit till projektet: ”Till-
sammans kan och kommer vi att klara det!” kommer att ha mer energi över 
till projektarbetet. 

I det pågående projektet utövas ledarskap genom individer i olika roller inom samtliga 
funktioner av projektorganisationen: multiprojektledaren, projektsponsorn, projektledaren, 
delprojektledare och teamledare. Inom alla nivåer i projektet behövs det ledare som kan 
bygga upp och förtjäna en grupps tillit, ledare som är medvetna om sin roll och sitt infly-
tande och kan utöva detta inflytande i ett medvetet och utvecklat ledarskap. 

En projektledare måste vara flexibel, kunna utöva olika ledarskapsstilar och på ett medvetet 
sätt välja lämpliga ledarskapsstilar. I sin roll som ledare är projektledaren beroende av att de 
olika rollerna i projektet har klart och tydligt definierade befogenheter och ansvar, och att 
det finns klart och tydligt definierade kontaktytor gentemot projektintressenterna. 
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6 Processen inom Wenell´s projektmodell 
Enligt Wenell ska alla projekt ha en tydlig början och ett tydligt slut. Wenell har ett ledord 
som han stödjer sig på när han vill förnya och förbättra projektmodellen, och ordet är 
FEST; 

 Frihet 

 Enkelhet 

 Småskalighet 

 Tillit 

Frihet står för Wenells syn på att det är viktigt att låta medarbetarna få den självständighet 
som krävs för att de fullt ut ska kunna ta sitt ansvar, utnyttja sin kompetens och sin inne-
boende kreativitet. Han vill gärna ha en engagerad och kraftfull projektledare, men en som 
inte detaljstyr medarbetarna. 

Enkelhet är ett uttryck för att han tycker att projektarbeten kompliceras i onödan. I en del 
fall är det beroende på ambition att till varje pris följa modeller och fastlagda rutiner som 
ibland är överambitiösa. Skala bort onödigheter som inte passar i projektet och sök det 
enkla och det smidiga. 

Småskalighet bör prägla alla projekt. Speciellt gäller det de riktigt stora och komplexa projek-
ten, som om de inte bryts ned i hanterbara och överblickbara delar, okontrollerat kommer 
att leva sitt egna liv. 

Tillit skulle också kunna stå för Team. Vad Wenell vill poängtera är dock den tillit till me-
darbetarnas och teamens förmåga att tänka och handla självständigt som han anser är nöd-
vändigt för att man ska få den dynamik, kreativitet och kvalitet i arbetet som behövs i pro-
jekten. När det görs undersökningar av arbetsklimatet i organisationer, så mäter man bland 
annat medarbetarnas tillit till cheferna. Det synsättet vill Wenell vända på. Det är nu fråga 
om chefernas tillit till medarbetarna. Att cheferna vågar delegera. (Wenell, T., 2001). 

Wenell anser att en projektmodell inte bör vara komplicerad. Han säger att enkelhet är ofta 
det bästa. Den basmodell som man under lång tid har använt inom Wenell Management är 
skapad för att enkelt låta sig anpassas till olika behov. Den kan skräddarsys helt i enlighet 
med kundens önskningar och behov. 

”Informationen – kommunikationen med omvärlden – i ett projekt är oerhört viktig, i de 
flesta projekt en förutsättning för framgång. Tänk på att det inte bara är den inre kretsen i 
projektet, som behöver veta hur det går, utan också intressenter i periferin, de sekundära 
intressenterna”. (Wenell, 2001). 

 

Wenell´s projektmodell består av tre nivåer; 

• A. Stateginivå: Den övergripande strategiska nivån där projektportföljen koordineras 

• B. Projektnivå: Projektledarens styrnivå där projektet och dess omgivning hanteras i 
sin helhet. 
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• C. Arbetsnivå: Den operativa arbetsnivån, de olika projektlagens/teamens och me-
darbetarnas nivå. 

Inom nivå A finns etappmål som grindarna -  tollgates, kontrollstationer. Dessa är oftast 
fasta och formellt definierade i projektmodellen som beskriver och reglerar verksamhetens 
projekthantering. Det krävs vanligtvis en anpassning av både modell som grindar till det ak-
tuella projektets utformning. Vid grindarna fattas de viktiga besluten av företagsledning, 
beställare och styrgrupp för projektet, ofta av karaktären ”stop – go” beslut. Dessa grindar 
ger ledningen en övergripande insyn i projektet och kontroll över projektet samtidigt som 
de förankrar projektet och ser till att det finns engagemang från ledningens sida som är 
nödvändigt för en framgångsrik projektverksamhet. 

Nivå B innehåller planering, styrning och ledning. Milstolparna är ett verktyg för projekt-
ledningen för att kunna planera och styra projektet. De skapas tillsammans av projektleda-
ren med dennes medarbetare och skräddarsys för det gällande projektet. Med hjälp av mil-
stolparna får medarbetarna på den operativa C-nivån bättre överblick och förståelse för 
projektets genomförande. Enligt Wenell är denna överblick betydelsefull för att kunna ska-
pa den kraft och energi som behövs inom organisationen för att nå ett bra projektresultat. 

Den slutgiltiga nivån, C innehåller innovationen, utförandet och fullbordan. Här finns syk-
roniseringspunkterna – synkarna. På denna nivå, som är den längsta i projektet, utförs det 
aktiva arbetet av bl a projektlag, tvärteam, enskilda projektmedarbetare och eventuella ex-
terna samarbetspartners och leverantörer. Inom denna nivå anser Wenell att man ska dele-
gera så mycket som möjligt, det är här som den användbara kunskapen finns och det är här 
jobbet görs.  

7 Övriga litteraturstudier 
Detta kapitel belyser kommunikation och kommunikationsmodeller baserat på litteratur-
studier och vetenskapliga artiklar. 

7.1 Kommunikation och information 
”Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare”, som betyder att något blir ge-
mensamt. Det innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något – bland annat 
innebörder, upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar. Att kommunicera är 
att prata och agera i förhållande till varandra. Kommunikation handlar om information, på-
verkan, tanke, känsla och ett sätt att få vår identitet bekräftad men kommunikationen visar 
vi hur vi upplever och reagerar på den person vi pratar med”. (Nilsson, & Waldemarson, 
1994, s.10) 

Inom alla projekt är det viktigt att kommunicera och informera. Att rätt person har rätt in-
formation i rätt tid i rätt format på rätt plats. Vi använder kommunikation för att kunna 
samarbeta med varandra och i de flesta projektmodeller finns en handlingsplan för kom-
munikation i planeringen för hur projektet ska genomföras. I mindre projekt strukturerar 
man inte upp kommunikationsplanen på samma sätt som i större projekt, utan det blir mer 
”familjärt”. På vilket sätt man än gör så ska man tänka på hur viktig denna del är, för utan 
kommunikation och information är det i stort sett omöjligt att lyckas med projektet. 

Det är viktigt att alla deltagare inom projektet, och även externa parter som har intresse i 
projektet känner sig delaktiga annars kan det lätt skapa missförstånd och irritation.  
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”Tillgång till information – liksom vetskapen om att det inte finns information – skapar 
delaktighet.” (Jansson, & Ljung, 2004, s.407). 

I vissa projektgrupper kan det finnas ledare som har ett förhållningssätt att bara dela ut in-
formation i minsta möjliga mån. Detta för att inte störa med onödig information men även 
för att själva behålla kontrollen. Använder man sig av detta förhållningssätt hämmar man 
kreativiteten i gruppen samtidigt som gruppens medlemmar förlorar handlingskraften. 

Vad är då tillräcklig information för var och en inom projektgruppen? Det är en balans-
gång, men som ledare måste man låta varje individ själv avgöra det. Olika personer har oli-
ka behov av överblick och insyn och använder sig av information på olika sätt. Dock kan 
man som ledare ge var och en mer information än vad denne behöver, men göra det lätt att 
sovra så att personen känner att den har tillgång till tillräcklig information. 

”Ledarens uppgift blir att hjälpa deltagarna att söka, sovra och förstå information.” (Jans-
son, & Ljung, 2004, s.407). 

Hur ska man då gå tillväga för att göra information tillgänglig? Författarna Jansson och 
Ljung skriver i sin bok ”Projektledningsmetodik” (2004) om meta-information. Dom me-
nar att vetskapen om att information finns skapar trygghet och handlingsberedskap ifall 
medlemmarna i projektgruppen t ex skulle behöva viss teknisk information om dom skulle 
få problem i arbetet, dom kanske inte behöver den informationen just nu men dom vet att 
den finns. 

För att detta ska fungera är det viktigt att informationssökningssystemet, strukturer för hur 
information lagras, hur den är formaterad och vad den innehåller en oerhört viktig del av 
den fungerande kommunikationen i projekt. 

Om inte kommunikationen fungerar i projektet finns det stor risk att projektet inte lyckas. 
Det finns flera artiklar skrivna om detta, bland annat har Rob Mohammad publicerat en ar-
tikel i tidskriften Manager om just Project Failurs in Small Companies; 

”Communication with the users was minimal. Communication and collaboration with the 
out-of-country programmers was almost nonexistent”. 

Det är ofta inom mindre företag där man inte har så stor vana av att arbeta inom projekt 
som man missar hur viktig kommunikationen är, men även inom större organisationer kan 
detta misstag inträffa. 

Hur ska då projektledaren undvika detta misstag? Marion Robinson, VD för Information 
systems for Guaranty Incom Life Insurance Co säger; 

“ We set goals and do whatever it takes to meet those goals. And if we identify a problem, 
we gather together as a team to determine a solution”. 

Under ett projekt som Marion Robinson ingick i kommunicerade hon och hennes projekt-
grupp hela tiden med berörda avdelningar inom företaget för att som hon även säger; 

” If there was any unexpected delay, we would often catch that early because of the com-
munication openness. Communication, communication, communication – that’s how all 
my successes has begun”.  

Wayne Turk skrev om de sju dödssynderna inom Project Management. En av dessa var då-
lig kommunikation. Detta är vad han skriver; 
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” Lack of communication can ruin a project. If the whole team doesn’t know what is going 
on, they can be moving in opposite directions. That leads to wasted effort and rework. It is 
not just communication with the team, though. Make sure everyone who needs to know is 
aware of what’s going on. Communicate up the chain, with your peers, and with your team. 
Your boss: Let him or her know what’s is happening with the project on a regular basis. 
Your team: Give them feedback on their work and on the project status and plans. Keep 
them informed about what is happening, what changes are occurring, and why. Others out-
side your organization: Keep them in the know”. 

Chuck Breidenstein säger; 

“ Good communication practices are the basis for developing problem-solving skills and 
can save a business owner time and money while helping maintain good working relation-
ships. A good problem solving process involves anticipating problems or the potential for 
them; recognizing problems as they arise; identifying multiple solution options; and evalu-
ating and choosing appropriate solutions”. 

Något som bör beaktas är att kommunikation sker mellan sändare och mottagare. Det är 
viktigt att den som sänder informationen tänker på vem mottagaren är. Har inte sändaren 
förståelse för hur informationen som sänds uppfattas av mottagaren kan fortsatt kommu-
nikation bli lidande. Är inte mottagaren mottaglig för information spelar det ingen roll vad 
eller hur sändaren sänder informationen.  

Spitzbergm Cupach och Morreale menar att; 

” Competent communication occurs when individuals are motivated to communicate and 
capable of expressing knowledge, skills, and sensitivity about the particular and changeable 
context within which interpersonal communication occurs”. 

“ For example, the results of research by Pinto and Pinto show that managers´ efforts to 
clarify and establish shared agreement for deliverables positively influence team member 
satisfaction. This finding is consistent with research that demonstrates the significant role 
communication plays in job satisfaction a satisfaction with one’s co-workers managers. 
Pinto and Pinto also found that project performance on task outcomes - budget, schedule, 
level of performance, and likelihood of usage by clients – improves with managers who ac-
tively communicate with team members”. 

Svedberg tar upp dubbelkommunikation i sin bok Gruppsykologi (2003, s. 144); 

”Dubbelkommunikation: Ord och handling är åtskilda. Informationen är intressant och vä-
sentlig – säger man – men när det kommer till kritan blir det inte av att ta den på allvar. 
Inget händer. Denna klyvning mellan ord och handling kan leda till en förvirrande percep-
tuell dissonans – några gruppmedlemmar kan i stunder av klarhet mycket väl börja undra 
om de verkligen kan lita på sina sinnen”. 
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7.2 Relationer vid kommunikation i grupp 
Då man arbetar inom projekt är man ofta indelad i gruppen. Vad som är viktigt att tänka på 
då man sätter samman grupper ur kommunikationssynpunkt är att inte göra grupperna för 
stora. Ju större gruppen blir desto fler blir relationerna mellan gruppmedlemmarna.  

 

Tabellen nedan visar antal relationer som funktion av gruppstorlek. (Den är beräknad enligt 
formeln n (n-1)/2) 

Gruppens storlek 2 3 6 15 20 30 50 

Antal relationer 1 3 15 105 190 435 1 225 

Svedberg säger så här i sin bok Gruppsykologi (2003, s. 106); 

”Det nätverk som finns i en liten grupp med t ex sex personer är tämligen omfattande. Det 
består av 15 olika relationer, samt dessutom ett stort antal möjliga subgruppsbildningar. I 
det systemteoretiska perspektivet är detta potentiellt rika interpersonella nätverk att betrak-
ta som gruppens psykologiska grundsubstans”. 

Vidare påvisar han om man tar med alla tänkbara relationer mellan subgrupperna så ökar 
antalet än mer; 

Gruppstorlek   2 3 4 5 6 7 

Potentiellt antal relationer 1 6 25 90 301 966 

För att utvinna så mycket effektivitet som möjligt ur en grupp så talar man om en optimal 
gruppstorlek i Svedbergs bok Gruppsykologi (2003, s. 117); 

”Effektivitet: En vanlig fråga i samband med grupper är vilken inverkan gruppens storlek 
har på dess resultat. Man frågar sig om det finns en optimal gruppstorlek? Begrepp som ef-
fektivitet, produktivitet och problemlösningsförmåga har studerats av många forskare och 
man anser sig ha funnit att dess förmågor har ett visst samband med gruppens storlek. Re-
sultaten sammanfattas nedan (efter Hare 1972)”: 

 

Effektivitet 

 
     3           5          7          9          11   Gruppstorlek 

Vidare står det att läsa (sid. 118); 
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”Hjärnans arbetsminne; I en liten grupp ska en medlem kunna särskilja övriga medlemmar på 
ett nyanserat sätt. En hypotes som framförts är att den mänskliga hjärnans ”arbetsminne” 
kan hantera ca sju variabler åt gången. Miller med flera talar i detta sammanhang om det 
magiska talet 7 (+-2). Han menar att detta är det antal enheter hjärnan samtidigt kan hålla 
isär, såvida de inte är grupperade och organiserade i en klar struktur (chunking). Detta skul-
le innebära att vi samtidigt kan särskilja maximalt ca sju medlemmar i en grupp, vilket kan 
antyda en övre gräns för att en grupp ska kunna kallas liten i socialpsykologisk bemärkelse”. 

7.3 Kommunikationsmodeller 
Det finns ingen modell som kan beskriva alla relevanta faktorer och processer i en sam-
spelssituation. En sådan modell skulle bli så komplex, detaljerad och oöverskådlig att mo-
dellen skulle förlora sitt primära syfte att vara enkel och överblickbar. 

Nilsson och Waldemarson beskriver i sin bok Kommunikation, några modeller. Den ena 
kallar de ”Hammar-modellen”. Den beskrivs som en vardagsmodell som många människor 
använder sig av. Innebörden är att kommunikation bara är en fråga om att tala tillräckligt 
högt eller upprepa ett budskap tillräckligt många gånger, ungefär som att slå in en spik. 

”Ju mer vi hamrar, desto fastare sitter spiken och budskapet. Vägen in i den andres med-
vetande ligger öppen och klar, det är bara att ställa in kanalen för mottagning för att allt ska 
ske automatiskt”. (Nilsson, & Waldemarson, 1994, s.18). 

En annan modell ser i korthet ut så här: Vem säger vad, i vilket medium, till vem och med 
vilken effekt? Denna modell är en slags checklista över att vi fått med en rad viktiga fakto-
rer och är på det sättet användbar när vi reflekterar över vårt sätt att kommunicera. 

• ”Vem” avser sändaren. Även om det är samma person som säger samma sak i olika 
situationer, behöver hon eller han inte alltid ge orden samma innebörd. Vi pratar på 
olika sätt till olika människor, relation och social situation styr ordval och innebörd. 

• ”Vad” gäller budskapet eller innehållet i kommunikationen. Detta är för många det 
viktigaste i samspelet, ibland det enda vi tänker på. 

• ”Till vem” handlar om mottagaren. Budskapet och kanalen måste avpassas efter 
förväntningar, kunskaper och värderingar hos mottagaren för att budskapet ska 
uppfattas eller för att det ska få avsedd verkan.  

• ”I vilket medium” har med kommunikationssätet att göra, om det t ex sker med 
ord, gester, beröring, per brev eller på en affisch. 

• ”Effekt” är resultatet eller den påverkan som sker via kommunikationen. Det finns 
en mängd forskning om hur vi bäst påverkar människors inställningar till saker och 
ting, deras värderingar och vanor. 

(Forsdale, 1981; Griffin & Patton, 1971) 

Den enklaste modellen vid kommunikation är den klassiska ”ping-pong” modellen där 
sändaren skickar ett meddelande till mottagaren, som tolkar det, och skickar tillbaka ett 
meddelande till den ursprunglige sändaren. 
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Då man talar om kommunikation finns det verbal kommunikation och icke-verbal kom-
munikation. Det är ofta den verbala kommunikationen som kommer i fokus, men den icke-
verbala är nog så viktig. Då vi iakttar människor som kommunicerar med varandra märker 
vi att den som lyssnar inte bara lyssnar till orden som sändaren säger, utan även studerar 
sändarens kroppsspråk och mimik och lägger in tolkningar i denna. 

”För den som arbetar som lärare eller arbetsledare kan det vara lättare att både förstå och 
förutse hur samspelet i en arbetsgrupp utvecklas genom att iaktta medlemmarnas icke-
verbala budskap. Vi kan upptäcka hur olika mönster skapas inom en grupp, hur rollfunk-
tioner, status och ledarskap växer fram. Vi kan upptäcka informellt ledarskap, intriger, sub-
grupper eller utstötningstendenser i gruppen”. (Nilsson, & Waldemarson, 1994). 

Ett störningsmoment då det gäller kommunikation är brus. Brus kan vara fysiskt brus då t 
ex det är oväsen på gatan eller i närområdet. Semantiskt brus som mångtydighet, vaghet el-
ler att vi pratar två olika språk. Psykologiskt brus är exempelvis konsekvenserna av fördo-
mar, misstänksamhet och psykologiska försvar hos både sändare och mottagare. Störningar 
som psykologiskt brus är oundvikliga i kommunikationen och de förvanskar budskapen, 
men kan reduceras genom t ex kunskaper om och träning i kommunikation. 

8 Analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera de två olika projektmodellerna PROPS och 
Wenell för att söka likheter och skillnader. 

8.1 Perspektiv och ledord 
Inom PROPS projektmodell arbetar man med fyra perspektiv. Dessa är affärsmässiga per-
spektivet, mänskliga perspektivet, projektorganisatoriska perspektivet och projektflödes 
perspektiv. Detta kan jämföras med Wenell´s ledord FEST, Frihet, Enkelhet, Småskalighet 
och Tillit. 

Det går att se likheter inom projektmodellernas processer. Dels de fyra perspektiven som 
PROPS modell innefattar kontra Wenells ledord FEST, och tittar man närmare på respek-
tive indelat område finner man flera likheter men även skillnader. 

Om vi tittar till likheterna först kan man se att Wenell´s Frihet är att låta medarbetarnas 
kunskap, kompetens och kreativitet flöda inom projektet, dock vill han att det ska finnas en 
kraftfull projektledare. Inom PROPS finner vi detta under det mänskliga perspektivet. Här 
lyfter man fram den enskilde anställde som en av organisationens starkaste tillgångar. Vida-
re finns det en projektkultur som enligt PROPS modellen är baserad på ett gemensamt för-
hållningssätt och ett teamwork och ledarskap vilket är en förutsättning för att organisatio-
nen ska kunna dra nytta av medarbetarnas kompetens och kvalité. För att få ett lyckat pro-
jekt är dessa grunder viktigt, håller man tillbaka projektmedarbetarna får man inget flöde av 
kommunikationen och informationen inom projektet, det finns ingen vilja till samarbete. 

Går vi vidare till Wenell´s Enkelhet kan vi finna likheter med PROPS Affärsmässiga per-
spektiv. Båda vill ha okomplicerade och effektiva projekt. Som det står att läsa om det af-
färsmässiga perspektivet så handlar det om att samordna alla enskilda arbetsinsatser så att 
de tillsammans förstärker organisationens överordnade affärsinriktning, om att fokusera på 
kundnyttan och om effektiv och lönsam resursanvändning. Läser vi om Enkelhet så är det 
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ett uttryck för att Wenell tycker att projektarbeten kompliceras i onödan. Skala bort onö-
digheter som inte passar i projektet och sök det enkla och smidiga. 

Båda modellerna förespråkar det enkla och smidiga för att projektet ska löpa så smärtfritt 
som möjligt för alla inblandade parter. 

Har man inom projekten krav och måsten som inte har någon effekt för projektets över-
levnad bör man skala bort dessa, för att få just enkelhet och fokusera på effektiviteten. 

Team är ett nyckelord som står att finna inom bägge modellerna. Vi finner det i det Mänsk-
liga perspektivet inom PROPS och i Tillit hos Wenell, som även säger att Tillit också skulle 
kunna stå för Team. PROPS har inom det mänskliga perspektivet tre hörnstenar, och en av 
dessa hörnstenar är teamwork. Innebörden innebär att projektarbete är ett specifikt kortsik-
tigt mål som ska uppnås, ofta på kort tid och med begränsad budget. Detta innebär enligt 
PROPS att projektledaren bör använda resurserna effektivt, och detta kan han/hon göra 
genom team, dvs. att kombinera människor med kunskap, färdigheter, erfarenheter och 
personligheter som kompletterar varandra. Vidare under PROPS tolkning av teamwork 
finner vi ordet Tillit som även finns inom Wenell´s projektmodell. I PROPS stycke Tillit 
säger man att människor som saknar tillit använder mycket energi för att kontrollera – och 
kontrollerar igen – sitt eget arbete och det arbete andra utför. Människor som har självför-
troende, och som har tillit till projektet, kommer att ha mer energi över till projektarbetet.  

Självförtroende och tillit får människor genom att få reda på att de har gjort rätt och fattat 
rätt beslut inom sitt arbetsområde. För att få reda på detta krävs det kommunikation och 
även information mellan berörda parter. 

Wenell poängterar att det är den tillit till medarbetarnas och teamens förmåga att tänka och 
handla självständigt som är nödvändig för att få den dynamik, kreativitet och kvalitet i arbe-
tet som behövs inom projektet.  

Wenell´s projektmodell består av tre nivåer, dessa är strateginivå, projektnivå och arbetsni-
vå. Dessa kan jämföras med PROPS affärsmässiga perspektiv, mänskliga perspektivet, pro-
jektorganisatoriska perspektivet och projektflödes perspektivet. Strateginivån inom We-
nell´s projektmodell är den övergripande strategiska nivå där projektportföljen koordineras. 
Detta görs inom multiprojektstyrning i PROPS projektmodell, där flera projekt konkurrerar 
om organisationens resurser om dessa drivs parallellt.  

Wenell´s projektnivå, projektledarens styrnivå där projektet och dess omgivning hanteras i 
sin helhet återfinns i PROPS projektorganisatoriska perspektiv. Likheterna här är att inom 
bägge projektmodellerna är det i denna nivå eller perspektiv som de olika funktionerna och 
nyckelrollerna beskrivs, samt vem som ansvarar för vad inom projektet. 

Har man klart uttalade ansvarsområden inom projektet, underlättar detta för projektets 
medarbetare då det uppstår problem inom projektet. De vet då vem de ska vända sig till får 
att få den informationen de behöver för att gå vidare i projektet. 

Den operativa nivån finns i arbetsnivån i Wenell´s projektmodell och i PROPS återfinns 
den i det mänskliga perspektivet. Det är i denna nivå/perspektiv där utförandet, innovatio-
nen och fullbordan finns. Inom arbetsnivån är det som den användbara kunskapen åter-
finns enligt Wenell. 

Dessa faktorer som belyses inom analysen är viktiga för att kunna hantera flödena av in-
formation och kommunikationen inom projekt. Både Wenell och PROPS har förstått rele-
vansen av hur viktigt det är med kommunikation och information för att nå lyckat resultat. 
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9 Slutsats 
Här kommer jag att presentera de slutsatser jag kommit fram till med hjälp av den litteratu-
ren och de artiklar jag studerat. 

9.1 Viktiga faktorer 
Den viktigaste faktorn för att lyckas med ett projekt är att projektet innehåller en kommu-
nikationsplan. Detta för att få ett strukturerat flöde av kommunikationen och informatio-
nen inom projektet. Kommunikationsplanen innehåller riktlinjer för hur man ska hantera 
kommunikationen och informationen, vem som ansvarar för att delge information osv. 

Ligger den utanför projektmodellen, vilket den skulle kunna göra eftersom vi ofta anser att 
kommunikation och information är något naturligt och självklart, skulle det lätt kunna bli 
avsaknad av kommunikation och framförallt information. 

Även om man har med kommunikationsplanen, vill jag nämna övriga faktorer jag funnit 
som jag anser att man bör ha med för att lyckas med ett projekt.  

Individen och teamwork: Har projektgruppen ett gemensamt synsätt är det lättare att styra mot 
det gemensamma målet. Känner även den enskilde individen att hans/hennes åsikter och 
kunskap värdesätts, presterar personen mer än om denne persons kunskap och åsikter för-
bisågs gång på gång. För att få en fungerande grupp är det viktigt att individerna i gruppen 
är samspelta och trygga i sina roller. Är de inte det, så avstannar kommunikationen och in-
formationen inom gruppen och även till berörda parter utanför gruppen.  

Ledarskapet: Detta är en faktor som jag anser är mycket viktig för att få en fungerande pro-
jektgrupp. Projektledaren bör vara flexibel och kunna utöva olika ledarskapsstilar för att 
kunna hantera olika gruppsammansättningar eller personligheter. Han/hon ska vara tydlig 
då det gäller projektets mål och hur rollfördelningen inom projektgruppen ska se ut. Det är 
viktigt att delegera och ge personerna inom gruppen ansvar för att på så sätt få individerna 
att växa och delge sin kunskap de besitter.  

Har man en projektledare som ger information och som kommunicerar med gruppen, får 
man en kommunicerande och informativ grupp. Risken är att får man inte information 
skapar man information och detta kan riskera hela projektet om det vill sig riktigt illa. 

”Att leda är att kommunicera och i det man kommunicerar leder man. Kommunikation är 
dubbelriktad medan information är enkelriktad. Den uppstår då sändare och mottagare 
skickar information mellan varandra.” (Tonnquist, 2005, s. 154) 

Hur vi uppfattar information: I Wenell´s bok ” Wenell om projekt” finns det en illustration på 
sidan 68. Två män talar med varandra om att den ena mannen köpt en hund. Bilderna visar 
hur den ena mannen skapar sig bilder i huvudet av de ord som han hör den andre mannen 
uttala. Den bilden som den ena mannen skapar av orden han hör stämmer inte överens 
med det som den andre mannen säger, detta beroende på att man tolkar ord på olika sätt. 
Detta är något som jag tycker händer ofta när vi kommunicerar med andra människor, att 
det lätt blir missuppfattningar. Är man medveten om att det kan hända, kan man minimera 
att det händer och på så sätt få en fungerande kommunikation där man använder samma 
språk i projektet. Samma ord betyder samma sak för alla inblandade. 
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Uppföljning och dokumenterade resultat: Denna faktor är viktig för att hålla samtliga intressenter 
informerade om projektets status så att de inte behöver känna sig utanför och bli oroliga. 
Om igen, att får inte människan information, skapar den egen information. Det är även 
viktigt att få reda på att det inte finns någon information om så är fallet. 

Dessa faktorer som jag nu nämnt är viktiga för att kommunikationen och informationsflö-
dena ska fungera inom projekt. Dock vill jag poängtera att det är viktigt att tänka på att det 
är människor som ingår i projekt. Något som kan störa kommunikationen är sammansätt-
ningen av projektgruppen, det är inte alltid personer är kompatibla med varandra. Det kan 
finnas motsättningar som gör att kommunikationen och informationsflödena inte fungerar 
som det var tänkt då man satte samman projektgruppen och gjorde projektplanen. Tonn-
quist tar i sin bok ” Projektledning” (2005, s.84), upp kommunikationsprofiler.  

”Kommunikationsprofiler är en mycket användbar modell för att förklara hur samarbetet 
fungerar i en grupp. Det är en enkel modell som utgår från fyra olika mänskliga egenskaper: 
öppen, reserverad, beslutsam och följsam.” 

Ibland bör projektledaren och projektägaren lägga ner mera tid på vilka som ska ingå i pro-
jektgruppen, för att eliminera risken att få en grupp som inte kan samarbeta. Detta är något 
som jag upplever förbises i vissa fall när organisationer och företag ska arbeta med projekt, 
men för mig är detta en viktig faktor för att projektet ska fungera så smidigt som möjligt. 
Det är viktigt att gruppen ska känna trygghet och kunna delge övriga gruppmedlemmar 
sina kunskaper och kompetens. 

9.2 Egna reflektioner 
Då tidsbristen gjort att jag inte kunnat tala med personer som arbetat i dessa båda projekt-
modeller, rekommenderar jag intervjuer med personer som arbetat eller arbetar i projekt-
modellerna. Detta för att få en praktisk vinkling, ej endast den teoretiska som jag belyst i 
denna uppsats. 
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