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Abstract 
 

Bachelor Thesis Business Administration III, Organisation 15 credits, 2FE74E, (G2E-
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Title: Anchoring without anchor – A case study about the organisational significance in 

project organisation. 

Authors: Jenny Lundin and Sara Persson 

Supervisor: Olle Duhlin  

Examiner: Kjell Arvidsson 

 

Purpose   The purpose of this case study is to contribute to the theory 

development of ‘project organisations’. 

 

Methodology/approach  The case study advances the theory of the project 

organisation by applying an abductive research approach. 

Enabling this with a qualitative approach where focus of the 

primary empirical is central. 

 

Findings   This research conceptualises that ‘the project organisation’ 

constantly unconsciously seeks bureaucratic structure whilst 

organising. Two empirically driven modes ‘financing’ and 

‘anchoring’ has been highlighted.  

 

Practical implications Based on the empirical findings in this case study, further 

research is encouraged to find empirical support of and to 

develop its claims and develop theoretical knowledge. 

 

Originality/value Despite this case study is based on an earlier theoretical 

observation, there is still need for theory development in the 

area of ‘project organisations’. By introducing ‘system’ as a 

concept into the studies of ‘project organisations’, this case 

study enables empirical data, which builds a theoretical 

framework, where other studies may be commence.  

 

Keywords  Project, project organisations, organisation, coordination, 

hierarchy, legitimacy, anchoring. 
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Sammanfattning 
 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE74E, (G2E-nivå), 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, VT 2015.  

Titel: Förankra utan att kasta ankar - En studie om organiserandets betydelse i 

projektorganisationer. 

Författare: Jenny Lundin och Sara Persson 

Handledare: Olle Duhlin  

Examinator: Kjell Arvidsson 

I denna fallstudie skapas förståelse för projektorganisationers organisering. Detta har 

gjorts genom att inledningsvis beskriva den organisatoriska utvecklingen, där byråkrati 

och postbyråkrati präglar introduktionen. Problemdiskussionen förstärks genom 

användning av dikotomi, där grekiska mytologins gudar gestaltar organiserandets 

utveckling. Syftet med studien är att bidra till en nyanserad bild av hur 

projektorganisationer organiserar sig och anmanar system. För att möjliggöra syftet 

angrips fallstudien med en abduktiv forskningsansats. Fallstudien utgörs av tre 

projektgrupper som arbetar på uppdrag av samma huvudorganisation. Respondenternas 

upplevelser är av betydelse för studien och görs därmed med en kvalitativ metod. 

Observation och intervjuer utgör största delen av datainsamlingen. Den empiriska 

datainsamlingen har tolkats för att sedan kunna appliceras till en viss grad på andra 

projektorganisationers organisering. Det teoretiska kapitlet har tack vare valet av 

forskningsansats anpassats till den empiriska datainsamlingen under 

forskningsprocessen gång. Kapitlet redogör för grundläggande och relevant teori för att 

förstå projektorganisationers organisering. Empiri och analys kombineras för att kunna 

klargöra resonemang och förtydliga kopplingen till det teoretiska materialet. Studien har 

nått slutsatsen att projektorganisationer anammar omedvetet system till en högre grad än 

vad som förutsetts. Anledningen grundar sig att legitimitet ligger i 

projektorganisationers finansieringsmöjlighet, snarare än det bästa sättet att organisera 

sig. I samband med studien har ett nytt begrepp uppmärksammats, förankring. 

Konstaterandet av studien är att projektorganisationers dilemma är deras behov av att 

kunna förankra ett projekt hos samtliga involverade samtidigt som projektet inte 

begränsar förmågan att anpassa sig. 

Nyckelord: Projekt, projektorganisationer, organisering, samordning, hierarki, 

legitimitet, förankring.  
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1 Introduktion 

Kapitlet inleds med en historisk redogörelse för organiserandets betydelse och hur organiserandet 

med tiden har utvecklats från ett enda rätt sätt till ett mer situationsanpassat perspektiv. För att 

symbolisera byråkrati och postbyråkrati används grekiska gudar som gestaltar förändringen som 

skett inom organiseringen. Introduktionskapitlet avsmalnas till den praktiska utgångspunkten för vår 

studie, projektorganisationer. Avslutningsvis presenterar vi problemformulering och syftet med vår 

studie. 

 

1.1 Bakgrund  

Människan anses alltid ha levt i någon form av organiserade grupper (Hodge et al, 

2003). Den allra första moderna människan dateras ha levt redan för cirka 195 000 år 

sedan (ne.se). Människan har sedan det första klivet på denna jord skapat verktyg för 

att kunna jaga och finna värmeskydd för att överleva. Redan i detta tidiga skede för 

vår artsuppkomst har individer organiserat sig för att dela upp arbetsuppgifter och de 

resurserna de hade att tillgå sinsemellan varandra (Hodge et al, 2003). Än idag finns 

världsarv skapade på vår jord vilka vi ännu inte kan förklara uppkomsten till. Från de 

mäktiga pyramidernas uppkomst i det forntida Egypten till Stonehenges väldiga resta 

stenar i sydvästra England och den mytomspunna historia de bär på. Att människan 

har klarat av att bygga dessa världsarv med enbart sin egen kraft gäckar än idag 

många människor. Det finns dock enligt Andersson (1994) en gemensam övertygelse 

bland flera forskare inom området att skapandet av dessa världsarv bör ha haft tre 

genomgående funktioner i form av organisering, planering och kontroll för att 

genomföra verkställandet. Fortsättningsvis beskrivs att även om den utövade 

tekniken ännu inte är fastslagen bland forskarna, är det förmodande arbetssättet av 

disciplin och utmärkande hierarki mer vedertaget. Det framgår att särskilda individer 

förfogade över någon form av koordinerat ansvar med uppgiften att få andra att 

utföra arbetsuppgifter för att genom detta sätt uppnå ett resultat (Andersson, 1994). 

 

Det grekiska ordet ‘organon’, betyder redskap eller verktyg och är etymologiskt 

grunden för det vi idag kallar för ‘organisation’ (Andersson, 1994). Flertalet 

definitioner om ordets betydelse finns att tillgå men gemensamma övertygelser är att 

en organisation kan ses som ett redskap för att samordna människor vars syfte är att 

nå ett visst mål, vilket ingen individ skulle klara av att genomföra på egen hand 

(Hodge et al, 2003). Organisering av människor har under utvecklingen handlat om 
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att nyttja befintlig kompetens, delge kunskap, effektivisera processer och framför 

allt, säkra överlevnaden. Oavsett om det för grottmänniskan handlade om att hitta 

föda eller för att i nutid vara ett konkurrenskraftigt företag, är den gemensamma 

nämnaren att organisera sig för att överleva. 

 

Organisationsteoretiker har under lång tid försökt finna ett bästa sätt för 

organisationer att forma sina arbetsprocesser för att kunna uppnå och fylla sitt syfte. 

Att finna ett bästa sätt för organisering samt ett sökande efter legitimitet tycks ha 

varit en utgångspunkt för mycket av den forskning vilken präglar de klassiska 

teorierna inom organisationsläran (se t.ex. Fayol 1916/1950 och Weber 1922/1978). 

En av organisationsteorierna som haft störst inflytande under 1900-talet och vars 

teorier ännu idag utgör en bärande del i stort sätt all professionell organisering är 

Weber (1922/1978) och hans teorier om samt formulering av byråkrati. Weber 

(1922/1978) redogör för hur byråkrati är användbar inom administrativa ärenden. 

Weber kopplade samman den byråkratiska organisationsformen som idealtyp, med 

den allmänna socioekonomiska teorin, som hänvisade till att samhället i allt större 

utsträckning förlitar sig på rationella och vetenskapliga principer snarare än 

traditionell och etablerad kunskap (Styhre, 2009). Vidare beskrivs att Weber var av 

uppfattningen att byråkratibegreppet innebar en stor betydelse för att hantera de krav 

på effektivitet och transparens som det moderna samhället förväntar sig och i ännu 

större utsträckning är beroende av. Enligt Styhre (2009) ansåg Weber att det är de 

ekonomiska förhållandena som driver utvecklingen och att byråkrati är en funktionell 

lösning på administrativa och organisatoriska utmaningar. 

 

Weber (1947/2007) beskrev att byråkrati är den mest rationella 

organisationsmodellen för att ha kontroll över människorna som arbetar inom 

organisationen. Vidare beskrivs att byråkrati utgörs av en formell hierarki, vilken 

präglas av ordning och inflexibilitet. Utöver den ordning som ska existera, ansåg 

Weber (1922/1978) att det är av stor vikt att följa regler och kontrollera information 

som flödar genom organisationen. Dessutom ska arbetsuppgifterna vara till hög grad 

standardiserade samt att inom en byråkrati ska ingen skillnad på människors status 

göras, transparens är av central betydelse. Weber (1922/1978) hävdade att den 

idealiska byråkratimodellen nödvändigtvis inte existerande i verkligheten, men att 

den skulle eftersträvas för att uppnå effektivitet. Weber (1947/2007) beskrev att 
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organisationsformen byråkrati är användbar inom flera arbetsområden och att 

byråkrati i sin tekniska funktion kan uppnå absolut effektivitet endast genom att följa 

den ordning som lyder i den byråkratiska organisationsmodellen.  

 

Enligt Boisot och McKelvey (2010) har sociala system, i detta fall organisationer, 

länge varit fast mellan två motstridiga parter om legitimitet. Från de klassiska 

organisationsteoretikernas strävande efter att finna endast ett bästa sätt att organisera 

sig, fick människan och situationernas betydelse en central roll i och med 

modernismen. Byråkrati kan härledas till modernismen eftersom 

organisationsformen byråkrati enligt Kallinikos (2003) bygger på en modern syn om 

att människors personliga intressen är skild från deras arbete. Modernismen utgör en 

sammanfattande benämning på den förändring som skedde i den västerländska 

kulturen (ne.se). Samhället präglades av detta och allt från litteratur till konst blev 

påverkade av förhållningen. Modernismen ifrågasatte vedertagna traditioner och ville 

ersätta dem med en rationell hållning samt kritisk hållning till världen med en ständig 

öppenhet för både andliga och materiella förändringar (ne.se). Vidare framför Boisot 

och McKelvey (2010) att modernismen antar att människor är självstyrande subjekt, 

vars intressen och önskningar är osynliga för dem själva samt är självständiga från 

andra människors intressen samt önskningar. Den absoluta verifierade sanningen 

skulle inom modernismen därmed vara baserad på en tydlig förbindelse mellan 

operativa åtgärder och teoretiska grunder (Boisot & McKelvey, 2010). Det återges att 

postmodernismen växte fram för att förändra de grundläggande teserna om 

modernismen enligt Boisot och McKelvey (2010). Vidare beskrivs att 

postmodernismen utgår från att den vetenskapliga kunskapen är formad av kultur och 

historia samt att perspektivet utgörs av en social konstruktion. Inom 

postmodernismen framhävs att omvärlden inte är objektiv, utan den präglas starkt av 

dess observatörer samt att den är instabil och föränderlig. Postmodernismen kan ses 

som en bidragande faktor till att en utveckling av organisationsteorin har skett. 

 

Från dess att modernismen etablerades har organiserandet förändrats och därefter har 

organiserandet utvecklats ännu ett steg med postmodernismens framfarande mot en 

subjektiv omvärld. Det kan ha varit en bidragande faktor till att synsättet om att det 

endast finns ett bästa sätt att organisera sig på förändrades. Vi påstår att dessa 

kulturella rörelsers förhållningssätt bidrog till ett förändrat synsätt, vilket 
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möjliggjorde ifrågasättande av de accepterande traditionerna. Byråkrati kom senare 

att bemötas av ett kritiskt förhållningssätt. Kritiken resulterade i nutida 

organisationsteorier (Grey, 2009). Josserand et al. (2006) bekräftar att den 

byråkratiska ståndpunkten ansågs av teoretiker vara ett förlegat synsätt, som inte 

motsvarande nutiden. Ur detta växte det postbyråkratiska perspektivet fram likt en 

motreaktion. Denna reaktion handlade om övertygelsen av att människor inom 

organisationer behöver och önskar sig större utrymme för flexibilitet, innovation och 

därmed lägre grad av strikt orderföljande (Grey, 2009). Ord som enligt Höpfl (2006) 

symboliserar det postbyråkratiska begreppet är projekt, mål, nätverk, information, 

horisontellt, flexibilitet, anpassning och delaktighet. Det framförs att det 

postbyråkratiska begreppet används för två syften: för att sammanfatta upplevelsen 

av vad begreppet innefattar, följaktligen att belysa skillnaden i hur dagens 

organisationer och ledning arbetar, samt att framföra de grundläggande 

förändringarna, inte enbart i organisationer och i ledningen, utan också hur 

postbyråkratin påverkar tiden vi lever i (Höpfl, 2006). 

 

Byråkrati och postbyråkrati kan i många avseenden betraktas likt varandras motpoler. 

Skillnader mellan dem går att symbolisera med hjälp av Nietzsches dikotomi om den 

grekiska mytologins gudar. Enligt Eriksson (2007) symboliserar Apollon och 

Dionysos två livshållningar. Apollons auktoritära och rättfärdiga handlingar hintar 

om hans överordnade rättigheter som gud gentemot människorna, hur han ensam 

med sin egen vilja för rättrådighet innehar makt. Apollons inflytande över 

människorna är mycket stark till följd av hur hans karaktär präglas av vetenskapliga 

kunskaper och det förnuft han förespråkar berör hur människor är begränsade i livet 

på grund av deras dödlighet (Eriksson, 2007). Apollons värdegrund utgörs av 

struktur och ordning och är därmed symbolen för byråkrati. Tillskillnad från 

Apollons livshållning, var Dionysos av en betydligt mer friare karaktär som satte 

nytänkandet i fokus. Den kult som Dionysos inbringade var enligt Eriksson (2007) 

passionerad och förespråkade handlingar som sker på intuition. I Dionysos 

konstnärliga synsätt flödar kreativiteten bland anhängarna, livshållningen sätter inte 

människan i en underordnad position och därför symboliserar Dionysos 

postbyråkrati. 
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1.2 Problemdiskussion 

Apollons mor blev skadad av en orm, Apollon hämnades på ormen och övertog 

staden Delfi samt grep den berömda delfiska oraklet i samband med maktövertaget 

(Caselli & Gibson, 1977). Guden Apollon står för ljuset och solen, han anordnade 

årliga tävlingar i Delfi för att fira sin seger över ormen. Tävlingarnas genomförande 

beordrades av Apollon, hans auktoritet var påtaglig under tävlingarna. Struktur och 

ordning var Apollons mest karakteristiska attribut, domarna följde slaviskt nedskriva 

regler för att skapa rättvisa hos de tävlande under spelen. Tävlingarna var storslagna i 

sin karaktär och involverade hundratals anhängare, en apparat som inte hade varit 

möjlig om det inte hade varit för Apollons värdegrund. I en annan del av Grekland 

blev Dionysos tvungen att leva sitt liv gömt uppe i bergen, eftersom han var son till 

sin fars älskarinna och därmed en oäkting (Caselli & Gibson, 1977). Dionysos, 

vinguden, tog tillvara på tiden uppe i bergen och den möjlighet som gavs, han 

anpassade sitt levnadssätt, odlade druvor och gjorde vin. Dionysos anläggande av 

vingård ger uttryck för en nytänkande atmosfär, där uppfinningar, nya sätt att leva 

och skapa växte fram under ett kreativt flöde. I bergen arbetade individerna 

tillsammans, där gruppen blev viktigare än jaget och ingen var underordnad. 

 

De båda livshållningarna etablerades av människorna och de vädjade till Apollons 

orakel i Delfi (Caselli & Gibson, 1977). Oraklet förstod den extas som återfanns i 

Dionysos inriktning om ett mer berusande förhållningssätt och oraklet anammande 

hellre Dionysos livshållning än Apollons (Eriksson, 2007). Konflikten mellan 

Apollon och Dionysos blev oerhört påtaglig. Vi förmodar att de två skilda 

livshållningarna skapade en förvirring i hur anhängarna skulle förhålla sig till 

livshållningarna. Förvirringen tycks påbörjas i samband med att anhängarnas 

självständighet växte och situationsanpassningen fick en betydande roll. Att inte veta 

vilken livshållningen som ansågs vara den rätta inriktningen blir därmed en osäkerhet 

bland anhängarna. Att inte veta vilken väg som kan väljas skulle vi vilja sätta i 

förbindelse till legitimitetssökande. Vilken livshållning som ansågs vara den bästa 

inriktningen var inte längre lika uttalat bland anhängarna och det betydde att 

anhängarna var passiva i valet av livshållning. Oraklet anammade det nya och 

moderna livshållningssättet (Caselli & Gibson, 1977), vilket innebar att Apollons 

strukturella livshållning fick motstånd av Dionysos. Det verkar som att de båda 

livshållningarna existerade utan att fungera i symbios och vi påstår att kriget om 



  

 

6 

legitimitet var skapat. Anledningarna till att anhängarna hade behov av en förändrad 

livshållning är otydlig, men vår uppfattning är att anhängarna önskar följa den 

inriktningen vilken anses vara legitim. Det är ett antagande vi väljer med tanke på att 

oraklets uppgift var att ge råd till gudar samt anhängare och eftersom oraklet själv 

valde det modernare livshållningssättet, återfanns legitimiteten där. 

 

Apollon och Dionysos är i många avseenden varandras motpoler, liksom byråkrati 

och postbyråkrati. Apollons och Dionysos särskiljande egenskaper väcker en 

nyfikenhet hos oss för att förstå organiserandets betydelse i dagens organisationer. 

Nyfikenheten vi besitter om byråkrati och postbyråkrati grundar sig i ett intresse för 

att uppnå en ökad förståelse om hur dess organiserande präglas av 

legitimitetssökning. Vi anser det uppenbart att klassiska organisationsteorier, vilka 

kännetecknar organisationsstrukturerandet i stort, tycks utvecklas i mer moderna 

teorier vilka ska vara mer applicerbara på nutidens omvärld. Ett återkommande 

argument från organisationsteoretikerna är att postbyråkrati tar hänsyn till den mer 

komplexa och flexibla verkligenheten som organisationer verkar i idag, samtidigt 

som byråkrati inte anses gynna organisationer vilka är aktiva i denna typ av 

verksamhet (Grey, 2009). Postbyråkratins dysfunktionalitet belyses av Grey (2009) 

som redogör för postbyråkratins oförmåga samt totala avsaknad av att hantera 

ärenden rättvist, konsekvent och med transparens, vilket byråkrati anses uppfylla. 

Byråkratin i sin tur bemöts med kritik på grund av dess dysfunktionalitet i förmågan 

att vara flexibel och anpassningsbar, det är byråkratins omänsklighet som blir 

ifrågasatt, eftersom den reducerar medarbetarna till kuggar i organisationsmaskinen 

(Grey, 2009). Samtidigt ifrågasätts det om den medföljande humaniseringen inom 

postbyråkratin verkligen medför det resultat humaniseringen utgör sig att ge. Den 

postbyråkratiska värld vi tillmötesgår kommer att utgöras av en värld med stora 

misslyckanden enär vi hyllade risktagandet som något eftersträvbart (Grey, 2009).  

 

Det resonemang som kan föras med avstamp i organiserandets utmaning och 

utveckling är att det inte längre inom nutida organisationer finns ett bästa sätt för att 

organisera sig. Att byråkrati tillsammans med andra klassiska organisationsteorier 

eftersträvade legitimitet kan möjligtvis vara en urskiljning från postbyråkrati. Vi 

anser att system, det vill säga hur organiserandet sker, finns i både byråkratiska och 

postbyråkratiska organisationer, även om graden av system får mer eller mindre 
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betydelse beroende på organisation. Vi använder begreppet system för att påvisa tre 

olika funktioner vilka i sin tur påverkar organiserandet. Vi anser därmed att 

begreppet system kan beskrivas med en begreppsapparat som innefattas av 

samordning, hierarki och legitimitet. Enligt modern organisationsteori går det inte att 

förutbestämma vilket system som är mest lämpad för en viss organisation inom ett 

specifikt område. Med grund i oraklets eftersträvan om att anamma det nya moderna 

livshållningssättet, anser vi att även den postbyråkratiska inriktningen kan uppfattas 

som värd att efterföljas på grund av att den anses legitim eftersom den 

postbyråkratiska inriktningen framställs som det nya sättet. 

 

Enligt Höpfl (2006) anses vi leva i ett postbyråkratiskt samhälle, där 

projektorganisationer har blivit vanligt förekommande. Hanisch och Wald (2014) 

redogör för att projektbaserade organisationer ska kännetecknas av färre strukturella 

bestämmelser och styras genom informell koordination. Vi vill studera närmare hur 

organiserandet sker i projektorganisationer och för att belysa hur organiserandet 

uppenbarar sig praktiskt hänvisar vi till Pauget och Walds (2013) studie om ett 

byggnadsprojekt av ett sjukhus i Frankrike. Studien var inriktad på att se om de 

formella positionerna i den postbyråkratiska organisationen överensstämde med den 

faktiska organisationsstrukturen. Den postbyråkratiska organisationen som 

undersöktes bestod av ett flertal organisationer som gemensamt arbetade med 

byggnationen av sjukhuset. Pauget och Wald (2013) kom fram till att projektet till en 

början inte var ämnat att ha några tydliga roller, utan att det var ett flertal aktörer 

vilka hade centrala positioner i projektet och de hierarkiska positionerna var inte lika 

tydliga i ett initialt skede. Vid senare återkoppling av studien hade förändring skett, 

en mer hierarkisk struktur hade etablerats inom projektet och blivit mer centraliserad. 

De mest betydelsefulla aktörernas roller, med tillhörande ansvarsområden hade 

luckrats upp och istället hade aktörernas fokus flyttats till endast en roll för att 

begränsa ansvarstagandet. Fokus flyttades för att motverka att de olika rollerna skulle 

överlappa varandra. Pauget och Wald (2013) redogör att förändringen tycks ha skett 

omedvetet och ger ingen förklaring till varför den hierarkiska tydligheten ökar. Det 

resultat Pauget och Wald (2013) framför, visar på ett behov för hur 

projektorganisationer organiserar sig, vilket är av relevans att besvara. Pauget och 

Walds (2013) studie tycks ha uppmärksammat ett fenomen som saknar förklaringar, 

vilket skapar en möjlighet för oss besvara och vidareutveckla med vår studie. 
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1.3 Problemformulering 

Vi har uppmärksammat att samordning, hierarki och legitimitet är återkommande 

inslag inom organisationsteori om byråkrati och postbyråkrati. Vi åskådliggör dessa 

med hjälp av en begreppsapparat som benämns ’system’. Vi intresserar oss för 

begreppens influerande på projektorganisationer och är nyfikna på 

projektorganisationers organiserande.  

 

Hur tillämpas system i projektorganisationer? 

Hur påverkar system projektorganisationer? 

Vad är det som avgör legitimitet hos projektorganisationer? 

 

1.4 Syfte 

Avsikten är att identifiera till vilken grad system skapas i projektorganisationer och 

hur systemet i sin tur påverkar organiseringen. Identifieringen syftar till att öka 

förståelsen för organiserandet i projektorganisationer. Vi eftersträvar att få ökad 

förståelse för existerande organisationsteori och verkliga företeelser inom 

studieområdet samt hur de förhåller sig till varandra. Vi vill bidra till en nyanserad 

bild av hur projektorganisationer organiserar sig och anmanar system.  

 

1.5 Disposition 

I enlighet med Alvehus (2013) beskrivning kommer denna disposition att presentera 

hur uppsatsen kommer att fylla sitt syfte. Vi redogör för varför och hur uppsatsens 

olika delar hänger ihop. Vår disposition tar avstamp från Alvehus (2013) U-modell 

som visar hur studien som helhet hänger ihop. Vidare redogör vi för hur vi kommer 

att ta hänsyn till de antal relationer som existerar mellan delarna i studien. 

 

Inledningsvis har vi redogjort för bakgrunden av det fenomen som behandlas i denna 

studie. Bakgrunden inger en tydlig indikation om den teoretiska infallsvinkel som 

kommer att användas, vilken baseras till stor del på relevant organisationsteori inom 

vårt forskningsområde och dess utveckling. I vår problemdiskussion har byråkrati 

och postbyråkrati utvecklas med hjälp av dikotomi, detta för att belysa och förstärka 

upplevelsen av fenomenets komplexitet samt relevans. Därefter har dessa 

redogörelser mynnat ut i våra problemformuleringar, vilka är de frågor vi vill 
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besvara. Syftet fungerar likt vår måttstock för att värdera att studien lever upp till 

sina egna ambitioner, genom syftet påvisar vi vad som levereras genom vår studie.  

 

I vårt metodkapitel, kapitel 2, redogörs utförligt för vårt tillvägagångssätt under 

forskningsprocessen, dels för att studien ska kunna upprepas och dels för att stärka 

vår trovärdighet. Det redogörs varför de valda metoderna lämpar sig för att studera 

vårt valda fenomen samt vårt förhållningssätt till teoretiskt och empiriskt material. 

Kapitel 3, teoretisk referensram, presenterar vår uppfattning om den befintliga 

kunskapen inom studiens problemområde, organisering. Kapitlet visar hur vi skapat 

den teoretiska referensramen för att underlätta inför kommande analysdel. Detta 

uppnås genom relevanta teorier, motivering av våra val och vi sätter dem i en 

applicerbar ordning för att kunna använda teori i förhållande till empiri. I nästa 

kapitel kombineras empiri och analys. Alvehus (2013) redogör för att liknande 

studier vanligen skriver ihop delarna till ett sammanhängande resonemang, för att 

undvika upprepning och underlätta för tolkning. Det empiriska materialet sorteras 

och reduceras, för att frambringa samt säkerhetsställa att det mest betydelsefulla 

materialet för vår studie ska få motsvarande utrymme. I symbios med detta byggs 

analysdelen upp för uppsatsens huvudsakliga resonemang, vi eftersträvar en tydlig 

riktning på denna del för att föra resonemanget framåt och underbygga för 

kommande slutsatser. I kapitel 5, slutsats, presenteras vårt resultat direkt utifrån 

analysdelen. På ett tydligt och konkret sätt svarar slutsatserna på 

problemformuleringarna samt uppfyller vårt syfte. Bakgrunden och 

problemdiskussionens berörda områden kommer att återkomma för att påvisa det 

kunskapsutrymmet vi vill besvara. Slutsatsen är vårt resultat och en spegling av 

bakgrunden samt problemdiskussionen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. U-modellen (Egen modell, med inspiration från Alvehus, 2013)  
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2 Metod 

”Metod handlar inte bara om hur ”data om verkligheten” samlas in och bearbetas, utan kanske 

framför allt hur en viss bild av verkligheten produceras- hur problemet framställs, vilka frågor som 

ställs, vilka begrepp som används och hur argumentationen kring lösningar byggs upp” (Alvehus, 

2013:17). Detta metodkapitel motiverar därav utförligt för tillvägagångssättet och framställandet av 

denna studie för att studien ska kunna upprepas. 

 

2.1  Forskningsproblemets karaktär 

Vi har genomfört en fallstudie som är inriktad på projektorganisationer. Vi har skapat 

förståelse för projektorganisationer organisering genom att studera projektgrupper. 

Vi har inbringat denna förståelse kausalt genom att ha förklarat hur problemet vi 

undersökt uppenbarat sig i praktiken och om det överensstämmer med den teoretiska 

referensramen. Studieobjekten har utgjorts av tre projektgrupper. Projektgrupperna 

tillhör samma huvudorganisation, vilken är politiskt styrd, men projekten i sig är 

skilda från varandra. Studieobjekten har stått för en generalisering för hur 

organiserandet kan utmärka sig i projektorganisationer till en viss grad. Vi har urskilt 

tre begrepp ur organisationsteori, dessa begrepp har benämnts sammanfattningsvis i 

denna studie som ett system. Utifrån begreppen har två intervjuguider 

operationaliserats och fungerat som underlag vid empirisk datainsamling. Vi har 

beskrivit vilka begrepp som innefattas i system och studien vilar på dessa begrepp. 

För att kunna möjliggöra studien krävdes förståelse för orsakssammanhanget mellan 

system och projektens organiserande. Studien har angripits abduktivt med en 

kvalitativ forskningsstrategi där både observation och intervjuer är av kvalitativ 

karaktär. Den empiriska datainsamlingen har med hjälp av transkribering och 

kodning tolkats av oss. 

 

Ett antagande som studien delvis har byggt på är att projektorganisationer i praktiken 

inte överensstämmer med den teoretiska framställningen. Lind (2014) redogör att 

motiv till en undersökning kan vara av teoretisk karaktär där forskaren anser att teori 

inte består av en tillräckligt tillfredställande förklaring. Vår motivering till denna 

studie var av teoretisk karaktär i enlighet med Linds (2014) påstående, eftersom vi 

inte har hittat teori som förklarar problemet. Vi eftersträvade att utveckla befintliga 

idéer om projektgruppers organiserande och det har vi gjort genom att eftersträva en 

beskrivning av systemet. Vår formulering av systemet är en sammanställning av hur 
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projektorganisationer med hänsyn till samordning, hierarki och legitimitet 

organiserar sig, samt vilken betydelse detta har för projektarbete. I situationer när 

empiri är förankrad i en specifik organisation är det inte väsentligt att forskaren ska 

beskriva företeelsen, forskaren bör istället skapa sig en teoretisk orienterad förståelse 

för att skapa generalitet (Lind, 2014). Den förståelse vi uppnått är relevant för dels 

huvudorganisationen vilken innefattas av de studieobjekt samt respondenter vi har 

studerat och dels för att studien har en relevans för att tillföra ny kunskap till andra 

projektorganisationer samt individer vilka intresserar sig för vårt forskningsområde. 

 

Hur organiserandet sker och dess inverkan på projektorganisationer har genomsyrat 

vårt forskningssyfte. Vi har förklarat detta med hjälp av en begreppsapparat som vi 

anser kan härledas till projektorganisationers arbetsprocesser. Processerna står för att 

det är beteenden som studeras enligt Linds (2014) exemplifiering. Författaren 

beskriver fortsättningsvis att när individens beteenden studeras är organisationen och 

den tekniska utrustningen mycket värdefull. Vi har varit medvetna om att 

respondenternas olika upplevelser kan ha påverkats av hur organisationen beskrivs 

internt samt dess tekniska förutsättningar. De analyser vi genomfört är på 

organisationsnivå eftersom studien innebär en helhet av organiserandet för 

projektorganisationer. Utifrån det framställda materialet har vi fastställt vilken typ av 

system våra studieobjekt skapat samt till vilken grad de anammar system. Vi har 

även studerat hur legitimiteten eftersträvas av våra studieobjekt och möjliggjort en 

generalisering av resultatet på projektorganisationer. Utifrån vår tolkning av 

studieobjektens anammande har vi applicerat vår upplevelse av systemet på 

projektorganisationer generellt. 

 

2.1.1 Dikotomi 

Dikotomi enligt Stenström (2000) är ett begrepp vilket delar in något i två motpoler 

med förhoppning att beskriva en grundläggande föreställning. Vi har valt att 

symbolisera byråkrati och postbyråkrati med hjälp av Nietzsches dikotomi om den 

grekiska mytologins gudar. Apollon och Dionysos symboliserar två olika 

livshållningar (Eriksson, 2007). Vi har valt att använda dikotomi för att det ska 

representera två skiljaktigheter inom organisationsteorin. Representationen kan av 

betraktaren tolkas på olika sätt. För att undvika olikheter har vår ambition varit att 

tydliggöra åtskillnaden mellan byråkrati och postbyråkrati i denna dikotomi. Vi har 
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valt att beskriva gudarnas värdegrund med ett exempel från den grekiska mytologin, 

nämligen framställningen om slaget i Delfi. Vi anser att vi genom framställningen 

har möjliggjort för läsaren att skapa en mer förenlig bild mellan företeelsen i den 

grekiska mytologin samt skiljaktigheterna i byråkrati och postbyråkrati organisering. 

Vår ambition med dikotomin är att byråkrati och postbyråkrati är till synes två skilda 

sätt vid organisering, vilket av betraktare kan tolkas som varandras motpoler.  

 

2.1.2 Begreppsapparat- System 

I samband med denna studie har vi fokuserat på vissa begrepp för att beskriva och 

förtydliga viktiga aspekter inom projektorganisationer. Vi har genom begreppen 

beskrivit system och till vilken grad system används. Vi har grundat begreppen 

utifrån våra förkunskaper inom forskningsområdet och funnit inspiration från Fayols 

(1916/1950) fem grundläggande administrativa processer. Begreppen har därmed sin 

utgångspunkt från organisationsteori och har därefter anpassats i enlighet med vår 

upplevda tolkning av studieobjektens problematik. 

 

Samordning Syftar till projektorganisationens samarbete mellan individerna som 

tillhör projektgruppen.  

Hierarki Syftar till den hierarkiska uppbyggnaden, rollfördelningen och antalet 

beslutsled samt projektdeltagarnas olika mandatinnehav i projektet. 

Legitimitet Syftar till vad som påverkar valet av att arbeta på ett visst sätt. 

Organisationer kan institutionalisera sina arbetssätt för att öka 

legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Vi är nyfikna på om 

projektorganisationer ägnar sig åt legitimitetssökning för att uppnå den 

bäst lämpade organiseringen. 

 

2.2 Fallstudie 

Vår studie har grundat sig i Pauget och Walds (2013) fallstudie om ett 

byggnadsprojekt av ett sjukhus i Frankrike. Deras studie ledde till fenomen vilka 

saknade förklaringar, dessa fenomen har vi byggt vidare på och vi har försökt 

konkretiserat användandet av system i projektorganisationer. Utifrån detta har vi valt 

att utveckla Pauget och Walds (2013) studie och för att förstå hur det ser ur i 

verkligheten, därmed har även vi gjort en fallstudie där vi undersöker tre 
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projektgrupper inom samma huvudorganisation. Merriam (1994) beskriver att 

fallstudier eller fallundersökningar har historiskt sett varit en vanligt förekommande 

metod inom flera forskningsområden, exempelvis arbetsvetenskap. Vidare beskrivs 

att material vilka berör fallstudier som forskningsstrategi går att finna överallt och 

ingenstans, eftersom sättet är accepterat bland flera discipliner. Även om fallstudier 

och forskningsstrategi är relativt välkänt inom forskarvärlden, existerar en 

oenigheten om vad begreppet står för eller för hur arbetet ska genomföras för att 

applicera denna typ av forskning (Merriam, 1994). 

 

En fallstudie som är kvalitativt inriktad återges enligt Merriam (1994) vara en 

välanpassad metod för att förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden 

och företeelser. Eftersom vi har valt att studera hur projektorganisationer organiserar 

sig genom att studera tre projektgrupper vilka arbetar på uppdrag av samma 

huvudorganisation, anser vi att en fallstudie har varit en lämplig metod för oss att gå 

tillväga. Detta har vi grundat i att en fallstudie hämtar sin betydelse från tid och rum, 

det vill säga från uppfattningar hos dem som ställer frågorna och vilka därefter 

bestämmer hur svaren ska kodas, samtidigt som kontexten eller sammanhanget samt 

yttre faktorer bör tas med i beräkningen (Merriam, 1994). Detta går i enlighet med 

hur vi har gått tillväga under forskningsprocessen med denna studie, eftersom vi 

metodiskt har studerat en specifik företeelse, kodat sammanställningen och genom 

detta har vi uppnått förståelse för att beskriva projektorganisationers organisering. 

Dock har konsekvenserna utifrån detta bidragit till att materialet möjligtvis kan blivit 

vinklat utifrån vår tolkning och kodning. Eftersom vi endast såg till tre 

projektgrupper som tillhör samma huvudorganisation, kan det ha medfört att deras 

överförbarhet till projektorganisationer i stort inte är helt applicerbar, men vi har 

ändock valt att generalisera studie till en viss grad på projektorganisationer. Vi ansåg 

att fördelarna med en fallstudie övervägde dessa konsekvenser av att 

projektgrupperna tillhörde samma huvudorganisation.  

 

En anledning till att fallstudie har varit lämplig metod för oss är att Merriam (1994) 

beskriver att genom att koncentrera sig på en enstaka företeelse eftersträvas att 

belysa samspelet mellan viktiga faktorer vilka kännetecknar företeelsen. Den 

avgränsade eller definierade företeelsen väljs för att det är viktigt samt intressant 

eller för att det utgör någon form av hypotes. Vi blev intresserade av detta fenomen, 
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eftersom vi ansåg att Pauget och Walds (2013) studie lämnade ett resultat utan någon 

förklaring till varför fenomenet uppstod. Vår företeelse har därmed valts på grund av 

att vi ansåg att det utgör ett viktigt samt intressant fenomen att öka förståelsen för. 

För att ge en mångsidig bild av företeelsen inriktade vi oss på tre olika projekt som 

till synes var skilda från varandra och innebar en viss variation, framför allt med 

projektets syfte. Enligt Merriam (1994) är fallstudier att föredra vid undersökning av 

aktuella eller nutida skeenden och när det inte går att manipulera relevanta variabler. 

De kvalitativa fallstudierna inriktar sig därmed på förståelse, upptäckt och tolkning. 

Vårt forskningsresultat med våra specifika studieobjekt har beskrivit företeelsen i 

dess aktuella sammanhang. För att åstadkomma detta har vi avsiktligt sökt en djupare 

förståelse för våra studieobjekt genom flertalet intervjuer och för att studieobjekten 

genom detta sätt representera helheten, därmed har vi minskat risken för 

manipulation av relevanta variabler. Det återges av Merriam (1994) att en fallstudie 

innefattar två urskiljande tekniker, direkta observationer och systematiska intervjuer, 

båda dessa tekniker har använts i vår studie och har utgjort insamlingen av vårt 

empiriska material. Fallstudiens styrka är enligt Merriam (1994) förmågan att hantera 

många olika typer av olika empiriska material. Det ovanstående har resulterat i att vi 

anser att en fallstudie har varit den metod vilken är mest lämplig för oss vid 

studerandet av projektorganisationer. 

 

2.3 Abduktiv forskningsansats 

Vi har valt en abduktiv forskningsansats. Vår utgångspunkt för denna studie har sin 

begynnelse i en tidigare fallstudie där problemet uppmärksammades. Vi har studerat 

om projektorganisationer praktiskt påverkas av exempelvis byråkratiska mönster 

eftersom teori om projektorganisationer beskrivs enligt flera forskare med en lägre 

hierarkiskt ordning. På grund av studiens utgångspunkt har det varit nödvändigt för 

oss i forskningsprocessen med teoretiska förkunskaper. Teorier om 

projektorganisationernas organisering har valts för att kunna skildra organiserandet 

med en praktisk synvinkel med utgångspunkt i teori. Av den anledningen har vår 

teoretiska referensram operationaliserats till två intervjuguider för att fokusera på 

sambandet mellan teori och praktik. Vi har inte uteslutit respondenternas upplevelser, 

eftersom det har varit upplevelserna som skapat vår förståelse för om teoretiska 

referensramen speglar praktiken, därför väger både teori och empiri tungt i denna 

studie. Vi har därmed i forskningsprocessens gång anpassat och utvecklat vårt 
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teoretiska och empiriska datainsamlingsmaterial för att vi i analysen skulle kunna 

underbygga våra analyser. Vi har i en iterativ process både tolkat och omtolkat det 

empiriska materialet i förhållande till det teoretiska materialet. 

 

Alvesson och Sköldberg (2009) beskriver tre forskningsansatser att använda sig av 

vid forskning, dessa är induktion, deduktion och abduktion. Den induktiva 

forskningsprocessen syftar till att ett generellt empiriskt mönster har observerats 

genom att studera flertalet fall. Den deduktiva påbörjas med teori och att en allmän 

regel kan förklara ett specifikt fall. Ett induktivt angreppssätt skulle ha inneburit ett 

alldeles för externt perspektiv i vår studie eftersom vi riskerat att gå miste om de 

underliggande interna företeelserna om vi valt att fokusera på ett empiriskt 

iakttagande. Vi har velat få förståelse för hur organisationsteori uppenbarar sig 

praktiskt i projektorganisationer, detta är inte möjligt genom ett induktivt 

angreppssätt, eftersom empiri inte insamlats med teoretisk grund. Vi har även 

eftersträvat att få en förståelse för problemet och inte endast beskriva problematiken, 

det innebär att den deduktiva forskningsansatsen skulle begränsat vår studie. Detta 

med grund i Alvesson och Sköldbergs (2009) påstående om att ansatsens lämplighet 

minskar eftersom det saknas fundamentala beskrivningar av ett specifikt fall och 

påståenden är till sin karaktär strikta. På grund av detta skulle vi inte inbringat 

tillräckligt djupa analyser med den deduktiva ansatsen. Visserligen har vi beskrivit 

hur projektorganisationer organiserar sig med hjälp av de begrepp vi redogjort för i 

avsnittet innan. Men vi gjorde avvägningen att den empiriska datainsamlingen inte 

skulle kunna uppfylla den plats vi anser att den förtjänar vid ett deduktivt 

angreppssätt. 

 

Abduktion är den forskningsansats som Alvesson och Sköldberg (2009) förespråkar 

som den mest praktiskt användbara metoden för fallstudier. Forskningsansatsen 

utgörs av ett hypotetiskt övergripande mönster som sedan ska testas vidare i nya fall 

för att kunna stärka hypotesen om den visar sig vara sann. Den abduktiva ansatsen 

har inslag av både induktiv och deduktiv forskningsansats. Abduktionen, inleds med 

ett empiriskt iakttagande, vilket är likt induktionen, men abduktionen avvisar inte 

teoretiska förkunskaper och har i och med det ett deduktivt inslag i ansatsen. Den 

abduktiva forskningsansatsen innebär ytterligare moment enligt Alvesson och 

Sköldberg (2009). Enligt författarna har abduktionen ett högre krav på att den 



  

 

16 

empiriska datainsamlingen är välutvecklad och att teorierna är raffinerade samt ger 

möjligheten att justera teorierna under forskningsprocessens gång. Vi har i ett 

praktiskt förlopp justerat, tolkat samt omtolkat empirisk och teoretisk datainsamling. 

Redan under intervjutillfällena påbörjade vi individuella tolkningar av vad som sagts. 

Det betyder att vi i ett tidigt skede uppmärksammade våra egna tankar för hur 

organiseringen uppenbarar sig. Samtliga intervjuer har sedan hanterats gemensamt av 

oss genom transkribering, sammanställning och kodning. Vi genomförde till en 

början individuella kodningar för att sedan gå igenom varandras. Materialet 

sammanställdes utefter de teoretiska begrepp vilka vi operationaliserat 

intervjuguiderna utifrån. Det sammanställda empiriska materialet karakteriseras av 

våra tolkningar, vilket betyder att materialet kunde varit annorlunda om det tolkats av 

någon annan. Med grund i vårt resonemang om varför den induktiva respektive 

deduktiva forskningsansatsen hade inneburit osäkerhet i vår studie, ansåg vi att den 

abduktiva ansatsen har varit mer lämpad för genomförandet av vår studie. 

Abduktionen har gett oss möjligheten att först välja teori, anpassa den utefter vår 

empiriska datainsamling samt att vi har kunnat nyttja teori från forskningsprocessens 

början när vi valt att fokusera på respondenternas upplevelser i kombination med 

teoretiska förkunskaper. Vi ansåg att abduktions kapaciteter gällande anpassning 

medförde att vi har haft en frihet att hantera materialet och därför har våra tolkningar 

funnit acceptans i detta angreppssätt. 

 

2.4 Kvalitativ forskningsstrategi 

Vår studie har gjorts med kvalitativ metod som vår forskningsstrategi. Eftersom vi 

har valt att framhäva respondenternas upplevelser av att arbeta i 

projektorganisationer, har kvalitativ forskningsstrategi varit lämplig för vår studie. 

Detta har uppnåtts via genomförandet av flertalet kvalitativa intervjuer med låg grad 

av struktur, eftersom vi önskade att uppnå en vidareutvecklande analys av den 

uppfattning vi funnit i Pauget och Walds (2013) studie.  

 

Den mest grundläggande karakteristiken angående kvalitativ metod kan 

sammanfattas likt att kvalitativ metod intresserar sig för meningar eller innebörder, 

snarare än statistiskt verifierbara samband, dock framför Alvehus (2013) den 

frånvarande komplexiteten i definitionen vilken innefattas av begreppet. Det 

framhävs att det handlar om att visa på komplexitet och nyansrikedom. Kvalitativ 



  

 

17 

metod har varit en lämplig metod för vår studie eftersom vi ville öka förståelsen för 

projektorganisationers organisering, vilken vi upplevde innefattades av komplexitet. 

Kvalitativ forskning präglas av vilket intresse forskaren har och vilken typ av 

forskning forskaren vill bidra till och med (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom 

vår studie grundat sig i vårt intresse för att få ökad förståelse och viljan att utveckla 

en befintlig iakttagelse, ansåg vi att Alvesson och Sköldbergs (2008) beskrivning 

överensstämde med vårt metodval. Vidare beskriver Alvesson och Sköldberg (2008) 

att är det av central betydelse att beakta, fokusera på öppen samt mångtydig empiri, 

eftersom studiesubjektens perspektiv är utgångspunkten för kvalitativ metod. 

Fortsättningsvis återges att kvalitativ forskning är en kontextbunden verksamhet, 

vilken placerar betraktaren i världen. Vår studie har satt respondenternas upplevelser 

i fokus, detta har gjorts genom vår empiriska datainsamling. Vårt intresse ligger i att 

vi har velat bidra till en nyanserad bild av hur projektorganisationer fungerar i 

verkligheten. Eftersom detta går i linje med kvalitativ forskningsstrategi, ansåg vi att 

denna strategi har varit lämplig för genomförandet av denna studie på bästa sätt. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Genomförandet av vår studie har gjorts genom att använda oss av flertalet olika 

datainsamlingsmetoder. Vi har genomfört observation, intervjuer och tagit del av 

relevant teoretiskt material inom forskningsområdet. Yin (2007) beskriver att belägg 

och data till en fallstudie kan utgå från olika typer av källor. Arbetssättet med att 

använda multipla källor är enligt Yin (2007) en viktig princip för datainsamling för 

en fallstudie. Mängden olika källor stärker således kvaliteten i fallstudier, vilket har 

varit en viktig del för oss att eftersträva och uppfylla. Vår datainsamlingsmetod har 

bidragit till att vi har uppnått en mättnad av empiriskt material samt att vårt 

teoretiska material inger en ökad förståelse för hur empiri har tolkats. Således har 

både sekundärdata och primärdata använts vid framställningen av denna studie. 

Samtliga intervjuer samt observationen har transkriberats och utgör därmed vår 

empiriska databank. Därefter har vi med utgångspunkt från vår abduktiva 

forskningsansats kopplat den teoretiska referensramen med vårt empiriska material. 

Även analysen och slutsatserna har givits med koppling till teori och empiri. 
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2.5.1 Sekundärdata 

Jakobsson (2011) beskriver att andrahandskällor, som vi har valt att benämna 

sekundärdata, baseras på primära källor, där informationen redovisas i någon form av 

syntes eller eventuellt i reducerad form. Patel och Davidson (2011) återger att 

sekundärdata har traditionellt sätt använt beteckningen ’dokument’ för att hänvisa till 

information vilken redan har nedtecknats eller tryckts, men med den tekniska 

utvecklingen kan information bevaras på andra sätt, i form av filmer, 

ljudupptagningar etcetera. Sekundärdata utgörs därmed av tidigare insamlad data 

(Jakobsson, 2011). Sekundärdata i denna studie har haft störst betydelse för vår 

teoretiska referensram, eftersom vi presenterat relevant teori för vårt valda ämne 

utifrån redan tidigare insamlat material. Vi har inte ansett att empirisk sekundärdata 

har varit avgörande för vår studie, därmed har den i mångt och mycket utelämnats. 

Den empiriska sekundärdatan har använts för att skaffa oss kunskap om 

huvudorganisationen, ge oss en överskådlighet över deras verksamhet. Denna 

kunskap har inskaffats genom huvudorganisationens hemsida, på grund av 

anonymitetsskäl har detta inte presenterats vidare. Kunskapen har använts för att 

underlätta kontakten med respondenterna i samband med intervjutillfällena, i övrigt 

har ingen annan empirisk sekundärdata använts vid framställandet av denna studie. 

Konsekvenserna av detta anser vi har varit fördelaktiga, eftersom vi har undvikt 

möjligt vinklat material från huvudorganisationen och istället lagt fokus på den 

teoretiska sekundärdatan. 

 

2.5.1.1 Teoretiskt material 

Organiserandets betydelse i projektorganisationer blev startpunkten för vår teoretiska 

datainsamling. Efter en kortare tids efterforskning om projektorganisationer fann vi 

en intressant artikel från Pauget och Wald (2013). Vi fann artikeln intresseväckande 

och vi inspirerades av studiens slutsatser. De fenomen vi fokuserat på och de 

teoretiska val vi har gjort har sin begynnelse i Pauget och Walds (2013) artikel. Till 

följd av dels artikeln och dels vårt intresse fortsatte vi att inrikta den teoretiska 

datainsamlingen mot projektorganisationer. Universitetsbibliotekets resurser har varit 

värdefulla för oss i vår sökningsprocess. Vi använt de företagsekonomiska 

databaserna Business Source Premier och Emerald Insight, de sökord vi använde var 

temporary organisations, project och complexity. 
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Vi har arbetat med våra teoretiska val likt en iterativ process under hela 

forskningsprocessen. Detta för att möjliggöra användning och anpassning av teori till 

vårt insamlade empiriska material, vilket utgör en betydande del för denna studie. Vi 

har valt att redogöra för projektorganisationer, för att åstadkomma detta har vi använt 

oss av den mest grundläggande teori. Vi ansåg denna vara nödvändig för att skapa en 

förståelse, som har sätts i relation till den problematik vi har identifierat. 

Konsekvenserna från detta var att eftersom vi arbetat abduktivt har vi justerat och 

anpassat teori under arbetets gång, det innebär att vi har kunnat förankra vårt 

empiriska material med det teoretiska. Detta kan ha resulterat i att vi har missat 

annan relevant teori på grund av att vi har justerat det material vi haft. Detta har vi 

försökt åtgärda genom att tänka på läsaren, vad läsaren behöver för att förstå det 

material och den analys vi presenterat i denna studie. 

 

Vår bakgrund har beskrivit byråkrati samt postbyråkratis utveckling. I samband med 

framställningen uppmärksammande vi att legitimitetsfaktorn är återkommande. 

Legitimitet är därför ett begrepp vi valde att studera närmare, detta förde in oss på 

teorier om institutionell teori. Vi valde att bland annat använda texter författade av 

Meyer och Rowan (1977) samt DiMaggio och Powell (1983). Dessa artiklar har vi 

kunnat repetera genom att läsa texten i ett samlingsverk i bokform samt elektroniskt 

exemplar av dess ursprung med hjälp av företagsekonomiska databaser. 

Ursprungstexterna har även studerats och tolkats av andra författare. Vi har även 

tagit del av författarnas verk för att kunna fördjupa oss mer inom området för 

institutionell teori. Vi eftersträvade att skapa en överskådlig beskrivning som vi ville 

berika med det innehåll om projektorganisationer vi fann genom empirisk 

datainsamling, för att sedan kunna komplettera teori utifrån empiri, detta ansåg vi 

vara av störst relevans för denna studie. Därav har vi använt oss av sekundärdata i 

form av teoretiskt material och belyst dess relevans för denna studie. 

 

2.5.2  Primärdata 

Enligt Patel och Davidson (2011) är ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar primärkällor. Jakobsson (2011) utvecklar detta genom att 

beskriva att förstahandsinformation är att föredra, eftersom vid analys av data ska 

bias undvikas och därav har primärdata en betydande roll i datainsamlingen. 

Primärdata i denna studie var av stor vikt på grund av att den tillförde praktisk 
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relevans till studien, vilken var insamlad för att vara välanpassad till denna studie. 

Den primärdatainsamlingen som har gjorts är via intervjuer och observation. 

 

2.5.2.1 Kvalitativa intervjuer 

För att besvara våra forskningsfrågor valde vi att göra åtta kvalitativa intervjuer (se 

Respondentmodell nedan). Enligt Yin (2007) är intervjuer en av de viktigaste 

informationskällorna i samband med fallstudier. Intervjuer har genomförts med låg 

grad av standardisering, vilket innebär att intervjufrågorna ställs i den ordning de 

passar och att följden får påverkas av respondentens styrning samt att följdfrågor är 

vanligt förekommande (Trost, 2010). 

 

Vi har valt att använda oss av två intervjuguider (se Bilaga-Intervjuguide- 

Respondenter och Intervjuguide- Utvecklingsstrateg). Intervjuguider har 

operationaliserats utefter vår begreppsapparat, vilken har sin utgångspunkt i vårt 

teoretiska material. Intervjuguide-Respondenter utgick från en idé vi hade om att vi 

ville få ökad förståelse för det som framkom under vår observation. Intervjuguide- 

Utvecklingsstrateg framställdes efter att vi hade genomfört samtliga intervjuer med 

respondenterna. Detta bidrog till att vi kunde formulera frågor efter det vi kände att 

vi behövde komplettera från dessa intervjuer och med vår teoretiska referensram, 

vilken ständigt har utvecklats under framställandet av denna studie. Samtliga 

intervjuer har haft en grund i intervjuguiden, men samtidigt har möjlighet skapats för 

att låta intervjun och respondenterna styra samtalet åt den riktning vilken intervjun 

ämnar hamna. Yin (2007) beskriver att tillvägagångsättet är förenligt med det som 

ska göras i samband med en fallstudie, eftersom de är viktigt att det finns en röd tråd 

i datainsamlingen samtidigt som att fallstudieintervjuerna bör vara flexibla, flytande 

och inte rigida.  

 

Intervjuerna genomfördes hos huvudorganisationen, i en miljö där respondenterna 

har varit förut. Arbetsmiljön och atmosfären på denna arbetsplats uppfattade vi som 

mycket trivsam och vi kunde med lätthet inleda trevliga samtal med respondenterna. 

För transkriberingens skull frågade vi samtliga respondenter om vi fick spela in 

intervjun. Detta för att kunna bearbeta materialet, bibehålla deras synsätt och 

minimera risken för att våra egna tolkningar skulle ta överhand i detta tidiga skede. 

Vi startade samtliga intervjuer med att respondenterna fick beskriva sig själva och 
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förtydliga sin väg till där de satt idag. Därefter la vi fram ett tomt blad och gav dem 

post-it-lappar samt en penna, vi bad dem att först skriva upp alla de olika rollerna 

som de ansåg finnas med i projektet. Därefter bad vi respondenten placera ut rollerna 

efter vem som styr vem. Detta bidrog till att det förenklade vår förståelse för 

projektets roller samt problematik under intervjun. Denna intervjumetod underlättade 

för oss att följa med i respondentens tankebanor, dock blev även konsekvensen för  

detta att vi under transkriberingen av den första intervjun märkte att respondenterna 

gärna pekade på pappret, istället för att förklara med ord. Detta tog vi dock lärdom av 

och upprepade därav vid behov de rollerna respondenten pekade på, därav var det 

inget som påverkade vår fortsatta sammanställning av intervjuerna. 

 

Vårt val av kvalitativa intervjuer med en låg grad av struktur grundar sig i att vi har 

önskat att hålla intervjuer med en flytande dialog, med mer djupgående samtal. Vi 

har velat undersöka hur problematiken utspelar sig i praktiken, på grund av detta har 

intervjuer varit ett väl valt sätt att insamla data på. Intervjuer utgör en viktig 

informationskälla vid fallstudier på grund av att fallstudier har fokus på något som 

rör människor (Merriam, 1994). Vi har lyckats uppnå vår önskan genom att ha 

arbetat med intervjuerna på detta sätt, eftersom tillvägagångsättet tillsammans med 

antalet intervjuer har bidragit till en empirisk mättnad. Med empirisk mättnad syftar 

vi till att den informationen vi fick från respondenterna överträffade våra 

förväntningar och vi upplevde att det fanns tillräckligt med empiriskt material att 

arbeta med.  

 

Nedan följer en respondentmodell över vårt insamlade empiriska material. 

Projektnamnen vi använt oss av vid benämning av respondenterna i empiri och 

analys kapitlet har grundat sig i projektens syften i praktiken, valet av benämningen 

har gjorts för att underlätta vår hantering av datainsamlingsmaterialet. Vi har därav 

valt att benämna respondenterna för exempelvis Projektledare K och Projektmedlem 

U. Eftersom det finns två projektmedlemmar L, har vi valt att särskilja dem genom 

att benämna den ena respondenten för Projektmedlem LX. 
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Datum Intervjuform Projekt Roll Övrig information 

15 

april 

Observation Workshop 12 projektledare 

från olika projekt 

Träffade Utvecklingsstrategen 

som ledde workshopen. 

20 

april 

Intervju- hos 

huvudorganisationen 

U-projektet Projektledare U  

22 

april 

Intervju- hos 

huvudorganisationen 

K-projektet Projektledare K  

22 

april 

Intervju- hos 

huvudorganisationen 

K-projektet Projektmedlem K Inte anställd av 

huvudorganisationen. 

24 

april 

Intervju- hos 

huvudorganisationen 

U-projektet Projektmedlem U  

24 

april 

Intervju- hos 

huvudorganisationen 

L-projektet Projektledare L  

27 

april 

Intervju- hos 

huvudorganisationen 

L-projektet Projektmedlem L  

29 

april 

Intervju- hos 

huvudorganisationen 

L-projektet Projektmedlem LX Inte anställd av 

huvudorganisationen. 

4 maj Telefonintervju - Utvecklingsstrateg Egen företagare. 

 

Figur 2: Respondentmodell (Egen modell, 2015) 

 

Kontakt med respondenterna från projektgrupperna togs genom att vi i ett tidigt 

skede tog kontakt med en områdesansvarig på huvudorganisationen och berättade om 

vår idé. Områdesansvarige tyckte att denna idé var intressant och tog i sin tur kontakt 

med projektledare för olika projekt. De projektledare som ville medverka i denna 

studie tog vi sedan kontakt med och bokade intervjuer, projektledarna i sin tur 

tillfrågade projektdeltagare, vilka vi sedan tog kontakt med. Ett visst val har därmed 

gjorts. Vi har gjort intervjuer med tre olika projektgrupper där vi intervjuat två till tre 

personer i varje projektgrupp. Vi har följaktligen både intervjuat en projektledare 

samt minst en projektmedlem i varje projekt, detta har bidragit till att vi har kunnat 

bidra till en mer helhetssyn av upplevelsen av organiseringen i projektform. Vi har 

varit medvetna om att valet av respondenter från samma projektägande organisation 

kan ha påverkat vårt resultat. Detta har varit en medvetenhet hos oss, men vi ansåg 

att eftersom de tre projektgrupperna var olika varandra samt att alla respondenter inte 

heller var bekanta med varandra var de ändå representativa för studien. Vi ansåg att 

det empiriska materialet har gett oss tillräcklig information för att generalisera 

projektorganisationer till en viss grad.  

 

Efter intervjuerna med projektgrupperna har vi kompletterat vår empiriska 

datainsamling med en telefonintervju tillsammans med en Utvecklingsstrateg (se 

Bilaga, Intervjuguide- Utvecklingsstrateg). Sammanställningen av data från denna 

intervju har givit hos ökad förståelse för respondentens upplevelse om hur 

arbetssättet och processerna i projektorganisationer uppenbarar sig. 
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Utvecklingsstrategens uppfattning ansåg vi har varit ett bra komplement till våra tre 

projektgrupper, vilka utgör våra studieobjekt. Detta på grund av att telefonintervjun 

har bidragit till att generalisering i vår analys och slutsats har möjliggjorts till en 

större utsträckning. Intervjun med Utvecklingsstrategen hade fördelaktigt skett via ett 

personligt möte, men detta var tyvärr inte möjligt eftersom respondenten var bosatt i 

ett annat geografiskt område. Kontakten med denna Utvecklingsstrateg fick vi vid 

vårt närvarande vid en workshop för ett tiotal projektledare på huvudorganisationen. 

Utvecklingsstrategen höll i denna workshop, vi samtalade vid denna tidpunkt och 

bestämde oss för att utveckla detta vidare, därav såg vi positivt på denna intervju 

eftersom vi redan hade träffat Utvecklingsstrategen. Konsekvenserna av 

genomförandet av dessa åtta intervjuer med låg grad av struktur, ansåg vi vara av god 

karaktär för vår fallstudie. Vårt empiriska material har fått det utrymme det krävt 

samt att respondenternas uppfattningar framträtt på ett lämpligt sätt. Genom detta 

arbetssätt ansåg vi att vi har gjort denna kvalitativa studie i enlighet med det som 

krävts för att säkerhetsställa kvalitet och trovärdighet. 

 

2.5.2.2  Observation 

Enligt Kylén (2004) innebär en observation, att en observatör inbringar förståelse 

och kan påvisa samband gällande en viss företeelse utifrån erfarenheten av själva 

observationen. Vid samtal med områdesansvarige på huvudorganisationen blev vi 

tillfrågade om vi ville medverka på en workshop med flertalet projektledare från 

huvudorganisationen. Vi fick beskrivet att projektledarna skulle få ökad kunskap om 

hur de ska driva projekt samt att de skulle delge varandra sina egna erfarenheter av 

att vara projektledare. Workshopen ägde rum hos huvudorganisationen och varade i 

tre timmar. Utvecklingsstrategen var inhyrd för att hålla i denna workshop och var 

bekant med flertalet av projektledarna sedan tidigare. Vårt deltagande under 

workshopsmötet innebar att vi redan i ett tidigt skede kunde lyssna till hur det 

fungerade i praktiken i projektorganisationer och därmed anpassat vår teori utifrån 

vad som framkom under detta tillfälle. Vi fick under detta möte bekräftat att den 

problematik vi tyckte oss se från Pauget och Walds (2013) empiriska iakttagelse, 

återfanns även hos huvudorganisationen. Kylén (2004) redogör för att en observation 

inte kan förklara den specifika händelsen utan kommer att utgöra ett verktyg där 

möjligheten ges att tolka det material som framkommer vid observationstillfället. 

Denna beskrivning överensstämmer väldigt väl med hur vi har använt informationen 
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som framkom under denna observation. Vår observation var av planerad karaktär, på 

grund av att vi i förväg fick veta vad mötet skulle innebära och vi kunde därmed göra 

oss uppmärksamma på vad vi skulle fokusera på att ta in. Vi ville genom 

observationen få ökad förståelse hur projektledare upplever problematiken med att 

organisera projektgrupper, detta ansåg vi att observationen bidrog till. 

 

Att observera beskrivs vidare av Lalander (2011) som ett sätt få ta del av 

studieobjektens perspektiv genom att medverka i deras sociala miljöer. Under 

observationen blev vi inbjuda till att sitta tillsammans med projektledarna i formen 

av ett U. Alla projektledare var inte bekanta med varandra sedan tidigare och 

samtliga närvarande fick presentera sig för gruppen, vem de var och vad de gjorde 

där, detta gällde även för oss. Eftersom vi satt tillsammans med de övriga 

projektledarna, innebar det att vi på samma sätt som dem var delaktiga och aktiva 

under tillfället. Däremot ville vi inneha låg profil, för att låta projektledarna i största 

möjliga utsträckning tala fritt och ohämnat. Vi anser att vår observation var en öppen 

observation i enlighet med Lalanders (2011) påstående om att forskarna vid en öppen 

observation har i förväg delgett viss information om meningen med studien. Att vi i 

förväg valt att informera om studien för deltagarna på denna workshop kan innebära 

en nackdel om en forskareffekt uppstår. Forskareffekten betyder att forskarnas 

närvaro, i detta fall vår närvaro, skulle påverka mötesdeltagarnas beteende (Lalander, 

2011). Vår ambition i samband med mötet var att eftersträva ett samspel med 

mötesdeltagarna med förhoppningen om att deras samtal och diskussioner inte skulle 

begränsas av vår närvaro. Vi var följaktligen en del av workshopen, samtidigt som 

vår roll var mer iakttagande än pådrivande. Vi kände att vår delaktighet blandat med 

vårt iakttagandeförhållningssätt möjliggjorde att vi fick ut den informationen vi ville, 

eftersom vi gavs möjlighet att ställa frågor samtidigt som vi minskade effekten av 

eventuell formning och riktning av projektledarnas synpunkter och åsikter. 

 

2.6 Tolkning 

Tolkning har krävts i vår forskningsprocess och därför har även hermeneutiken 

präglat vår hantering av det empiriska datainsamlingsmaterialet. Hermeneutiken är 

ett vetenskapsteoretiskt synsätt och beskrivs av Hartman (2004) som ett 

tillvägagångssätt för att tolka människans beteende genom att inbringa förståelse för 

människans agerande. Vi har besvarat fenomen vilka kräver förståelse för 
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samordningsmekanismer av hur människan organiserar sig i projektorganisationer. 

Teoretiska referensramen framställer organiserandet på ett sätt, men vi ansåg att 

organiserandet sker annorlunda i praktiken. Hermeneutiken är till sin karaktär inte 

mätbar eftersom förståelsen kräver forskarnas egen tolkning (Hartman, 2004). Vår 

empiri har inte varit mätbar, därför var hermeneutiken applicerbar på vår studie. 

Tolkningsprocessen har skapat ett utrymme för oss att tyda hur våra respondenter 

upplever organiserandet. Vår tolkningsprocess av det empiriska materialet har bestått 

av flera steg. Observationen genomfördes före intervjuerna, efter observationen 

sammanställde vi intressanta citat från observationsdeltagarna samt egna reflektioner 

som uppmärksammandes i samband med de diskussioner som fördes på mötet. Dessa 

reflektioner och citat skapade en god grund inför de kommande intervjuerna eftersom 

vi uppnått viss förståelse i hur problematiken återkommer i praktiken. Därmed kunde 

vi anpassa vår teori samt operationalisera vår intervjuguide efter vad som framkom 

under observationen. Varje intervju spelades in och har i efterhand transkriberats. För 

att finna orsaker som ligger till grund för organiserandet var det viktigt att till en 

början sammanställa allt vårt empiriska datainsamlingsmaterial, för att i ett senare 

skede i tolkningsprocessen vara selektiva. 

 

Vårt praktiska tillvägagångssätt var att vi skrev ut transkriberingarna för att sedan 

koda dem med hjälp av färger. Vi ville till en början finna förklaring till hur 

projekten anammade system och fokuserade av den anledningen till en början på 

våra tre begrepp; samordning, hierarki och legitimitet. Vi ville också hitta övriga 

intressanta aspekter som inte hade anknytning till dessa tre begrepp. Vi valde att 

färga citat vi tydde hade anknytning till begreppen och annan information med en 

tillhörande färg. Vi gick därefter igenom varandras kodningar för att kunna 

sammanföra dem för att sedan komma överens om en gemensam tolkning. I samband 

med våra anteckningar om observationen och transkriberingar av intervjutillfällena 

har vi lagt märke till vad som sagts, men också försökt att uppmärksamma vad som 

inte sagts. Anledningen till att vi även eftersträvat att tolka det som inte har sagts är 

för att återspegla sådant som respondenterna inte anser vara relevant eller inte har 

kännedom om. Eftersom vi har haft minst två respondenter från samma projekt anser 

vi att det har bidragit till en bättre bild av projektgruppernas organisering. Vi ville 

hitta företeelser med betydelse för organiserandet i projektgrupper, med ambitionen 

att utveckla det vi valt att kalla för system. Vid intervjutillfällena bad vi 
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respondenten att skriva ner projektets roller på lappar, för att sedan placera ut 

rollfördelningen på ett papper. Vi sparade fördelningarna och gick igenom dem i tur 

och ordning. Vi har följaktligen tolkat placeringen och beskrivningen av de olika 

rollerna. Respondenternas sammanställning av projektets rollfördelning har tolkats 

av oss och kan därmed ha en vinklad framställning. Vår forskningsstrategi och 

angreppssätt möjliggjorde för oss att tolka företeelserna, vi har varit medvetna om att 

vår tolkning har fått stort utrymme och datainsamlingen hade säkerligen kunnat 

tolkas annorlunda.  För att stärka vår kvalitet och påvisa vår tolkning, har 

respondenternas sammanställning av projektets rollfördelning bifogats som bilaga i 

denna studie. 

 

2.7 Forskningskvalitet 

Vår forskningsprocess som präglats av olika metodval uppnår en giltighet eftersom 

vi eftersträvat att uppnå kvalitet. Att påvisa validitet och reliabilitet i en kvalitativ 

studie är förknippat med vissa forskningsproblem enligt Eneroth (1984). Därför har 

vi istället valt att använda begreppet giltighet med grund i författarens påstående om 

att validitet och reliabilitet inte är kvalitetsinbringande faktorer och därmed inte 

relevanta för vår kvalitativa studie. I en kvalitativ studie är det viktigare att samla 

många olikheter på de företeelserna för att datainsamlingsmaterialet ska kunna ge 

forskaren möjlighet att finna underliggande förklaringar och inbringa en förståelse 

för företeelsen i ett sammanhang (Eneroth, 1984). Det betyder att det inte var 

önskvärt i vår studie att fler intervjuer visade upprepande resultat eftersom en 

kvalitativ studie enligt Eneroth (1984) ska kunna bidra till en ständig 

kunskapsutveckling. I vår studie var det av större vikt att särskilja olika händelser för 

att bredda och kunna undersöka de underliggande faktorerna närmare. Vi har bevisat 

giltighet genom att uttrycka mångtydighet och tydlighet i vår studie. Dessa uttryck 

har koncentrerats av oss, men är i enlighet med Eneroths (1984) förslag om vad som 

skapar giltighet i en kvalitativ studie. 

 

2.7.1 Mångtydighet 

Tidigare i detta metodkapitel har vi beskrivit hur vi gick tillväga vid vårt val av 

respondenter. Valet har även en inverkan på forskningskvaliteten eftersom det är 

eftersträvansvärt att finna flesta möjliga olikheter hos studiens olika fall (Eneroth, 
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1984). Vi valde att betrakta tre olika projekt där det fanns distinkta skillnader i 

respektive projekts syfte samt att respondenterna hade olika roller i projektet. En av 

respondenterna var dessutom en Utvecklingsstrateg som vi först mötte i samband 

med observationen, en intervju med denne fick utgöra avslutet på vår empiriska 

datainsamling. Vi kunde i samband med den avslutande intervjun möjliggöra en 

återkoppling till både observationen och de tidigare intervjuerna. Vi kunde även 

tolka om Utvecklingsstrategens upplevelse om projektorganisationers organiserande 

var i enlighet med respondenternas upplevelser. Detta innebar för oss att vi fick en 

bredare bild av företeelsen, vilket kunde hänvisas till olikheter mellan både projekten 

och rollfördelningen. Det bredare perspektivet bidrog till vidareutveckling av våra 

tolkningar, där även mångtydigheten blev ett sätt att inbringa giltighet i vår studie. 

Eneroth (1984) beskriver att mångtydighet kan jämföras för att besvara en 

forskningsfråga, genom att forskarna utnyttjar mångtydigheten till dess högsta grad. 

På grund av att vår kvalitativa studie har grundat sig på kvalitativa intervjuer om 

respondenternas upplevelse, har vi haft möjligheten att tyda deras upplevelser. 

Samma möjlighet har getts i samband med vår genomförda observation. Att vi 

tillsammans har deltagit på samtliga intervjuer och observationen, samt kunnat 

fortsätta tolka intervjuerna i efterhand via inspelningar har vi diskuterat och 

tillsammans gjort en entydig tolkning. 

 

2.7.2 Tydlighet 

Intersubjektivitet syftar enligt Eneroth (1984) till att en utomstående person ska 

förstå hur forskarna i samband med studien har kunnat urskilja det som har en 

relevans för forskningsproblemet. Eftersom angreppssättet av vår studie har varit 

abduktivt har både teoretisk och empiriskt grund funnits vid utgångspunkten av 

studien. Vår teoretiska referensram har inneburit att vi kunnat urskilja vissa begrepp 

vilka vi funnit haft relevans för vår problemformulering. Begreppen har sedan 

använts för att operationalisera den empiriska datainsamlingen. Dessa begrepp 

utgjorde även en god grund för vår analys. Eneroth (1984) anser att giltigheten 

egentligen återfinns i forskningsprocessen eftersom begreppet har framställs ur den 

datainsamling som skett under forskningsprocessens gång av forskarna. Eftersom 

vårt empiriska insamlingsmaterial har anknytning till våra förkunskaper samt den 

framställda teoretiska referensramen har de begrepp vi valt att fokusera på 

genomsyrat både den teoretiska och empiriska datainsamlingen. Förutom att 
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intersubjektiviteten är viktig för att påvisa metodanvändningen för utomstående är 

den också nödvändig för att styrka vad forskaren grundar sin förståelse på för att 

inbringa ett djup i studien enligt Eneroth (1984). Förståelsedjupet kan även 

benämnas precision. Vi har påvisat precision genom att vi ständigt i studieprocessen 

har haft en diskussion. Vi har diskuterat våra egna tankar, tolkningar och 

föreställningar om både den teoretiska samt empiriska datainsamlingen. Detta har 

inneburit att vi har kunnat välja ett material för att sedan komma fram till att ett annat 

material är mer lämpat. Den flexibilitet vi använt i processen hade inte varit möjlig 

om vi inte hade utgått från en abduktiv forskningsansats. 

 

2.8 Forskningsetik 

Vår studie har genomförts för att kunna representera projektorganisationers 

organisering. Att våra studieobjekt tillhör en och samma organisation har inneburit 

att det finns en avgränsning i vår empiri eftersom huvudorganisationens 

övergripande mål och tillvägagångssätt kan ha inverkat på de projektgrupper vi 

studerat. Det finns möjlighet att huvudorganisationen beskrivning internt samt att 

dess kultur har haft ett inflytande på vårt resultat, eftersom huvudorganisationen är 

projektägare till våra studieobjekt. Huvudorganisationens är en politisk styrd 

organisation och dess arbetssätt kan i sina informella ageranden skilja sig väsentligt 

från liknade verksamheter. Vi har inte funnit någon anledning att misstänka att detta 

tar överhand, men vi ansåg att det var viktigt att redogöra för hur det eventuellt kan 

ha påverkat den generalisering vi gjort på projektorganisationer. Vi har försökt 

bemöta detta genom att inkludera respondenter som har andra organisationer som 

arbetsgivare, genom vårt deltagande på en observation med projektledare från flera 

andra projekt samt telefonintervju med en Utvecklingsstrateg, vilken har 

specialistkunskaper och erfarenhet om projektorganisationer. Vår förhoppning var att 

respondenternas deltagande inbringade en variation i vår analys och därmed en viss 

överförbarhet på projektorganisationer. Respondenter har visat samarbetsvilja och vi 

har upplevt att de finner problematiken intressant att studera. Det har inneburit att de 

varit öppna med att prata om respektive projektgrupp. Enligt överenskommelse med 

respondenterna och huvudorganisationen har de fått behålla sin anonymitet, vilket 

kan ha varit en bidragande faktor till den öppenhet de visat oss i samband med 

observationen och intervjutillfällena. Vårt bevarande av respondenternas anonymitet 

påvisades genom att de efter studiens färdigställande fick ta del av studien. Vi ansåg 
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att anonymiteten i denna studie inte har missbrukats eftersom vi inte angivit 

organisationens eller respondenternas namn, geografiskt läge eller bransch. Vi har 

valt att inte inkludera denna information för vi ansåg att det irrelevant för 

möjliggörandet av en generalisering över hur projektorganisationer till en viss grad i 

allmänhet organiserar sig. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för grundläggande och relevanta teorier för att möjliggöra förståelse för 

projektorganisationers organisering. Valet och kommande användningen av teorierna motiverats för 

att underlätta för läsaren för kommande kapitel. 

 

3.1 Projektorganisationer 

Vi identifierar ett problem som har sitt ursprung i en teoretisk iakttagelse. Pauget och 

Wald (2013) studie genomfördes för att se om de formella positionerna i 

projektorganisationen överensstämde med den faktiska organisationsstrukturen. 

Studien resulterade i att organisationen till en början hade otydlig rollfördelning, vid 

senare återkoppling hade organisationsstrukturen förändrats och en mer hierarkisk 

struktur hade etablerats samt ansvarstagandet hade begränsats. Enligt Pauget och 

Wald (2013) tycks förändringen tycks ha skett omedvetet och det ges ingen 

förklaring till varför den hierarkiska tydligheten ökar. 

 

Styhre (2009) framför att det finns flera olika former av postbyråkratiska 

organisationer, en av dessa former är projektbaserade organisationer. Vi väljer att 

använda teorier för att beskriva projektorganisationer, eftersom vi anser att den 

organisationsformen är applicerbar samt går i linje med vår fallstudie och de 

studieobjekt vi studerar. Hanisch och Wald (2014) beskriver att projektbaserade 

organisationer kännetecknas av att de är temporära med en tydlig start och slutpunkt 

samt att de består av individer vilka arbetar mot ett gemensamt syfte. Det framförs i 

artikeln från Hanisch och Wald (2014) att det som kännetecknar dessa organisationer 

är att individer med differentierad kunskap arbetar tillsammans, i många fall kan de 

till en början vara omedvetna om varandras kunskaper. Med grund i att 

projektorganisationer är temporära i sitt slag anser vi att organisationsformen är 

applicerbar till vår teoretiska iakttagelse och till det empiriska insamlingsmaterialet. 

Enligt Hanisch och Wald (2014) kräver projektorganisationer en arbetsgrupp där hög 

grad av samarbete existerar, eftersom karaktären är tillfällig är det samarbetet, det 

vill säga samordningen som vi anser är centralt för en effektiv projektorganisation.  

 

Styhre (2009) framför att det finns flera olika former av postbyråkratiska 

organisationer, projektbaserade organisationer är en av dem. Projektbaserade 

organisationsformer är en tydlig tendens i dagens näringsliv enligt Styhre (2009), 
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projektorganisationernas framfart blir ännu mer framträdande med hjälp av 

Tonnquist (2014) som återger att en fjärdedel av världens totala 

bruttonationalprodukt utgörs idag av projektrelaterad verksamhet. För ett decennium 

sedan framförde Morris och Pinto (2004) att projekt representerar en av de viktigaste 

åtaganden moderna organisationer kan anta samt att det projektbaserade 

tillvägagångsättet anses vara det sätt för organisationer att arbeta på för att få saker 

och ting gjorda. Styhre (2009) återger att projektorganisationer anses vara mer 

flexibla och organiska än byråkratiska organisationer. Även om graden av kontroll, 

transparens och tydliga rapporteringsmodeller utgör viktiga principer för att både 

byråkratiska organisationer och postbyråkratiska organisationer, i detta fall 

projektorganisationer. Principer för projektorganisationerna, benämns vanligen som 

kriterier, vilka Tonnquist (2014) redogör för att de ska uppfyllas. 

 

3.1.1 Kriterier 

I denna studie behöver vi få kunskap om ett projekts kriterier som utgör en teoretisk 

grund för en projektorganisations samordningsmekanismer för att kunna förstå och 

härleda till studieobjekten. Tonnquist (2014) beskriver att ett projekt vanligen startar 

med en förfrågan. Det redogörs för att den gemensamma nämnaren för alla projekt är 

att projekten ska tillfredsställa ett behov samt att de ska vara lämpliga att driva i 

projektform. Enligt Antvik och Sjöholm (2014) ska ett projekt vara målstyrt, 

temporärt, begränsat och unikt. Tonnquist (2014) delar vikten av en unik uppgift 

genom att inneha ett bestämt avgränsat mål, att tidsperioden ska vara bestämd samt 

att organisationen ska vara temporär samt att organisationen har bestämda resurser, 

det vill säga en egen budget. Vidare redogörs för att projekt vanligen inte förfogar 

över egna resurser, utan delar dem med andra projekt eller med ordinarie 

verksamhet. Tonnquist (2014) fortsätter att beskriva att om uppdraget uppfyller 

samtliga kriterier kan det betraktas som ett projekt, dock är inte alla kriterier 

uppfyllda när projektet startar. En annan viktig och avgörande faktor för projekt är 

formuleringen av mål. Målen fungerar likt en grund för projektarbetet och utgör en 

av de största fördelarna med projektformen (Antvik & Sjöholm, 2014). Vidare 

beskrivs att det finns två olika typer av mål, effektmål och projektmål. Effektmålen 

visar varför projektet ska genomföras och projektmålen visar vad projektet ska 

leverera för att bidra till att effektmålen blir uppfyllda.  

 



  

 

32 

3.1.1.1 Projekttriangeln 

Projektets prioriteringar behöver vara tydliga enligt Tonnquist (2014) för att kunna 

möta eventuell problematik och underlätta i beslutsprocessen. Vidare beskrivs att 

projektets prioriteringar påvisas tydligast med hjälp av projekttriangeln, hörnen i 

triangeln representerar kvalitet, tid och resurs. Kvaliteten beskriver den 

ambitionsnivå projektet ska uppnå och vilken kvalité det ska vara på projektets 

utförande. Tiden anger projektets deadline och resurserna utgörs framför allt av 

storleken på budget samt förväntad arbetstid. Projekttringeln ska enligt Tonnquist 

(2014) användas för att förtydliga projektets prioriteringar. Kvalitet, tid och resurs 

utgör projektets styrparametrar och en styrparameter har alltid en viktigare roll än de 

andra. Projekttriangeln utgör därmed ramarna för vad som är viktigast för det 

specifika projektet att förhålla sig till och uppnå. Av samma anledning väljer vi att 

använda kunskapen om projekttriangeln och applicera det på vårt empiriska material.  

 

 

 

 

 

Figur 3. Projekttriangeln (Egen illustration av Antvik & Sjöholm, 2014) 

3.1.2 Rollfördelning 

Projektorganisationer kräver specifika egenskaper, kompetenser och erfarenheter för 

att kunna ledas och genomföras (Styhre, 2009). Enligt Antvik och Sjöholm (2014) 

ska organiseringen av ett projekt genomföras med de organisationer och personer 

som ska delta i projektet för att skapa ett engagemang. Hur tydligt definierade de 

olika projektrollerna är i ett projekt beskrivs vara en avgörande faktor för projektets 

framgång enligt Tonnquist (2014). Vidare beskrivs att projekt ska organiseras med 

en tydlig fördelning av roller, befogenheter och ansvar, varje projektroll ska ha en 

unik rollbeskrivning, eftersom delat ansvar ger upphov till osäkerhet och risk för 

misskommunikation. Rollfördelningen ger en tydlig bild av hur projektet är format 

och enligt organisationsteoretikerna har rollfördelningen avgörande för ett 

välfungerande projekt. Enligt Tonnquist (2014) finns det fyra tydliga kategorier av 

roller i en projektorganisation, styrande, ledande, utförande samt stödjande roller. 

Fortsättningsvis beskrivs att projektägaren och projektledaren har de viktigaste 

rollerna och utgör tillsammans kärnan i projektet, det är omkring dessa roller 
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projektet bör vara organiserat. Inom de styrande rollerna återfinns exempelvis 

projektägare och styrgrupp. Projektägaren innehar det övergripande ansvaret och 

styrgruppen har som uppgift att vara projektets beslutande organ samt ansvara för de 

viktigaste beslutspunkterna mellan projektets olika faser. Vidare beskrivs att inom de 

ledande rollerna återfinns projektledaren. Projektledarens har till uppgift att leverera 

ett resultat till projektägaren genom att leda projektgruppen. I denna roll framhäver 

Tonnquist (2014) vikten av ledarskap och coaching förmåga. Arbetsgruppen 

återfinns i den utförande rollen, deras huvuduppgift är enligt Tonnquist (2014) att 

utföra de aktiviteter vilka leder fram till det beställda projektmålet, vid oklarheter 

kontaktar projektdeltagarna respektive projektledare. Den återstående rollen är den 

stödjande, vilket kan vara referensgrupper vilka fungerar likt ett forum för att testa 

idéer och lösningar, även kommunikatörer eller kvalitetssäkrare kan finnas med som 

en hjälpande funktion i projekt. Övriga roller syftar till själva brukarna, det vill säga 

mottagarna av projektet. Projektets syfte är att uppnå en effekt och den återfinns hos 

dem vilka använder resultatet (Tonnquist, 2014). Rollerna vilka presenteras har valts 

efter dess relevans för studieobjektens rollfördelning. 

 

3.2 Järnbur 
Eriksson-Zetterquist (2009) återger att Weber (1934/1978) i sin bok 

Protestantismens etik och kapitalismens anda analyserar framväxten av den 

kapitalistiska ekonomin. Det återges att Weber beskriver det moderna samhället som 

en järnbur, där det inte finns något utrymme för kreativitet, fantasi eller eget 

tänkande. Baehr (2001) och Douglass (2015) återger att det inte var Weber som 

formulerade uttrycket järnbur, utan att det var Webers översättare Talcott Parson 

som tog sig friheten att översätta ’Stalhartes Gehäuse’, vilket de båda skriver litterärt 

betyder shell hard as steel, till det allmänt mer kända begreppet järnbur. Syftet med 

analysen, oavsett begrepp, är enligt Eriksson-Zetterquist (2009) att Weber ansåg att 

moderniseringen av samhället har bidragit till att vissa värderingar och att andra 

kvaliteter har gått förlorade i samband med detta. Vidare återges att det moderna 

samhället kännetecknas av kampen mellan specialister och den kultiverade 

människan. Weber (1934/1978:26) återger att ”den nutida kapitalism som har 

kommit att dominera det ekonomiska livet, frambringar och skaffar sig de 

ekonomiska subjekt som den behöver, företagare och arbetare, genom ett urval av de 

ekonomiskt bäst lämpade”. Vidare förklaras att en av de grundläggande 
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egenskaperna hos den kapitalistiska privatekonomen, är att den rationaliserar sig på 

basis av en strikt kalkyl och planmässigt inriktar sitt handlade mot den avsedda 

ekonomiska framgången.  Den teoretiska redogörelsen för järnburen anser vi är 

lämplig att applicera på den praktiska oförmågan att röra sig för 

projektorganisationer vid en tydlig målformulering och vid ett välförankrat projekt, 

eftersom det moderna samhället skapar sina egna begräsningar och 

projektorganisationer faller in i denna bur.  

 

3.3 Institutionell teori 

I samband med studier om organisationsteori har vi stött på begreppet institution. 

Begreppet kan direkt härledas till våra studieobjekt och dess projektdeltagare, 

eftersom begreppet i sig innebär en teoretisk beskrivning av hur det kommer sig att 

deltagarna i ett projekt organiserar sig på ett annat sätt än vad organisationsteoretiker 

påpekar hur organiserandet bör ske. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) växer 

institutioner fram när människor konstruerar deras sociala verklighet. Det beskrivs att 

institutionell teori belyser hur handlandet i organisationer följer det som tas för givet. 

Fokus inom institutionell teori ligger enligt Eriksson-Zetterquist (2009) i hur 

organisationer påverkas av andra organisationer samt hur de tar till sig idéer om 

förändring, det vill säga att de följer formella och informella regler snarare än att 

välja rationella sätt att handla och hur organisationer i sin tur påverkar omgivningen.  

 

3.3.1 Institutionalisering 

Selznick (1957/1984) har valt att benämna institutionalisering som en process där 

organisationen formas beroende på ett flertal olika anledningar, några av dem är 

organisationens människor, historia och intressen. Selznick (1957/1984) framför att 

desto tydligare mål, specialisering och teknisk verksamhet en organisation har, desto 

svårare är det att utveckla organisationen med hjälp av social påverkan. Social 

påverkan innebär att organisationer har informella ageranden som gör dem säregna 

samt att det informella agerandet är värdeskapande för organisationer. På grund av 

institutionaliseringen är därmed organisationer unika (Johansson, 2002). Informella 

ageranden återkommer i samtliga nutida organisationer, förmodligen även inom våra 

specifika studieobjekt, därmed inbringar institutionaliseringen en relevans för vår 

studie eftersom institutionaliseringen kan ha inverkan på hur organiserandet inom 

projektgrupper sker.  
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3.3.1.1 Tre pelare 

Scott (2008) redogör för att institutioner och institutionalisering har blivit definierade 

på många olika sätt, där definitionerna skiljs beroende på från vilken perspektiv 

begreppet har möts. För att klargöra definitionen återger Scott (2008) tre pelare av 

institutioner, vilka är regulativa, normativa och kulturella. Det förklaras att dessa 

system via aktiviteter och strukturer skapar stabilitet i det sociala beteendet i en 

institution. Det regulativa systemet syftar till att det sociala beteendet är att reglerat 

inom en institution av exempelvis sanktioner. Vad som inkluderas i den regulativa är 

kapaciteten att sätta regler, se hur andra förhåller sig till dem och sedan försöka 

manipulera dem för att gynna det framtida beteendet. Den normativa pelaren berör 

till stor del rättigheter, skyldigheter och riktar sig till både normer samt värderingar. 

Grundtanken är att målen ska vara tydligt definierade för att det på ett önskvärt sätt 

ska gå att hantera det sociala beteendet samt på vilket legitimt sätt det ska 

genomföras på. Den sista pelaren är det kulturella systemet, där det kognitiva 

beteendet är väsentligt och betyder att sociala aktörer agerar på ett visst sätt för att 

beteendet är givet.  

 

3.3.2  Legitimitetssökning 

Johansson (2002) framför att organisationers legitimitetssökande i samband med 

organisationsförändringar innebär en problematik. Organisationsteoretikern beskriver 

vidare och att organisationer bör agera med grund i det sociala sammanhanget som 

en organisation tillhör och inte utefter den givna formella strukturen endast för att 

den anses vara den mest effektiva ordningen. Vi anser att efter vår tolkning av 

Johansson (2002) påstående att organisationer som befinner sig i sammanhang där de 

behöver organisera sig, ägnar sig åt legitimitetssökning. Det innebär att den bäst 

lämpade organiseringen eventuellt inte uppnås. Meyer och Rowan (1977) vill påvisa 

det motsatta, nämligen att legitimitetssökning förbättrar organisationers chans till att 

överleva. 

 

3.3.2.1 Rationaliserade myter och ceremonier 

Meyer och Rowan (1977) redogör för hur organisationer blir institutionaliserade med 

hjälp av konceptet om myter och ceremonier. Bakgrunden är att moderna 

organisationers tidigare formella struktur utvecklas på grund av institutionella 

sammanhang. Myter symboliserar exempelvis produkter, tjänster, tekniker och 
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policys, medan innebörden av ceremonier är att organisationer upptar myterna 

ceremoniellt. Meyer och Rowan (1977) beskriver att myter och ceremonierna bidrar 

till möjligheten att anamma nya arbetssätt, som bidrar till organisatoriskutveckling.  

 

Det finns två förklaringar till varför det moderna samhället präglas av rationella 

byråkratiska mönster (Meyer & Rowan, 1977). Den första förklaringen utgörs av hur 

samhället ständigt ökar sin komplexitet vilket leder till att verksamheten även utökar 

sina nätverk och därmed underlättar en organiserad ordning. Den andra förklaringen 

är att institutionella regler skapar en funktion eftersom de konkretiserar myterna och 

det leder till att myten uppfattas vara rationell. Myterna blir rationella är på grund av 

att institutionaliseringen formar organisationer, vilket bidrar till att myterna blir 

grunden för en mer formell struktur (Meyer & Rowan, 1977). Oavsett om en 

organisations överlevnad framför allt beror på verksamhetens efterfråga på 

nätverksbyggande eller institutionalisering är det fastställt av Meyer och Rowan 

(1977) att struktur och aktiviteter ska förenas. Vi har i studiens introduktion redogjort 

för utvecklingen mot nutida organisationer, vi uppfattar en antydan om att 

legitimitetssökning influerar utvecklingen. Av den anledningen blir Meyer och 

Rowans (1977) påståenden viktiga för vår studie. Meyer och Rowan (1977) belyser 

fördelarna med att en organisation adopterar rationella myter som uppstått på 

institutionaliserad grund och sedan utgör en rationell formell struktur. Fördelarna 

innebär både en effektivisering samt en legitimitetsökning för organisationer. 

Effektivisering i jämförelse med konkurrenter uppstår genom att den rationella 

strukturen koordinerar och kontrollerar organisationens olika aktiviteter. 

Legitimitetsökningen beror på det berikande institutionaliserade sammanhanget 

organisationen är verksam inom, förutom legitimitet bidrar sökningen till stabilitet 

och bättre resurser. Att organisationer ceremoniellt upptar rationella myter innebär 

sammanfattningsvis att organisationens skötsel förbättras och försäkrar överlevnad 

(Meyer & Rowan, 1977). Konsekvenserna av hanteringen av myter och ceremonier 

är inte konfliktfria och därför är en särkoppling nödvändig. 

 

3.3.2.2 Särkoppling 

Meyer och Rowan (1977) utvecklar sin studie genom att återge att det kan 

förekomma konflikter mellan ceremonier och effektivitet, det leder till att 

legitimiteten minskar. Minskningen beror på att organisationens aktiviteter 
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koordineras och kontrolleras utan att strukturen blivit rationell med grund i 

institutionalisering. Konflikten uppstår på grund av två anledningar, den första 

anledningen är att tekniska krav på effektivitet inte är förenliga med en 

institutionaliserad organisations vilja att uppta ceremoniella regler vid produktion. 

Den andra anledningen är att ceremonierna är förankrade i myterna och dessa kan ha 

ursprung i olika miljöer. Det betyder att konflikter kan uppstå mellan ceremonierna 

och i samband med detta påverkas effektiviteten samt möjligheten till att kunna 

koordinera och kontrollera. För att undvika att konflikterna uppstår och för att bevara 

legitimitet kan organisationen ägna sig åt särkoppling (Meyer & Rowan, 1977). 

Särkoppling innebär att en formell standardiserad struktur kan vidmakthållas medan 

aktiviteterna varierar beroende på den praktiska betydelsen, detta genom att 

strukturen kopplas isär från aktiviteterna samt att aktiviteterna särkopplas från 

varandra. Vi anser att en särkoppling mellan struktur och aktiviteter kan bli aktuellt i 

en projektorganisation, om projektägaren har hög grad av kontroll kan dennes 

organisationsstruktur influera hur projektgruppen organiserar sig.  

 

3.3.3 Homogenisering i organisatoriska fält 

Sedan Weber formulerade den byråkratiska idealmodellen har förändringar skett, 

byråkrati behöver inte längre innebära rationalitet (DiMaggio & Powell, 1983). 

DiMaggio och Powell (1983) återger att deras teori prioriterar legitimitet framför 

prestation. Vi anser att organisationsteoretikernas teori är behjälplig för att beskriva 

att tydlig hierarkisk struktur inte längre är rationell för projektorganisationer samt för 

att förstå vart legitimiteten numera finns. DiMaggio och Powell (1983) framför att 

organisationer homogeniseras, att de efterliknar varandra. Tillskillnad från den 

byråkratiska utgångspunkten om att effektivisera, är postbyråkratiska organisationers 

utgångspunkt istället specialisering och att homogeniseringen tycks ske utan att 

organisationer blir mer effektiva (DiMaggio & Powell, 1983). Vidare beskrivs att 

homogeniserade organisationsstrukturer och procedurer skapar organisatoriska fält. 

När ett organisatoriskt fält är etablerat är det inte bara homogeniseringen av 

organisationer som gör att dessa ryms i fältet, utan det är också organisationernas 

varierande aktiviteter som strukturerar fältet. När organisationer har äntrat ett och 

samma fält kommer de olika organisationerna att homogeniseras och även bli 

institutioner. De relevanta aktörer som förekommer inom ett organisatoriskt fält är de 

som kan bli igenkända inom det organisatoriska fältets institutionalisering, 
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exempelvis leverantörer, kunder och andra organisationer som ägnar sig åt liknade 

verksamhet. DiMaggio och Powell (1983) förtydligar att ett organisatoriskt fält 

endast kan framträda om fältet är institutionellt preciserat. Att bli en del av ett 

organisatoriskt fält innebär för en organisation att de kan behöva förändra sina mål 

eller praktiska mönster (DiMaggio & Powell, 1983). Att ett visst arbetssätt eller 

procedur uppfattas rationellt av en organisation behöver inte antas som rationellt om 

det upptas av fler organisationer, men att de normativt ändå upptas beskriver 

anledningen till varför de ändå upptas (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt Johansson 

(2002) vill DiMaggio och Powell flytta fokus från enskilda organisationer och deras 

omgivningar. Istället vill de rikta fokus mot de organisatoriska fälten, där det 

strategiska handlade återges på det organisatoriska fältets nivå, snarare än på den 

enskilda organisationens (Johansson, 2002). DiMaggio och Powell (1983) beskriver 

att isomorfism är det som bäst beskriver den homogeniseringsprocess som 

organisationer genomgår när de träder in på organisatoriska fält. 

 

3.3.3.1 Institutionell isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) återger Hawleys (1968) förklaring på isomorfism som 

en process som präglas av att en del av en population återger andra delar i vilka 

återfinns i samma omvärldsfaktor. Samma teoretiker beskriver att den institutionella 

isomorfismen är värdefull i beskrivningen av postbyråkratiska organisationer för att 

förstå hur de siktar mot politisk makt och institutionell legitimitet. DiMaggio och 

Powell (1983) delar in isomorfismen i tre olika kategorier för hur den institutionella 

isomorfismen uppenbarar sig. Dessa kategorier är tvingande, mimetisk och normativ 

isomorfism. Den tvingande isomorfismen utgörs framför allt av att staten har en 

påverkan på organisationer genom regelverk. Den mimetiska hänvisar till att när 

organisationer stöter på osäkerhet anammar de ett härmande beteende, där de tar efter 

organisationer som verkar inom samma fält, framgångsfaktorer när det gäller 

hanteringen av den specifika osäkerheten. Den tredje och sista är det normativa, den 

syftar till likheter mellan organisationer på grund av de anställda har samma typ av 

utbildning. Någon eller flera av dessa institutionella isomorfismer kan möjligtvis 

kunna härledas tillbaka till våra studieobjekts val av organisering.  
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4 Empiri och Analys 

I detta kapitel kombineras den empiriska datainsamlingen med analys. Analys görs genom egna 

resonemang och associationer vi kan åskådliggöra mellan empiriskt och teoretiskt material. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av observationen. Observationen utgör en utgångspunkt för hur vi 

presenterar empiri och analys eftersom den är tillsammans med den teoretiska referensramen 

initialläget till den empiriska datainsamlingen. Vi kommer därför att återkomma till observationen i 

kapitlet. Spontana uttalanden i samband med observationen resulterar i en svårighet för oss att 

härleda citat till en viss projektledare. För att inte skapa felaktigheter i observationens innehåll 

bortser vi från att förknippa ett visst citat till en person när vi beskriver vår empiri från 

observationen. Avslutningsvis i detta kapitel sammanfattas de mest omfattande delarna för att 

tydliggöra vår empiri och analys. 

 

4.1 Upptakten för projektorganisationers organiserande 

Vi får delta på en workshop som en politisk styrd organisation har arrangerat. 

Organisationen är densamma som huvudorganisationen, som även är projektägare av 

våra tre studieobjekt. Workshopen utgör vår observation och vi är inbjudna av en av 

organisationens områdesansvariga. I huvudorganisationen konferensrum samlas 12 

projektledare från olika projekt för att dela erfarenheter med varandra och diskutera 

problem som de möter inom respektive projektgrupp. En inhyrd konsult, som 

titulerar sig Utvecklingsstrateg, leder workshopen. Workshopen präglas av en god 

anda där skratten och skämten flitigt används. Det visar sig till en början att den 

tekniska utrustningen inte fungerar. Vi sitter i en halvcirkel, förmodligen för att det 

ska skapa möjligheten för projektledarna att samspela vid diskussion. Observationen 

inleds med att samtliga deltagare får presentera sig, inklusive vi. Vi berättar för 

projektledarna och Utvecklingsstrategen att vi är intresserade av att veta hur 

projektorganisationer praktiskt arbetar. Vi har i förväg en idé om vad vi vill 

observera och det är framför allt den problematik projektledarna upplever inom 

projekten. Utvecklingsstrategen startar workshopen genom att först och främst be om 

att få veta vad projektledarna anser vara framgångsfaktorer för ett projekt. 

Projektledarna kommer fram till olika faktorer som de anser är viktiga, det är ingen 

som räds att uttala vad de faktiskt tycker. Utvecklingsstrategen fyller sitt 

anteckningsblock med framgångsfaktorer och sammanställer dem sedan. 

Projektledarna eftersträvar tydliga mål och roller samt att det finns ett tydligt behov 

av att genomföra projektet. Att behovet är igenkännbart, att det finns en 

meningsfullhet samtidigt som att alla involverade visar ett engagemang. 
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Utvecklingsstrategen börjar därefter gå igenom sin informativa Powerpoint men är 

hela tiden öppen för kommentarer och frågor från övriga deltagare. Vi får känslan av 

att projektledarna är mottagliga för och intresserade av att föra diskussioner i 

gruppen. Projektledarna är arbetskamrater och känner väl till varandra och talar 

ohämmat om interna händelser inom huvudorganisationen och får oftast medhåll i 

form av skratt. Observationen innebär att vi får ta del av flera intressanta fenomen 

som ger oss infallsvinklar och djupare förståelse. Observationen utgör en 

utgångspunkt för kommande intervjuerna med respondenterna. 

 

4.2 Projektorganisationer behöver samordnas 

Samtalen och diskussionerna om projektorganisering får flera olika inspel samt 

infallsvinklar under observationen från projektledarna. Atmosfären är god och 

samtliga projektledare ger uttryck för deras specifika upplevelser och erfarenheter.  

Utvecklingsstrategen försöker samla ihop projektledarnas tankar i ett samlat 

uttalande, ”långsiktig effekt nås genom samordning”. Samtliga personer i 

konferensrummet nickar instämmande med den sammanfattade slutsatsen, även om 

samordning är något samtliga projektledare anser är viktigt, väcks vid denna tidpunkt 

vår nyfikenhet för hur projektgrupperna arbetar med samordning och hur 

respondenternas upplevelser angående detta uttrycker sig.  

 

Under intervjuerna möts vi av engagemang och samarbetsvilja från samtliga 

respondenter när de berättar för oss om hur de organiserar sig. Respondenternas 

trevliga bemötande möjliggör avslappande intervjuer. Respondenterna beskriver 

varandras roller med betydelse, Projektmedlem LX säger ”vi har ju vår 

projektledare som är sammanhållande, pådrivande och fösande framåt”.  Vi 

upplever att respondenternas förhållande till varandra och deras bemötande gentemot 

oss är förenligt med samordningen hos huvudorganisationen. Projektmedlem L går 

dock emot vår upplevelse genom sitt uttalande ”det här är en väldigt egendomlig 

projektorganisation och den befolkas av individer med ganska många 

ensamvargar”. Trots deras egendomliga organisation med ensamvargar anser vi att 

huvudorganisationen lyckas knyta samman individerna. Utvecklingsstrategen 

förklarar att ”rollerna som ska finnas i en projektorganisation kan ses som 

organisationskedja, kedjan utgör länken till en framgångsrik projektorganisation”, 
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vilken också ska kännetecknas av ett aktivt ledarskap enligt Utvecklingsstrategen. 

Respondenterna är eniga om att de olika aktörerna som finns i ett projekt knyts ihop 

för att gemensamt kunna hantera projektets frågor och vi tolkar deras beskrivningar 

som att när engagemanget för projektets syfte är tydligt fungerar rollfördelningen 

bra. Projekten som drivs i huvudorganisationen återges vara ordnade på det sättet att 

projektledarna ofta finns inom huvudorganisationen och att projektdeltagarna är 

anställda av huvudorganisationen eller kommer från andra organisationer. 

Projektledare K tycker att ”arbetsgruppen fungerar som ett bollplank, dit kan 

projektledare vända sig för att få stöd”, men framför allt samarbetar 

projektdeltagarna med varandra för att de ska kunna synkronisera deras 

kompetensområden. Utvecklingsstrategen beskriver att projektledaren inom ett 

projekt i många fall ”är en eldsjäl som brinner för sitt område men som kan bli 

väldigt ensam i rollen, mycket arbete lämnas till projektledaren”. 

Projektmedlemmarnas erfarenhet samt deras goda kontakt med de involverande 

parterna i projektet gör att projektmedlemmarna kan ägna sig åt det operativa arbetet 

vilket innebär administrativa arbetsuppgifter enligt respondenterna. Överlag är vår 

uppfattning att respondenterna har förhållandevis god kännedom om rollerna i 

projektet och att det framgår att de är medvetna om vilken deltagare de ska kontakta 

för att diskutera specifika frågor. Vår förståelse av den empiriska datainsamlingen är 

att ett projekt som ska genomföras under en begränsad tid mot ett angivet mål, kräver 

att en fungerande projektgrupp har samordnats. 

 

4.2.1 Tillvägagångssätt vid samordning 

Våra tre studieobjekt ger oss kännedom om tre tillsynes differentierande 

tillvägagångssätt vid samordning. Vi väljer att benämna tillvägagångsätten vid 

samordning för samarbete, kommunikation och formalitet. Vi anser att dessa tre sätt 

för samordning finns representerade hos alla projektgrupper, dock har betydelsen av 

samordningssätten fått olika stort utrymme i projekten enligt vår tolkning. 

 

4.2.1.1 Samarbete 

Vi anser att projekt U är ett projekt där samordningen präglas av samarbete. Vid 

intervjutillfällena med båda parterna i projektet blir deras beroende av varandras 

kompetenser påtagligt. Projektledaren väljer att benämna sin närmsta kollega för 

projektkoordinator, eftersom projektledaren anser att den sakkunnighet 

projektmedlemmen har är det som får projektet att lyckas och förklarar deras 



  

 

42 

samarbete med orden “vi jobbar ju jättetätt ihop”. Projektmedlemmen själv titulerar 

sig som projektledarstöd och handledare. I enlighet med Hanisch och Walds (2014) 

redogörelse om att projektorganisationer består av en arbetsgrupp, som till en början 

kan vara omedvetna om varandras differentierade kunskaper men där en hög grad av 

samarbete existerar med en tillfällig karaktär av samarbetet, anser vi att U-projektet 

är applicerbart för att ge uttryck om denna tes. Deras höga grad av samarbete mellan 

varandra och den betydelse de anser att andra involverande parter har (se bilaga 3, 

Rollfördelning, U-projektet) anser vi är ett relevant och välförenlig praktiskt exempel 

på denna teori. Vi fick kännedom under intervjutillfälle att respondenterna fick 

rollerna i projektet på grund av deras fackkunskaper, däremot var de inte bekanta 

med varandra sedan tidigare. Även denna del av U-projektets sammansättning 

fungerar väl med Hanisch och Walds (2014) redogörelse. Dessutom anser vi att 

respondenternas specifika kompetenser bidrar till ett framgångsrikt projekt eftersom 

de båda betonar betydelsen av varandras spetskompetenser under intervjutillfället. Vi 

vill dock framföra problematiken med deras täta samarbete, det kan uppfattas som 

förvirrande för andra parter i projektet, vilka inte är lika insatta i deras nära 

samarbete. Det resonemang vi vill föra utifrån detta är att ett nära samarbete mellan 

två individer kan påverka en känsla av uteslutenhet för andra parter i projektet. 

Projektledaren och projektmedlemmen var från ett tidigt skede införstådda med att de 

var utvalda att driva projektet på grund av deras kompetensområde, vi anser 

följaktligen att detta var en grundläggande faktor som därefter bidrog till ett tydligt 

utbyte och samarbete, för behovet av deras kompetenser var uttalat. Detta ser vi likt 

en institutionalisering som beskrivs av Selznick (1957/1984) som en process där 

organisationen formas beroende på ett flertal olika anledningar, en av dem är 

organisationens människor. Genom att samarbetet är starkt i U-projektet, formas 

organisationen efter detta och när projektmedlemmarna i fortsättningen kommer att 

driva andra projekt, anser vi att de kommer att försöka uppnå hög grad av samarbete 

igen. Vi anser att de däremot ska ha en tydlighet gentemot andra parter för att kunna 

involvera dem till högre grad och samordningen blir därmed central för att uppnå en 

effektiv projektorganisation.  

 

4.2.1.2 Kommunikation 

I projekt K anser framför allt projektledaren att kommunikation är avgörande, 

eftersom denne anser att det är viktigt att ”alla ska få möjligheten att vara med och 
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påverka”. För att alla projektets deltagare ska kunna vara med och påverka berättar 

projektledaren att det är viktigt att deltagarna träffas vid samma tillfälle några gånger 

under projektets löptid. Vid dessa tillfällen ”är det många idéer och tankar som 

flödar fram och tillbaka” mellan projektdeltagarna. Projektmedlemmen förtydligar 

närmare genom att säga att ”den interna kommunikationen sköts av projektledaren” 

men att samtliga projektdeltagare bidrar på de kontinuerliga mötena. Projektledaren 

anser att kommunikationen fungerar bra i projektet och värdesätter möjligheten för 

denne att ”hålla en bra dialog med närmsta chef inom huvudorganisationen”. 

Dialogen återges vara viktig för att kunna påvisa vad som inte fungerar i processen 

och projektledaren föredrar att chefen tilldelar projektledaren mer frihet för att 

projektledaren ska kunna utveckla arbetsprocessen. Morris och Pinto (2004) 

framhäver att ett projektbaserat tillvägagångsätt kan användas av organisationer för 

att få saker och ting gjorda. I K-projektet flödar många tankar och idéer bland 

individerna, svårigheten som vi uppfattar är att skapa något utifrån dem och kunna 

kommunicera förslagen till varandra. Vi anser att projektorganisationer med lätthet 

kan hamna i situationer där möten förvandlas till ”diskussionsklubbar” som 

Projektmedlem L framför, snarare än att beslut fattas vid dessa tillfällen. Att 

projektorganisationer kännetecknas av att åstadkomma något är enligt vår 

uppfattning en diffus uppgift och vi anser att med kommunikation kan 

projektgruppen åstadkomma och uppfylla det Morris och Pinto (2004) framhäver, 

nämligen att få saker och ting gjorda. För att uppnå detta anser vi att det är viktigt att 

kunna hålla dialog med varandra och förstå vad, samt till vem kommunikationen ska 

ske. Utifrån det empiriska datainsamlingen är upplevelsen av kommunikationsvägen 

olika, dock är vikten av kommunikation påtaglig hos samtliga respondenter, vi menar 

därmed att kommunikationen ständigt behövs arbetas med och förbättras. 

 

4.2.1.3 Formalitet 

Vi anser att projekt L utgörs av formalitet. Projektledaren antyder att kontroll och 

formalia har större utrymme än de egna initiativen inom projektet, initiativen måste 

avstämmas med en annan part med högre position i projektet, exempelvis 

uppdragsgivaren. Projektmedlemmarna upplever inte samma sak, utan anser att de 

har möjlighet att vara kreativa och har frihet. En projektmedlem upplever ibland att 

det är svårt att balansera egna initiativ med kontrollen eftersom det är mycket policys 

som ska följas inom organisationen samtidigt som de får möjligheten att göra nästan 
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vad de vill. Projektmedlem L säger att “man ska kunna stoppa i ett projekt i en låda” 

och förtydligar genom att beskriva att ett projekt ska ha ett bestämt start-och 

slutdatum, samt att syftet med projektet ska vara tydligt. Vi tolkar det som att 

projektmedlemmen syftar till att projektet ska vara tydligt och formen samt 

arbetssättet på projektet ska vara fastställt och bibehållas under tiden. Projektmedlem 

L framför att det bästa projektet denne har varit en del av, var när projektet hade en 

tydlig struktur och var organiserat ”helt enligt boken”. Anmärkningsvärt är att 

projektet som vi tycker utgörs av formalitet, motsägs av ett yttrande från 

projektledaren, “det finns inget facit för hur det ska gå till”. Detta tycker vi är en 

intressant infallsvinkel för det betyder att formalitet finns, även om den inte är helt 

förenlig mellan parterna i projektet. Vi tolkar det som att projektledaren anser att alla 

projekt inte kan drivas på samma sätt, även om det finns regelverk och krav som är 

bestående för att kunna möjliggöra arbetet i projekt. Styhre (2009) beskriver att 

projektorganisationer anses vara mer flexibla och organiska än byråkratiska 

organisationer, även om graden av kontroll, transparens och tydliga 

rapporteringsmodeller utgör viktiga principer även i projektorganisationer. Detta går 

i enlighet med den formalitet som vi anser att detta projekt är ett exempel på med 

dess regelverk. Det vi uppfattar utifrån den empiriska datainsamlingen och finner 

intressant är att tydlighet med regelverk och arbetsbeskrivning efterfrågas inom 

projekt, men det bidrar också till att projektorganisationernas flexibilitet till en viss 

mån hämmas. Vi förklarar detta med hjälp av Meyer och Rowans (1977) beskrivning 

om varför samhället anammar rationella handlingsmönster. Vi förstår att 

huvudorganisationens verksamhet innebär en komplex miljö med många olika 

projekt som drivs parallellt och vi anser att respondenterna efterfrågar byråkratiska 

handlingsmönster för att underlätta och förtydliga arbetet. Eftersom Projektmedlem 

L säger att ett projekt ska kunna stoppas i en låda anser vi att möjligheten för eget 

tänkande och kreativitet, som det välkända uttrycket säger att tänka utan för boxen, 

begränsas i enlighet med Webers (1934/1978) teori om järnbur. I samband med 

detta, brister det organiska i postbyråkratiska organisationer som Styhre (2009) 

framhäver. Vi anser att studieobjekten inte är lika flexibla, som vår teoretiska 

referensram beskriver att projektorganisationer ska vara, på grund av den formalitet 

de tillämpar. En annan intressant förståelse vi uppnår är att det är främst 

projektledaren som känner sig begränsad av regelverk och ramverk, tillskillnad från 

projektmedlemmarna vilka anser sig ha möjlighet till att ta egna initiativ. Vi gör 
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analysen att skillnaden kan bero på att projektledaren samarbetar mer med andra 

roller i projektet som innehar mandat och de andra roller i projektet kan göra avslag 

på projektledarnas förslag, tillskillnad från projektmedlemmarna som utför arbete 

som de blivit tilldelade. 

 

4.2.2 Vad skulle hända om en deltagare i projektet försvann? 

Projektledarna anser att projekten är väldokumenterade och projektmedlemmarna är 

sammansvetsande vilken betyder att någon annan skulle klara av driva projektet 

vidare om exempelvis en projektledare av okänd anledning skulle lämna uppdraget. 

Projektmedlem K understryker att ersättningen av en deltagare i projektet ”kan vara 

nyttig för att få andra synvinklar och åsikter”. Samtliga respondenter är överens om 

att ersättningen är tidskrävande. Projektledare L utvecklar detta och förklarar att 

projektledaren påverkar projektet mycket. Projektmedlem L förtydligar genom att 

säga ”projektledaren har ju gjort sina anteckningar, sen är det ju frågan om någon 

annan kan tyda dem”. Respondenternas svar om vad som skulle hända om någon 

försvann från projektet tolkar vi som en sammanfattning av de tre olika 

tillvägagångssätten för samordning. Samarbetet mellan deltagare i projekten är av 

hög grad eftersom de beskriver sig som sammansvetsade. Kommunikationen mellan 

projektdeltagarna i de olika projekten är en påtaglig del, även om det skulle ta längre 

tid att genomföra ett projekt, skulle projektet fortfarande tas i mål på grund av att det 

finns god insikt i projektet som helhet bland samtliga involverade. Det sista sättet, 

formalitet, framförs genom att respondenterna återger att projekten är 

väldokumenterade, som enligt vår tolkning grundar sig i en tydlig kommunikation 

och hög grad av samarbete.  

 

4.3 Hierarki- Vem styr över vem? 
Under observationen hamnar diskussionen i ett tidigt skede angående beslutsfattning. 

Vi får förståelse för att beslutsfattning är en del av projektorganiseringen och detta 

upplever projektledarna är förknippat med problem. Projektledarna framhäver att det 

är viktigt att styrgruppen har mandat för att ta beslut, för annars kommer projektet att 

stå still. Utvecklingsstrategen säger vid detta tillfälle att ”projektledaren driver ofta i 

praktiken, fast har inget mandat för att göra detta”. En projektledare efterfrågar en 

position ovanför dennes i projektets hierarki, positionen ska utgöras av någon utifrån 

som bestämmer och har mandatet för att göra det, de andra projektledarna nickar 
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instämmande. Vid telefonintervjun med Utvecklingsstrategen frågar vi om 

Utvecklingsstrategen tycker att det är ett bra sätt att lösa problemet med 

beslutsfattning på. Det framkommer först att Utvecklingsstrategen inte förstår vad 

projektledarna menar, men i slutet av intervjun närmar vi oss området igen. Vårt 

samtal berör att styrgruppen inte alltid fyller eller tar den rollen de ska. 

Utvecklingsstrategen framför ett behov av att ha en utbildningsdag med styrgruppen 

där projektbeskrivningen sätts ”från idé, till vad det är vad man ska göra, resultatet 

och effekterna utav det”. I samband med detta tillägger Utvecklingsstrategen ”det 

var kanske det någon menade med att ha någon extern slår det mig nu, att ha någon 

som är med i en styrgruppsutbildning där man jobbar utifrån den egna 

projektbeskrivningen”. För att gå tillbaka till observationstillfällets intressanta 

diskussionsämnen, ställde Utvecklingsstrategen helt plötsligt en öppen fråga till 

samtliga projektledare ”vem är det egentligen som styr i ett projekt?”. Lika 

oförutsett svarar en projektledare ”den som skriker högst” och skratten i 

konferensrummet avlöser varandra. Vi anser att en av projektledarna inflikar en 

intressant synpunkt när samtalet rör organisationens styrning ”vi låtsats att vi har en 

platt organisation, men egentligen är vi väldigt toppstyrda, men det säger vi inte till 

någon”. Ännu en gång besvaras uttalandet av skratt från de andra deltagarna under 

observationen. Detta väcker en nyfikenhet hos oss om det interna synsättet på 

projektorganisationer, vi förstår från observationen att projektledarna efterfrågar mer 

styrning och vill se att det finns struktur, men de vill också att det ska finnas frihet i 

strukturen. Dessutom beskriver projektledarna att rollfördelningen ofta är otydlig 

inom projekten, där en av dem förtydligar genom att säga ”projektledaren får för 

mycket ansvar, ansvaret bör fördelas i arbetsgruppen”. Det kommer till vår 

kännedom att samtliga projektledare anser att ansvarsfördelningen är helt beroende 

på situationen projektet befinner sig i. Utifrån observationen anser vi att 

projektledarna efterfrågar någon som sitter med mandat och de vill ha en tydlighet i 

strukturen. Projektledarna önskar också att styrgruppen ska vara aktiv och 

pådrivande i projektet, ”om styrgruppen inte fungerar finns det risk att projektet 

fallerar”. En projektledare ser också gärna att en ordförande utses i styrgruppen för 

att denna person ska kunna ta en större roll i projektet. En avvikande kommentar från 

en av projektledarna är att ”det bästa projektet var när inga roller fanns, men målet 

var mycket tydligt”. Projektledaren får genast ifrågasättande kommentarer om hur 

detta fungerade och vad projektet handlade om. Projektledarna enas tillslut om att en 
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svävande organisation kan vara bra under kort tid, när målet och syftet är tydligt 

definierat. Den analys vi gör utifrån detta, är att projektledarna efterfrågar ett 

engagemang och delad delaktighet från samtliga parter i projektet och att en tydlig 

rollfördelning behövs för möjliggöra detta. 

 

4.3.1 Rollfördelning 

Vid samtliga intervjuer ber vi respondenterna skriva upp de olika rollerna som finns 

med för att driva projektet på olika post-it-lappar (se bilaga 3- Rollfördelning). Det 

blir vid denna tidpunkt tydligt för oss att respondenterna behöver betänketid för att 

komma på vilka roller som ingår i projektet, Projektmedlem L säger ”det är faktiskt 

väldigt intressant att fundera på vilka som är med i ett projekt och fundera på vilka 

man är beroende av”. När respondenterna känner att de har skrivit ned samtliga 

roller i projektet ber vi respondenterna att placerar ut dem efter vem som styr vem på 

ett tomt blad, de kommer ganska snart underfund med att beslutsleden inte är helt 

tydlig för dem. Projektmedlem K säger ”Ansvarsfördelningen är ju lite svår tror jag. 

Vem som styr över vem här, om det är projektledaren som styr över styrgruppen eller 

om det är styrgruppen som styr över projektledaren. För jag är med i styrgruppen, 

eller var det arbetsgruppen. Vad svårt det blev nu, men jag är nog med i 

arbetsgruppen faktiskt”. Denna del av intervjun resulterar i att flertalet av 

respondenterna under intervjuns gång återkommer till rollfördelningen och flyttar om 

sin rollfördelning eller förtydligar med hjälp av att dra streck med pennan som de 

tidigare skrev ned rollerna med. Vi framhäver att det inte finns några rätt eller fel, 

utan ber respondenterna placera rollerna på olika positioner utefter deras egen 

upplevelse, vilket visade sig innebära att respondenter från ett och samma projekt 

hierarkiska uppbyggnader skiljer sig aningens från varandra (se bilaga 3- 

Rollfördelning). Vi kan av den anledningen utesluta att det finns ett fastslaget 

organisationsschema för respektive projekt som ska efterföljas. 

 

Sex av sju respondenter placerar rollerna i en mer tydlig hierarkiskordning, medan en 

respondent väljer att placera rollerna på ett sätt som antyder om färre hierarkiska 

nivåer. Pauget och Walds (2013) studie visade att ansvarsfördelningen ökande och 

hierarkin blir mer utmärkande när det projekt de studerade pågått en längre tid. Vi 

delar inte samma uppfattning eftersom vi inte anser att samma företeelse har 

uppenbarat sig i vår studie, enligt respondenterna har fördelningen varit densamma 
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från projektets början. Den reflektion vi gör är att det finns en likhet i 

projektorganisationernas hierarkiska uppbyggnad eftersom vi anser att 

respondenterna har resonerat sig fram till likvärdiga uppbyggnader. 

 

4.3.1.1 Otydligheter vid rollfördelning 

Respondenternas svårigheter med att sammanställa projektets hierarki anser vi ger en 

tydlig indikation på att projektgruppernas beslutsled och mandatinnehav är otydliga 

för projektens olika parter. Vi tolkar vårt empiriska material som att respondenterna 

anser att de har godtycklig information om de olika rollerna. Vid djupare analys är 

varken positionerna eller ansvarsområden är tillräckligt uttalade för att individerna 

som är involverade i projektet ska ha en överskådlig bild över projektets olika roller, 

vilken överensstämmer med respondenternas önskan om tydlig rollfördelning. Vi 

anser att våra respondenters upplevelse inte stämmer överens med det vi har kunnat 

utskilja ur organisationsteorin. Exempelvis beskriver Tonnquist (2014) att det är 

avgörande för ett projekts framgång med en tydlig rollfördelning där en 

rollbeskrivning över roller, befogenheter och ansvar ska anges. Vår uppfattning är att 

rollfördelningen otydlig i våra studieobjekt och vi menar att det finns 

förbättringspotential när det kommer till tydligheten i ansvarsfördelningen för 

projektorganisationer. Vi ifrågasätter däremot om en tydlig rollfördelning kan 

innebära oklarheter vid exempelvis ytterligare moment. Vi anser att moment kan 

hamna mellan två stolar eftersom ingen projektdeltagares arbetsbeskrivning omfattas 

av det specifika momentet. Vi gör tolkningen att en tydlig rollfördelning kan 

innebära en oförmåga till flexibilitet och anpassningsförmåga, eftersom en indelning 

kan innebära en uppdelning bland parterna och förmågan att röra sig över gränserna 

kan uppfattas som en arbetsbelastning. 

  

4.3.2 Det hierarkiska ledet 

Vi gör tolkningen att det finns fler hierarkiska led i projektorganisationer än vad vi 

först antog. Detta efter att ha studerat rollfördelningen av respondenternas upplevelse 

av den hierarkiska uppbyggnaden har vi fått förståelse för att den hierarkiska 

uppbyggnaden var av stor betydelse. Projektorganisationer utgörs av mycket 

samarbete samt att projektorganisationer präglas av flexibilitet enligt Styhre (2009), 

vi har i forskningsprocessen förutsatt att samarbetet och flexibiliteten hintar om en 

mindre kontrollerad arbetsplats. Det är tydligt att våra studieobjekt ägnar sig åt 

samarbete, men samarbetat tycks även innebära en hierarki med ett flertal nivåer. 
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Generaliseringen vi gör utifrån de placeringar våra respondenter gett deltagarna i 

projektet är att en projektorganisation har en hierarki med ett flertal nivåer som 

innebär fler nivåer i beslutsledet samt olika mandatinnehav. Styhre (2009) beskriver 

att kompetenser och erfarenheter krävs för att driva ett framgångsrikt projekt, 

Tonnquist (2014) utvecklar detta till fyra kategorier av roller tillhörande ett projekt. 

Dessa kategorier av roller är styrande, ledande, utförande och stödjande. 

 

4.3.2.1 Styrande projektdeltagare 

Enligt Tonnquist (2014) ska projektägaren ha den viktigaste rollen i projektet och har 

det övergripande ansvaret över projektet. Därav upplever vi projektledarnas 

efterfrågan vid observationen, att ha någon utifrån med mandat som mycket 

intressant. Detta på grund av att projektledarna enligt Tonnquist (2014) redan bör ha 

en person vilken innehar det de efterfrågar. Eftersom upplevelsen hos projektledarna 

under observationen innebär en avsaknad av detta, känner vi genast att detta är något 

vi vill titta närmare på under intervjuerna med respondenterna. Vi anser att det här är 

en tydlig indikation på att teori om hur projektorganisationer ska drivas och hur det 

fungerar i praktiken inte är helt förenlig. Under vår empiriska datainsamling 

förekommer det en viss variation i vad respondenterna väljer att benämna de 

positioner som de placerar högst upp på pappret, placeringen av rollerna tolkar vi 

som en symbol för den hierarkiska nivån i projektgruppen. Vi tolkar det som att det 

går att urskilja tre olika typer av den styrande roller, politiker, finansiärer och 

styrgrupp, vilka innehar beslutanderätten. Vi anser att våra respondenters val att 

placera dessa parter överst i hierarkin är för att projektet inte är möjligt att genomföra 

utan dessa parter.  

 

Politiker och finansiärer 

Projektledare L säger ”ja, rent formellt vem som styr i projektet är det ju så här, rent 

formellt är politiker högst upp”. Vi anser att det är oundvikligt att politikerna hamnar 

högt upp i projektgrupperna eftersom huvudorganisationen är politisk styrd. Att den 

politiska styrningen präglar våra studieobjekt har blivit väldigt tydligt för oss genom 

respondenternas uttalanden, Projektmedlem U säger ”det är en politisk värld, det 

innebär att politikerna fattar dom avgörande besluten”. Politikerna uppfattar vi som 

betydelsefulla (se Bilaga 3- Rollfördelning), eftersom de är en förutsättning för att 

bedriva projekten hos våra studieobjekt. Det framgår också att finansiärerna styr, 
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eftersom de beslutar om hur finansieringsmedlet ska tilldelas projektet. Projektledare 

L beskriver att ”de stora finansiärerna, alltså som sätter resurser till projektet, alltså 

betalar för det, det är också de som är beställare och alltså styr, bestämmer och 

sitter på besluten”. Vi anser därmed att finansiärerna också har en grundläggande 

och avgörande roll på grund av att de formellt, på samma sätt som politikerna, sitter 

på makt över projektet även om det förklaras för oss att de oftast inte använder den 

befogenheten. Eftersom Tonnquist (2014) säger att projektägaren har den viktigaste 

rollen i projektet och innehar det övergripande ansvaret över projektet, tolkar vi det 

som att det överensstämmer med respondenternas upplevelse av politikernas och 

finansiärernas roll i projektet. Både politikerna och finansiärerna besitter en stor 

formell makt, även om de oftast inte utövar den enligt respondenterna. 

Respondenterna beskriver de bådas avgörande och samtidigt svårplacerade roll, 

vilket gör oss nyfikna. Eftersom respondenterna har politikerna samt finansiärerna att 

förhålla sig till, upplever vi som att det kan bli en otydlighet i vilka som har 

beslutanderätten och framför allt vilka som äger projektet. Vi är därmed av att 

åsikten att en uttalad projektägare skulle underlätta för projektledaren och 

arbetsgruppen. Det skulle underlätta arbetet eftersom exempelvis projekttringelns 

styrparametrar (Tonnquist, 2014) skulle kunna få tydlig prioritetsordning, eftersom 

någon med mandat och beslutanderätt kan fastställa i vilken riktning projektet ska 

styras. På detta sätt kommer respondenterna att veta både vem och vad de ska 

tillmötesgå med deras arbete. Projekttriangeln som Tonnquist (2014) beskriver, blir 

applicerbar till situationen eftersom respondenterna framför svårigheten med att ha 

personer delaktiga i projektet som inte sitter på mandat för att kunna ta beslut och vår 

egen tolkning, att inte veta vem som sitter på det slutgiltiga mandatet. Eftersom 

projekttriangeln är ett verktyg för att kunna prioritera styrparametrarna kvalitet, tid 

och resurs, blir följaktligen att personer, det vill säga resurser, som inte kan ta beslut 

kommer att fördröja tiden vid eventuella komplikationer och det i sin tur kan minska 

projektets kvalité. Vår analys vi drar utifrån intervjuerna med våra respondenter är att 

om personer med mandat istället tas in i organisationen kommer kostnaderna för 

resurserna troligtvis att öka, men förhoppningsvis blir effekten av tidsbesparing och 

kvalitén övervägande positivt. Utvecklingsstrategen beskriver att ”den som äger 

projektet, det är ju den som har ansvaret i slutändan, både juridiskt och ekonomiskt, 

det är ju den som egentligen måste bestämma”. Även om vi har fått uppfattningen att 

finansiärerna och politikerna utgör de som är mest styrande önskar respondenterna 
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att dessa personer hade mer mandat att fatta beslut för att effektivera arbetsprocessen. 

Respondenterna önskar även ett större engagemang av projektdeltagarna på de 

högsta positionerna i hierarkin. Vi kan därmed fastslå att respondenterna önskar att 

den part som de anser vara mest styrande, ska vara ännu mer styrande. Detta tolkar vi 

som en indikation på att projektorganisationer eftersträvar tydliga hierarkiska nivåer. 

Miljön de verkar i, uppfattar vi som komplex och därav efterfrågas byråkratiska 

handlingsmönster enligt Meyer och Rowan (1977).  

 

Styrgrupp 

Nästkommande position i hierarkin utgörs av styrgruppen, flera respondenter har 

svårigheter att positionera ut styrgruppen i hierarkin. Projektmedlem L funderar och 

säger till slut ”alltså styrgruppen har ju större påverkan på projektets genomförande 

naturligtvis… Sen är det tydligt i många fall att styrgruppens position kan bli mer 

eller mindre i projekt. I vissa projekt är de mer en förankringsgrupp”. 

Utvecklingsstrategen betonar styrgruppens roll flertalet gånger under intervjun och 

vikten av ”de har mandat för att ta beslut”, vår förståelse ökar för att styrgruppen 

upplevs vara den roll vilken är svårast att få in på rätt sätt i ett projekt. Men vad som 

är rätt sätt upplever vi som att respondenterna uppfattar väldigt olika, 

Utvecklingsstrategen försöker konkretisera ned styrgruppens roll med att 

”styrgruppen tycker jag att man i stora delar kan likna med en styrelse och då har ju 

styrgruppen ett ganska stort ansvar tillsammans med projektägaren”. I K-projektet 

nämner inte projektledaren någon styrgrupp alls samtidigt som Projektmedlem K 

säger att det är svårt att avgöra om ”projektledaren styr över styrgruppen eller om 

styrgruppen styr över projektledaren”. Vi kan konstatera att styrgruppens roll för 

våra tre studieobjekt varierar, styrgruppen kan sägas antingen vara dominerande eller 

passiv. Vi upplever att respondenterna önskar att styrgruppen ska ha mandat för att 

kunna ta beslut, att de är engagerade, men att de samtidigt inte stör dem i arbetet. 

Utvecklingsstrategen säger ”men om värst går till värst, så är det ju ändå så att 

projektägaren och styrgruppen bestämmer om det kör till sig”. 

Utvecklingsstrategens uttalande kan sättas i kontext till Tonnquist (2014) påstående 

om att styrgruppen ska vara ett beslutande och ansvarstagande organ i 

projektorganisationer. Anmärkningsvärt är att samtliga respondenter upplever en viss 

förvirring i styrgruppen inblandning eller uteblivande i projektet. En tolkning vi kan 

göra i detta sammanhang är att styrgruppen tycks brista i sitt engagemang och detta 
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går inte i enlighet med Tonnquists (2014) teori om styrgruppen som innehavande 

ansvar. Vi gör tolkningen att två projekt inte har någon styrgrupp. Teoretiska 

referensramen, men också Utvecklingsstrategen beskriver betydelsen av en styrgrupp 

i ett projekt och det är därför intressant att två projekt i detta fall har valt att 

exkludera styrgrupper i respektive projekt. En möjlig förklaring kan vara att framför 

allt projektledare, men också projektmedlemmarna som har mycket erfarenhet från 

att arbeta med projekt upplever att styrgruppen brister i sitt engagemang och därmed 

kan projektet fortskrida utan denna resurs. Vår upplevelse är att respondenterna inte 

riktigt förstår styrgruppens roll, de anser att styrgruppen brister på mandat eller 

engagemang, därav tolkar vi det som att respondenterna inte efterfrågar en styrgrupp 

i den utsträckningen vi anser att Tonnquist (2014) förespråkar. Detta anser vi beror 

på att helt enkelt slippa undan onödiga komplikationer, vår upplevelse är att 

respondenterna upplever att styrgruppen i många fall tar mer än vad de ger. 

 

4.3.2.2 Ledande projektdeltagare 

Nästkommande plats i hierarkin blir sammanfattningsvis av respondenterna 

projektledaren, vilken innefattar den ledande positionen enligt Tonnquist (2014). Vi 

upplever det som att projektledaren i många fall måste figurera som en ganska 

central roll i projektet där många beslut och information går via projektledaren i 

beslutsledet. Detta bekräftas av Utvecklingsstrategen uttalande om att projektledaren 

ska ”verkställa det styrgruppen och projektägaren har bestämt”. Men vi får förklarat 

för oss att projektledaren ofta får bära en tyngre börda. Projektledaren position i 

förhållande till projektmedlemmarna varierar mellan projekten. Projektledare K 

påpekar att projektledaren måste ”hålla i projektets alla trådar” och Projektledare L 

uttrycker att en projektledare ”inte ska vara en chef som pekar med hela handen, 

utan det handlar mer om att vara en coach”. Vi anser att båda projektledarna gör en 

tydlig åtskillnad mellan projektledarens och projektmedlemmars roll även fast vi 

anser att de är ödmjuka i sitt yttrande. Vi tolkar det som att rollfördelningen inte 

endast är formell, utan de själva vill påvisa deras ledarroll som innebär beslutanderätt 

över arbetsgruppen. Vi tolkar den empiriska datainsamlingen som att projektledarna 

ser sig själva som ledare och de bör de göra i enlighet med Tonnquists (2014) 

beskrivning om vikten av ledarskap och coaching förmåga i projektledarrollen. Vi 

anser att huvudorganisationen, vilken tillsätter projektledarna, har funnit 

projektledare med egenskaper som passar respektive projekt med grund i att ingen 

projektmedlem uttrycker något missnöje över någon projektledare. Vi ifrågasätter 
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dock om projektmedlemmarna skulle uttrycka ett uttalat missnöje, eftersom de visste 

att vi antingen hade eller skulle tala med respektive projektledare. Hur de beskriver 

deras egen roll och hur de beskriver varandra, upplever vi som om det motsvarar vad 

den teoretiska referensramen beskriver, men vi vill framhäva att om studien hade 

varit om projektledarens roll, är vi av uppfattningen att vi möjligtvis skulle ha fått en 

bild av mer problematik i ledarrollen än vad vi fick under de givna förutsättningarna. 

Projektledare U har formellt en högre position än Projektmedlem U, men samarbetet 

mellan dem två är på en gemensam nivå. Inget beslut skulle fattas om projektledaren 

eller projektmedlemmen inte avstämde med varandra i förväg. Deras arbetsmetod 

upplever vi som linjär, vilket vi anser bidrar till färre hierarkiska led.  

 

4.3.2.3 Utförande och stödjande projektdeltagare 

I den utförande rollen placerar vi arbetsgruppen, som vanligtvis består av deltagare 

vilka tillhör olika organisationer som har blivit utsedda av sina chefer att ingå i 

projektet. Tillhörandet av olika organisationer framhäver respondenterna att det 

underlättar arbetet med projekten, eftersom tiden för att driva frågor och besvara 

frågor kan minskas tack vare att alla involverade kan vända sig tillbaka till respektive 

huvudorganisation. Utvecklingsstrategen anser att arbetsgruppen ska finnas ”för att 

avlasta projektledaren” och Projektledare K påpekar att det är av betydelse att 

projektledaren ser till att ”arbetsgruppen samarbetar på ett bra sätt”. En annan 

viktig grupp som flera av respondenterna, men framför allt Utvecklingsstrategen, 

nämner är referensgruppen, ”en viktig grupp där det är möjligt att samla mycket 

kompetens och specifik kunskap” som kan tillgodoses i projektet. 

Utvecklingsstrategens påtalande om referensgruppen är helt i enlighet med 

Tonnquists (2014) påstående om en referensgrupp, som innehar den stödjande rollen 

i ett projekt. Vi anser att projektledaren och arbetsgruppen bör vara de parter som har 

bäst kännedom om vilken extra kompetens som är nödvändig att komplettera 

projektet med, därmed antyder vi att är det lämpligt att lämna ansvaret åt 

projektledare och arbetsgruppen. En sista part som samtliga respondenter talat om är 

projektets målgrupp. Målgruppen tillskrivs inte någon plats i hierarkin där de har 

förmågan att fatta beslut. Flera respondenter framför att det är intresset för att 

utveckla förutsättningarna för målgruppen som genomsyrar projekten och där viljan 

av att tillfredsställa denna målgrupp är styrande. Målgruppen beskrivs påverka 

projektet i allra högsta grad eftersom projektet som utformas i slutändan ska fungera 
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tillsammans med målgruppen. Denna roll anses av Tonnquists (2014) vara brukarna, 

och därmed mottagarna av projektet. Beskrivningen överensstämmer delvis med den 

bild vi fått av respondenterna om hur målgruppen ska påverka. Samtliga 

respondenter anser att målgruppen ligger till grund för genomförandet av projektet, 

men med grund i den empiriska datainsamlingen och hur mycket tid under 

intervjutillfällena som flera respondenter delger denna grupp gör vi reflektionen att 

nyttan med projektet anses högre i jämförelse med organisationer som styrs av 

politiker och att huvudorganisationens uppgift är att gynna samhället. 

 

4.4 Projektorganisationers institutionaliserade handlingsmönster 
Observationen fortsätter efter tio minuters kaffe- och fruktpaus, projektledarna är 

laddade för vidare diskussioner. Nu faller samtalen in på huvudorganisationens olika 

styrmedel och det talas rikligt om att den politiska styrningen har en strukturell 

påverkan på projektledarnas arbete. Vi tolkar den strukturella påverkan som ett 

övergripande handlingsmönster för hur huvudorganisationen ska arbeta med projekt. 

Projektledarna upplever att de politiska övergripande mönstren begränsar dem, men i 

allmänhet eftersträvar de mer styrning, vilken vi anser skulle kunna vara ett 

vedertaget mönster. Vi förstår att huvudorganisationen tilldelas uppdrag som har 

politisk grund och blir projektägare till flera projekt. Inom projekten sker ett samspel 

mellan flera olika organisationer. I stunden utvecklas en fundering hos oss om att 

huvudorganisationen eventuellt influerar projektet i situationer när 

huvudorganisationen är projektägare samt arbetsgivare till projektledaren. Denna 

observation anser vi intressant att utveckla kännedom om i samband med 

intervjuerna. Vi kan inte uttolka någon förklaring till den eventuella händelsen från 

observationen, vi är heller inte säkra på om det är en skildring av praktiken men vi 

vill gärna finna svar på våra spekulationer.  

 

Ganska omgående i samband med intervjuerna inser vi att ett övergripande 

handlingsmönster påverkar projektorganisationers organiserade. Den politiska 

styrningen är återkommande i våra samtal med respondenterna och en allmän 

uppfattning från respondenterna är att de lämnas frihet när det kommer till 

aktiviteterna i projekten men de påpekar att de hämmas eftersom det finns ramar som 

ska efterföljas och mål som ska eftersträvas. Projektmedlem LX intygar detta genom 

att säga ”det är politikerna som har gett oss bollen”. Scott (2008) redogör för att det 
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är aktiviteter och strukturer som skapar stabilitet för en institution och vi anser att de 

ramar och mål som respondenterna talar om kan jämföras med Scotts (2008) 

aktiviteter och strukturer. Vi ser att huvudorganisationen arbetar mot dessa för att 

skapa ett stöd för projekt som drivs av dem. Ramarna och målen behöver inte vara 

organisatoriska, utan skulle också kunna utgöras av de politiska krav som finns på 

huvudorganisationen. Vi anser därmed att projektens övergripande handlingsmönster 

har både ett politiskt och organisatoriskt ursprung. Vi riktar detta antagande mot ett 

av Scotts (2008) perspektiv på institutioner, det som han definierar som den 

regulativa pelaren. Det regulativa systemet är en institution där vissa beteenden är 

reglerade eller övervakade, i detta fall blir de politiska kraven och 

huvudorganisationens regler grunden för hur projektledaren organiserar projektet och 

samtliga partner inom projektet påverkas av det regulativa systemet. Vi kan även se 

liknelser till DiMaggio och Powell (1983) teori om den tvingande isomorfism som 

reglerande över institutioner. Vi gör reflektionen att den tvingande påverkan gör att 

studieobjekten blir tvungna att organisera sig utefter och anamma en relativt hög 

grad av system av samordning, hierarki och legitimitet i sina projektorganisationer 

för att kunna förhålla sig till politiska och huvudorganisationens krav och vi anser att 

detta är förenligt med möjliggörandet av finansiering. Vi förstår med grund i denna 

analys att en projektorganisation som är politiskt styrd har fler övergripande 

handlingsmönster än de organisatoriska att förhålla sig till. 

 

4.4.1 Institutionalisering genom att falla in i det som är 

Respondenterna talar om för oss att huvudorganisationen har en rationell modell för 

hur de ska arbeta i sina projekt som de inte tror är unik i dess slag. En gemensam 

upplevelse från flera respondenter som kan beskrivas med Projektledare Ks uttalande 

är ”jag brukar använda den modellen och den passat väldigt bra”. Vi har 

uppmärksammat att respondenterna gärna utför arbete i projektform, respondenternas 

svar på vår fråga angående ett annat alternativ till organisationsform kan 

sammanfattas med att Projektledare U säger ”det här projektet hade nog inte gått att 

driva på något annat sätt”.  Vi anser att den rationella modell som våra respondenter 

påvisar att de använder vid organisering följer en formell ordning, vilket inte är 

eftersträvansvärt enligt Johansson (2002). Att följa en formell ordning skulle enligt 

vår tolkning innebära att den bäst lämpade organiseringen inte kan uppnås. 

Respondenterna visar med grund i deras påstående om den rationella modellen, att de 
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agerar legitimitetssökande eftersom de använder den rationella modellen. Att följa en 

modell behöver inte betyda i vår mening att det faktiskt är det bästa sättet eftersom 

det minskar de informella beteendena och det informella är värdeskapande för 

organisationen enligt Johansson (2002). Projektgruppernas agerande kan härledas till 

att Meyer och Rowan (1977) anser att legitimitetssökning förbättrar en organisations 

förutsättningar vilket motsäger dig Johanssons (2002) påstående. Vi gör tolkningen 

att projektorganisationer med hjälp av en rationell modell skulle kunna effektivisera 

arbetsprocessen, vilket kan vara nödvändigt eftersom syftet med projektet är 

tidsbegränsat. Det resonemang som vi för om hur den rationella modellen speglar 

projektens organiserade kompliceras i samband med att respondenterna motsäger sig 

sina egna påståenden. Denna motsägelse kan vi förtydliga med Projektledare Ls 

uppgivna uttalande ”en och samma modell kan inte användas till samtliga projekt 

eftersom processerna skiljer projekten åt” samt att flera respondenter berättar att 

traditioner, kompetenser och principer avgör hur projektet kommer att organiseras. 

Vår tydning av respondenternas motsägelse är de i enlighet med Hanisch och Wald 

(2014) anser att projektorganisationer ska utgöras av en hög grad av samarbete och 

enligt vår tolkning vill känna att de har en frihet inom projektet, men att de trots detta 

har politiska och organisatoriska krav att förhålla sig till i form av en rationell 

modell. Att Projektledare L talar om att det är olika processer för var projekt väljer vi 

att sätta i sammanhang med att projektorganisationer måsta tillämpa informella 

ageranden för att kunna uppfylla projektens syfte. Detta får oss att analysera vidare 

om informella handlingsmönster som vi kan återfinna inom projektorganisationer. Vi 

vet med grund i vår teoretiska genomgång att Selznick (1957/1984) benämner att 

bland annat människor men också andra organisationers sätt att agera formellt eller 

informellt kan forma en organisation i en institutionaliseringsprocess och det är den 

sociala verkligheten som påverkar institutionaliseringen. Vad som sker enligt 

Selznick (1957/1984) är att människor har informella ageranden vilket gör att 

organisationen blir unik och det i sin tur skapar värde för organisationen. En 

kännedom vi fått i samband med den empiriska datainsamlingen är att projektledare 

har en betydlig inverkan på projekt, Projektledare L säger att ”projekt är 

personifierade”, vilket i vår tolkning betyder att projektledaren präglar både 

projektets organisering och tillvägagångssätt. Att detta förekommer ser vi som ett 

stöd till vår analys om att projektorganisationer anammar informella beteenden. Vi 

förutsätter att det är projektledarens egenskaper som har inverkan på projektet, 
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dennes tidigare erfarenhet kan göra att lärdomar från tidigare projekt kan vara till 

nytta vid organiserandet vid nya projekt. 

 

Vi uppmärksammar att det inte endast är projektledarens egenskaper som inverkar, 

utan den projektägande organisationen tycks även spela in. Två av fyra 

projektmedlemmar som vi intervjuar arbetar för andra organisationer än vår 

huvudorganisation och det är två citat från dessa personer som belyser att 

projektledaren och den projektägande organisationen inverkar på projektens 

organiserande. Projektmedlem K säger att “även om man har en annan struktur, 

faller man in i den som är här”. Vi tyder uttalandet som att projektmedlemmen 

syftar till att denne tar efter huvudorganisationens övergripande handlingsmönster 

och skapar en förståelse för att projektmedlemmen behöver anpassa sig efter 

huvudorganisationens riktlinjer. Projektmedlem K är kritisk till den problematik som 

uppstår när deltagarna i ett projekt tillhör olika organisationer. Denne berättar 

nedlåtande att subkulturer bildas när samtliga projektmedlemmar inte delar arbetsyta 

och säger att ”folk som känner varandra sen innan är tajtare och pratar mer med 

varandra. Det vet vi ju att det sker här, för vi är ju inte här”. Projektmedlem K 

utvecklar sin nyligen delgivna information och anser att dennes arbetsgivare eventuellt 

har andra prioriteringar vilket kan påverka projektets möjlighet att leverera. Den 

teoretiska koppling vi gör grundar sig i Eriksson-Zetterquists (2009) påstående om 

att människor konstruerar den sociala verkligheten och skapar institutioner. Den 

sociala konstruktionen för projektorganisationer utgörs av att de involverade i 

projektet i huvudsakligen arbetar för en annan organisation än den projektägande. De 

behöver tillsammans med övriga deltagare i projektet agera informellt för att finna ett 

gemensamt sätt för organisering. Eftersom respondenterna talar om att det finns 

rationella modeller hos huvudorganisationen som inte efterföljs i praktiken, samt att 

de projektmedlemmar som tillhör en annan organisation upplever att de måste 

anpassa sig efter huvudorganisationen, innebär det enligt vår tolkning att 

organiserandet blir informellt och därmed enligt Johansson (2002) även 

värdeskapande. Vi upplever generellt att respondenterna ogärna vill påstå att de 

härmar andra projekt som de antingen har eller inte har varit involverade i, men det 

förekommer inga tveksamheter i att de gärna vill dela med sig inom 

huvudorganisationen om de olika projekten de har. Den förklaring vi kan urskilja till 

varför de inom huvudorganisationen vill lära av varandras projekt är att de vill 
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effektivisera arbetsprocessen tids- och pengamässigt. Vår tolkning av 

effektiviseringen kan göras med hjälp av Projektmedlems L uttalande om 

projektledares erfarenhet ”tack vare det kan projektledaren ställa högre krav på 

ledningen och styrgruppen eftersom projektledaren står och tickar pengar”. Vi anser 

att erfarenheterna som de olika medlemmarna i projektet har även påverkar hur 

organiseringen av projektet bedrivs men också att de olika projektorganisationerna 

kan influera varandra. Vi tolkar detta i enlighet med DiMaggio och Powell (1983) att 

det sker en homogenisering inom ett organisatoriskt fält. Vi antyder att 

projektorganisationer efterliknar varandras aktiviteter och därmed påverkas 

procedurerna vid organisering. DiMaggio och Powell (1983) antyder att 

homogenisering sker utan att effektivitet skapas. Vi kan inte urskilja något 

återkommande situation från den empiriska datainsamlingen som skulle kunna 

förklara detta, men vi kan med säkerhet fastställa att respondenterna är eniga om att 

ta vara på varandras erfarenheter skapar förbättring. Efter att vi har jämfört 

respondenternas önskan om att ta vara på varandras erfarenheter med teoretiska 

referensramen tolkar vi informationen som att det inte gynnar 

projektorganisationernas effektivitet, utan det att det är ett institutionellt beteende. 

 

4.5 Legitimerande finansieringssymtom 
Observationen präglas av spontana diskussioner med ivriga projektledare och 

Utvecklingsstrategen i spetsen. Stämningen lugnas ner av att en projektledare frågar 

”Skulle det inte vara billigare att jobba på ett annat sätt än att jobba med projekt?” 

Diskussionen fortskrider och projektledarna konstaterar gemensamt att det vuxit fram ett 

beroende av projekt på grund av att projekten blir tilldelade finansieringsmedel för att 

kunna driva de olika projekten. Projektledarna anser att projekten därmed får fokus och 

huvudverksamheten glöms bort. En projektledare utbrister på sin grova dialekt ”är inte 

projekt på väg ut?”. Vi tolkar det som att projektledaren syftar på att 

projektorganisationen är på väg att bli en omodern organisationsform. Frågan tystar 

samtliga observationsdeltagare för en stund, de tycks ha fått något att fundera över. 

Utvecklingsstrategen avbryter tystnaden genom ett övertygande svar ”nej, inte med 

EU-pengarna”. I samband med uttalandet inser vi att projektledarna upplever 

missnöje över att finansieringsmedlet bidrar till att flera projekt dras igång. Vi förstår 

nu vad de menar med att ett beroende skapas av att driva projekt, det är på grund av 

att huvudorganisationen tilldelas pengar för att arbeta med projekt. Finansieringen 

tycks vara ett återkommande ämne som har mycket inflytande på 
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projektorganisationers organiserande, därmed väljer vi att studera ämnet vidare vid 

intervjutillfällena.  

 

4.5.1 Projektmissbruk 

Vi har i samband med både observation och intervjuer fått en inblick i att det är 

många projekt som är igång inom huvudorganisationen, samt att de flesta av 

respondenterna är involverade i flera projekt samtidigt. Respondenterna berättar att 

de förutom projekten arbetar för en ordinarie verksamhet och när den ordinarie 

verksamheten behöver kompletteras med mer aktivitet arbetar de i projekt eftersom 

projekt tillgodoses med pengar. Vi fick kännedom genom observationen att projektet 

som organisationsform gör det möjligt att få finansiering och Projektmedlem L 

förtydligar genom att berätta att verksamheten bygger på projektfinansiering, men 

denne vill även bestämt påpeka att projektfinansieringen har blivit en ”sjukdom” i 

det svenska förvaltningssystemet. Ett målande erkännande från Projektledare U 

bekräftar ytterligare projektens beroende, ”måste ju erkänna att man tittar ju åt det 

hållet där pengarna finns för att man ska kunna få driva projekten”. Respondenterna 

är missnöjda över att projektet missbrukas på detta sätt och det tyder Projektmedlem 

Ls uttalande på, ”när projekt blir den huvudsakliga arbetsformen då kanske man ska 

ta och tänka efter på vad det egentligen är man håller på och sysslar med”. Den 

analys vi gör är att det tycks innebära en risk att rikta mycket fokus mot 

finansieringen på grund av att det faktiska målet med projektet förglöms. Vi anser att 

det fokus som har riktats mot finansieringen kan återspeglas med Weber (1934/1978) 

påstående om att kapitalismen har lett till ett eftersträvande av rationalitet för att 

uppnå ekonomisk framgång. Även fast huvudorganisationen tillhör offentlig sektor 

uppmärksammar vi att det finns en vilja i att gynna huvudorganisationen ekonomiskt. 

Denna analys kan i sin tur härledas till att Eriksson-Zetterquist (2009) redogör för att 

omgivningen påverkar organisationer och att det leder till att organisationer följer 

formella och informella regler som ersättning för att agera rationellt. 

Respondenternas missnöje över att de söker finansiering för överdrivet många 

projekt skulle kunna förklaras med projektfinansieringen har institutionaliserats och 

respondenterna agerar utefter ett formellt mönster vilket innebär att de inte agerar 

rationellt. Vi anser i detta hänseende att projekten agerar enligt de bestämmelser som 

finns om hur projekt ska drivas för en politisk styrd verksamhet och av den 

anledningen anser vi att en mer rimlig analys är att projektens beteende faktiskt är 
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rationellt. Dessvärre förblir situationen komplex i samband med att respondenterna 

anser att projektfinansieringen missbrukas och att de visar missnöje. Vi är medvetna 

om att det till viss del är vilseledande att påstå att deras beteende är rationellt 

eftersom det inte överensstämmer med respondenternas personliga upplevelse. Vi 

väljer likväl i detta analyserande avseende att anse att de agerar rationellt och gör en 

jämförelse med Meyer och Rowan (1977) tes om myter och ceremonier. Vi kan 

applicera deras teori på projektorganisationers organiserande. Vi anser att myten i 

detta fall är att projektorganisationer ska ansöka om finansiering för att fylla ett 

behov och myten förblir ett rationellt agerande i enlighet med Meyer och Rowan 

(1977) . Organisationsteoretikerna fastställer dessutom att myten blir grunden till en 

formell struktur. Det betyder enligt vår tolkning att projektorganisationers beteende 

institutionaliseras för att det uppstår ett formellt agerande genom att starta upp fler 

projekt. Huvudorganisationen startar upp projekt ceremoniellt eftersom det är ett 

återkommande beteende för alla projekt de startar samt för att det är förknippat med 

mer finansieringsmedel och skapar möjligheten att driva projekt. 

 

Vi utvecklar vår analys om att finansieringsmedlet används av fel skäl genom att 

även anse att projektet som organisationsform missbrukas på grund av att 

organiseringen inte behöver vara den bäst lämpade för uppgiften. 

Utvecklingsstrategen pratar om en risk med att driva det ena projektet efter det andra, 

”det leder till att resultaten inte får långsiktigt effekt”. Utvecklingsstrategen 

benämner risken med ”projekttrötthet”, vilket kan uppfattas som ytterligare ett 

symtom för projektorganisationer. Tröttheten grundar sig att det är svårt att se nyttan 

med att driva projekt. Flera respondenter funderade över möjligheten att driva deras 

arbete i annan organisationsform och vi upplever deras svar som att det är möjligt. 

Men samtliga respondenterna återkommer till fakta, nämligen att i samband med att 

de arbetar i projekt ingår finansiering, utvärdering och slutrapport. Vi anser att nyttan 

med projektet borde vara grunden till att möjliggöra projektet och vi är osäkra på om 

tillräckligt med fokus kan tilldelas ett specifikt projekt när deltagarna i ett projekt är 

involverade i flera projekt samtidigt och när det är mängden projekt som tycks 

efterfrågas för att kunna tillgodose huvudorganisationen med mer 

finansieringsmedel. Att huvudorganisationen tillgodoses lärde vi oss i samband med 

observationen. Denna analys är till stor del en reflektion av Projektmedlem Ks 

påstående om att ”projekt präglas av instrumentalisering”, vår tolkning är att 
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finansieringsmedlet utnyttjas för huvudorganisationens syfte där projektet inte alltid 

grundas i ett behov utan skapas utifrån finansieringsmedlet. Utvecklingsstrategen ser 

tillskillnad från vår analys fördelar med projektfinansiering, nämligen att när det 

finns finansieringsmedel att söka gynnas projektformen eftersom det möjliggör att 

fylla ett behov eller lösa ett problem. Även Meyer och Rowans (1977) teori om 

myter och ceremonier innebär fördelar för organisationer. De menar att det är 

fördelaktigt med rationella myter eftersom det effektiviserar och är 

legitimitetssökande. För oss är det mycket tydligt att förstå hur projektfinansieringen 

effektiviserar processen, finansieringen gör inte bara projektet möjligt utan det finns 

en formell modell för hur projektansökan ska se ut, vilket underlättar framställandet 

av den. Vi önskar förstå om projektorganisationer gynnas vid legitimitetssökning. 

Enligt Meyer och Rowan (1977) bidrar legitimitetssökning till stabilitet och resurser. 

Styhre (2009) har gett oss insikten att projektorganisationer präglas av flexibilitet och 

vår upplevelse är inte att projektorganisationer gynnas av stabilitet, utan att det 

snarare begränsar dem. Vi har fastställt att respondenterna arbetar rationellt även fast 

vi vet att det finns ett missnöje i att söka finansiering för överdrivet många projekt. 

Deras rationella agerande tycker vi tyder på att de har tillgodosetts med resurser och 

framför allt i denna situation i form av pengar och det visar för oss att deras 

legitimitetssökande beteende gynnar dem. Det innebär att när studieobjekten agerar 

legitimitetssökande gynnas dem genom att tilldelas mer resurser. 

 

Vi tycker att vi kan identifiera med hjälp av Meyer och Rowans (1977) teori om 

särkoppling en förklaring till att studieobjekten ägnar sig åt ett rationellt beteende. 

Meyer och Rowan (1977) utvecklar de rationella myterna och ceremonierna genom 

att redogöra för att en konflikt uppstår mellan en organisations ceremonier och 

effektivitet i samband med att legitimiteten minskar. I studieobjektens avseende sker 

konflikten i den mån att huvudorganisationen söker finansieringsmedel för många 

projekt, vilket är ceremonin, detta anser inte respondenterna som rationellt och det 

påverkar deras legitimitetssökning som i sin tur gör att effektiviteten försämras. För 

att undvika att konflikten uppstår föreslår Meyer och Rowan (1977) att aktiviteten 

särkopplas från varandra samt från strukturen. Vi anser att en möjlig lösning på 

problemet är att huvudorganisationen är distanserad från projektorganisationens 

organiserande. Eftersom huvudorganisationen är politisk styrd förstår vi att 

distanseringen är invecklad, men vi anser att det bör vara möjligt att de formella 
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modeller och krav som huvudorganisationen har framställt för projekten kan 

undvikas vid projektens organisering. Vi förstår att projektorganisationens 

legitimitetssökning återfinns i finansieringsmöjligheten, men vi ser hellre att 

legitimitetssökning ska beröra hur projektorganisationer på bästa möjliga sätt ska 

organisera sig inom projektgruppen för att uppfylla projektets mål. 

 

4.6 Förankra genom att hämta hem projekt 
Observationen har gått igenom flertalet olika diskussionsämnen, en projektledare 

framför ganska uppgivet och bestämt att ”projekten måste finnas med i den ordinarie 

verksamheten, inte vara uppdelade och sitta för sig själva, för då missar man 

helheten”. De övriga projektledarna nickar instämmande med uttalandet. Vi tolkar 

dessutom deras instämmande som att de förstår varandra i svårigheten att rent 

praktiskt genomföra samt skapa en känsla av sammanhang mellan projekt och 

ordinarie verksamhet. I det resonemanget som förs eftersträvar projektledarna att 

projekten bedrivs ”genom att det finns fler trådar inom projekt och mellan projekt” 

och enligt vår förståelse även fler trådar till den ordinarie verksamheten. Detta leder 

oss till ett begrepp som är nytt för oss och som vi fick kännedom om i samband med 

observationen, nämligen förankring. Projektledarna pratar under observationen 

mycket om att de önskar att projektet är förankrat hos alla som är involverade i 

projektet. Förankringen uppenbarar sig enligt projektledarna när de involverade 

”förstår nyttan och är engagerade för att åstadkomma målet med projektet”. 

Dessutom berättar Utvecklingsstrategen under observationen att förankringen 

innebär att målet är tydligt för samtliga parter och att tillvägagångsättet för att uppnå 

målet är beskrivet.  

 

Under intervjutillfällena är vi uppmärksamma på om begreppet förankring 

förekommer och om andra ord vilka kan härledas till begreppets innebörd framförs. 

Vi förstår inte begreppets relevans och betydelse till en början, men desto fler 

respondenter vi talar med, desto större betydelse får ordet för oss i vår studie. 

Projektledare L beskriver att det i ett projekt handlar mycket om att få alla att gå i 

samma riktning, ”att man ska se samma bild, göra samma sak och komma överens 

om slutresultat”. Respondenterna talar enigt om att projekt startar med att det finns 

ett behov där både projektdeltagande organisationer och intressenter ska känna att 

nya kunskaper kan inbringas och det är därför viktigt att nyttan med projektet är 
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tydligt. Projektmedlem K säger att det är viktigt att projektet ”genomförs med en 

förankring hos dem som det påverkar”. Majoriteten av respondenterna uttrycker att 

ett projekt drivs bättre när många individer och parter involveras, samt att projektet 

förankras hos branschen. Vi anser att det som respondenterna beskriver som 

branschen, syftar till att förankra projektets hos intressenterna, dem som har nytta av 

projektets genomförande. Respondenterna anser att det är viktigt att den 

projektägande organisationen bidrar med kunskap till projektet samt att 

organisationen förankrar kunskapen och erfarenheterna löpande. Även 

Utvecklingsstrategen talar återkommande om vikten av förankring i projekt, denne 

förklarar att det är viktigt att projektet är välförankrat hos företaget eller offentlig 

organisation, ledningen och medarbetarna. Utvecklingsstrategen förklarar 

förankringens relevans genom att säga att ”projekt borde betraktas mer som ett 

utvecklingsarbete snarare än projekt, för risken blir annars att projektet blir för 

isolerats för sig”. Utvecklingsstrategen berättar att isoleringen beror på hur idén till 

projektet kom till ”var det någon person som bara tyckte eller har idén växt fram 

och har en viss jordmån att fortsätta växa i?”. Utvecklingsstrategen fortsätter 

förklara bestämt att ”ett projekt inte får ledas vid sidan om ordinarie verksamhet, 

utan projekt ska i det tidigast möjliga skedet vara integrerat”. Det förklaras 

ytterligare av Utvecklingsstrategen att ett projekt kan påvisa ”jättebra resultat när 

projektet är färdigt, men när metoderna ska plockas hem till de olika parterna 

saknas ofta förankringen”.  Utvecklingsstrategen anser att det antingen beror på ett 

regelverk högre upp i verksamheten, att personerna i styrgruppen inte har mandat 

eller att det saknas kunskap om hur resultaten ska användas.   

 

4.6.1.1 Ramar burar in projekt 

Begreppet förankring är nytt för oss, vi har inte uppmärksammat begreppet från teori 

inom forskningsområdet utan förankringen fick betydelse för oss i samband empirisk 

datainsamling. Den tolkning vi gjort av begreppets andemening går att härledas till 

bland annat Webers (1934/1978) analys om hur det moderna samhället låser in 

människans fantasi och kreativitet. Flera respondenter uttrycker ordet förankring och 

vi är frågande till vilket sammanhang ordet har sitt ursprung. Innebörden av ordet 

beskrivs av respondenterna med innebörden av att hämta hem eller att förankra ett 

projekt, vi anser att förankring har central vikt i projektorganisationers 

organiserande. Antvik och Sjöholm (2014) beskriver att effektmålen ska visa varför 
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projekt ska genomföras. Vi upplever att begreppet förankring har i uppgift att 

förtydliga relevansen med projektgenomförandet, vilken kan tolkas i enlighet med 

Antvik och Sjöholm (2014). Vi finner det ytterst intressant att dels användningen av 

begreppet var tydligt och centralt både under observation samt intervjuerna. Vi 

känner att den teoretiska kunskapen inom detta område inte går i enlighet med vår 

upplevda praktiska relevans av begreppets innebörd. För oss får förankring en central 

betydelse för vår studie och detta grundas i att vi anser begreppet som viktigt för 

respondenterna. För oss har det framgått att graden av hur väl ett projekt är förankrat 

avgör om projektet blir lyckat och om det anses vara framgångsrikt eller inte bland 

de involverade. Detta är en sammanställning vilken vi förstår betydelsen av och en 

åsikt vi i stor utsträckning delar med respondenterna. Antvik och Sjöholm (2014) 

beskriver formuleringen av mål som en av de största fördelarna med projekt och vår 

analys utifrån den empiriska datainsamlingen är att målformuleringen tillsammans 

med förankringen av målen och syftet med projektet möjliggör en ännu större fördel 

för projektorganisationen. Vi är av uppfattningen att en tydlighet i projektens mål 

och syfte möjliggör en ökad delaktighet för de involverade i projektet. Vi anser att 

engagemang uppkommer i större utsträckning när projektdeltagarna får en känsla av 

delaktighet, för att möta detta behövs det att projektets mål och syfte är bestämt och 

välförankrat, som respondenterna väljer att uttrycka det. Vi vill dock framhäva att 

förankring kan innebära en slags järnbur för projektet.  

 

Eriksson-Zetterquist (2009) redogör för Webers (1934/1978) analys om att järnburen 

symboliserar det moderna samhället, där det inte finns något utrymme för kreativitet, 

fantasi eller eget tänkande. Vid en tydlig målformulering och ett välförankrat projekt 

med ett tydligt syfte är vår tolkning att projektorganisationens flexibilitet hämmas. 

Projektorganisationer ska kännetecknas av bland annat kreativitet och vi tolkar det 

som att människornas kreativitet låser sig innanför ramarna av vad som anses 

acceptabelt. Eftersom projektet måste få med samtliga involverade, vilka enligt våra 

respondenter bör vara många till antalet, måste ramarna sättas för projektet, men 

dessa ramar blir projektets egen järnbur och förmågan att röra sig utanför dem blir 

påtaglig. Weber (1934/1978) redogör för att vissa kvaliteter och värderingar har gått 

förlorade i och med den järnbur som skapats, det är här vi blir tudelade i vår analys. 

Vi anser att projektet, som respondenternas beskriver, behöver vara välförankrat för 

att det ska bli lyckat, men vi anser samtidigt att förankringen hämmar och 
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kvaliteterna med en projektorganisation går enligt vår analys förlorade. Vi anser inte 

att teori om projektorganisationer organiserande överensstämmer med praktiken, på 

grund av att det krävs högre grad av system samt målformulering som Antvik och 

Sjöholm (2014) beskriver. Vår upplevelse från den empiriska datainsamlingen är 

dock att respondenterna föredrar järnburen framför ett ohämmat kreativitetsflöde. 

Det nästkommande steget i vår analys blir följaktligen en reflektion om att 

respondenterna bör nyansera deras behov av att förankra projektet till 

huvudorganisationen. Enligt Meyer och Rowan (1977) innebär särkoppling att en 

standardiserad struktur kan bevaras om aktiviteterna kopplas isär från strukturen. Vi 

anser att projektens struktur, vilket vi ser som projektens organiserande, får större 

utrymme inom huvudorganisationen än vad respondenterna är införstådda med. Det 

innebär att Styhres (2009) teori om att projektorganisationer anses flexibla inte 

uppfylls i praktiken, utan istället begränsas flexibiliteten. För att projektet inte ska 

buras in av övergripande ramar och regelverk anser vi att det endast är projektets 

syfte och mål som ska förankras och att organiserandet ska överlåtas till 

projektgruppen. Vi är av uppfattningen att det inte endast är studieobjekten som 

eftersträvar en järnbur, utan vi anser att det präglar projektorganisationer generellt.  

 

4.7 Sammanfattning empiri och analys 
Nedan presenteras en sammanfattning från de olika delarna för att tydliggöra för 

läsaren om de viktigaste företeelserna inom projektorganisationers organisering. 

 

4.7.1 Projektorganisationer behöver samordnas 

Projekts samordning fungerar bra när de olika aktörerna synkroniseras för att 

gemensamt hantera projektets syfte. När engagemanget för och beskrivningen av ett 

projekts syfte är tydligt fungerar dessutom rollfördelningen bra. Vi har 

uppmärksammat att de tre studieobjekten representerar samarbete, kommunikation 

och formalitet till olika grader vid samordning. Samarbetet innebär att rollerna och 

ansvaret fördelas på grund av sakkunnighet, vi hävdar att risken med ett tätt 

samarbete är att andra parter utesluts från projektgruppen. Kommunikationen är 

nödvändig för att alla aktörer i projektet ska kunna påverka och vi anser att 

kommunikationen är en viktig del för att uppfylla behovet med projektet. 

Formaliteten utgörs av regelverk och krav som tycks vara av betydelse för att 

möjliggöra projektet, men vi anser att flexibiliteten hämmas. På grund av att 
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samordning består av samarbete, kommunikation och formalitet är det möjligt att 

fortskrida med projektet även om en projektdeltagare av någon oförutsedd anledning 

lämnar projektet, konsekvensen blir dock tidskrävande.  

 

4.7.2 Hierarki- Vem styr över vem? 

Projektledarna i samband med observationen efterfrågar mer styrning och vill se ett 

engagemang samt delaktighet från alla involverade parter, detta kräver en tydlig 

rollfördelning. Vi ber respondenterna att fördela rollerna i projektet i en hierarkisk 

uppbyggnad på ett papper, genom resonemang placerar respondenterna överlag 

rollfördelning enligt ett flertal hierarkiska nivåer. Att samtliga respondenter behöver 

resonera sig fram till en rollfördelning antyder att det är otydligt för projektens olika 

parter. Respondenterna väljer att placera politiker och finansiärer överst i hierarkin, 

på grund av att projektet inte går att genomföra utan dessa parter. Politikerna och 

finansiärerna har en formell makt och respondenterna efterfrågar mer styrning från 

dessa. Nästkommande position i hierarkin är styrgruppen, denna grupps roll varierar i 

form av att vara antingen dominerande eller passiv. Oavsett är det av betydelse att 

styrgruppen har mandat för att fatta beslut för att effektivisera arbetsprocessen. Nästa 

position i ledet utgörs av projektledaren som vi anser har en central roll inom 

projektgruppen och mycket information går via denne. Projektledarens ledande roll 

innebär också ett ansvar i att ständigt föra projektet framåt. Den sista positionen i 

hierarkin utgörs av arbetsgruppen och referensgruppen, dessa grupper har uppgiften 

att utföra och agera stödjande i projektet. Arbetsgruppen avlastar projektledaren och 

det är viktigt med denna grupp har ett gott samarbete. Referensgruppen är nödvändig 

i projekt för att individerna bidrar med kompetens.  

 

4.7.3 Projektorganisationers institutionaliserade handlingsmönster 

Den politiska styrningen bidrar till ett övergripande strukturellt handlingsmönster 

och respondenterna påpekar att de hämmas eftersom de bör efterfölja de ramar som 

finns. Vi konstaterar att studieobjektens övergripande handlingsmönster har ett 

politiskt och organisatoriskt ursprung. Enligt vår tolkning utgörs studieobjekten av 

institutioner med definitionen som regulativa system, där en tvingande isomorfism 

dessutom präglar projektens organiserande. Respondenterna påvisar att de använder 

sig av en rationell modell med en formell ordning vid organisering, vi anser att de på 

detta sätt inte uppnår den bäst lämpade organiseringen. Respondenterna agerar 

legitimitetssökande för att det ska effektivisera arbetsprocessen som är 
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tidsbegränsad. Respondenterna motsäger sig även sina egna påståenden om den 

rationella modellen genom att hävda att det alltid är olika processer för organisering, 

vilket komplicerar det resonemang vi för. På grund av detta anser vi att 

studieobjekten anammar informella beteenden vilket påverkar procedurerna vid 

organisering och det betyder att de ägnar sig åt ett institutionellt beteende. 

Projektmedlemmar vilka inte har huvudorganisationen som arbetsgivare tar efter 

huvudorganisationens övergripande handlingsmönster genom att anpassa sig.  

 

4.7.4 Legitimerande finansieringssymptom 

Finansieringen är ett återkommande ämne med inflytande på projektorganisationers 

organiserande och respondenterna är missnöjda över att projektfinansieringen, som 

verksamheten bygger på, missbrukas och liknar det vid en ”sjukdom”.  

Respondenternas missnöje kan förklaras med att projektfinansieringen är 

institutionaliserad, där de agerar formellt, men inte rationellt. Eftersom 

respondenterna agerar i enlighet de bestämmelser som finns hur projekt ska drivas 

med finansieringsmedel ser vi deras agerande som rationellt, för att kunna analysera 

detta med organisationsteori om myter och ceremonier. Ytterligare ett symtom som 

analyseras är ”projekttrötthet”, det uppkommer när det är svårt att se nyttan med ett 

projekt. Vi analyserar att när studieobjekten agerar legitimitetssökande gynnas dem 

genom att tilldelas mer resurser i form av pengar. En möjlig lösning vi 

uppmärksammat är att särkoppla huvudorganisationen från projektets organiserande.  

 
4.7.5 Förankra genom att hämta hem projekt 

I samband med den empiriska datainsamlingen fick vi kännedom om begreppet 

förankring. En förenklad förklaring av begreppet är att när många parter är 

involverade i ett projekt är det viktigt att projektet går att hämta hem och det görs 

genom att projektet är förankrat hos intressenterna och respondenterna. Vi anser att 

förankring är av central betydelse vid projektorganisationers organiserande eftersom 

engagemanget växer när projektets syfte är tydligt. Vi har också uppmärksammat att 

förankringen innebär en järnbur för projektet i form av de ramar som sätts för 

projektet hämmar flexibiliteten. Vår uppfattning är att teori om 

projektorganisationers organiserande inte överensstämmer med praktiken eftersom vi 

upplever att respondenterna föredrar järnburen framför ett ohämmat kreativitetsflöde. 

För att undvika järnburen anser vi att det endast är projektets syfte som ska förankras 

och organiserandet ska skötas av projektgruppen. 
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5 Slutsats 

I vårt avslutande kapitel uppfylls syftet med studien. Vi presenterar en sammanställning av studiens 

viktigaste slutsatser samt ger förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

5.1 Besvarande av problemformulering 

 

Hur tillämpas system i projektorganisationer? 

Hur påverkar system projektorganisationer? 

Vad är det som avgör legitimitet hos projektorganisationer? 

 

Syftet med studien har varit att skapa förståelse för till vilken grad 

projektorganisationer skapar system och hur det påverkar deras organisering samt att 

se om den teoretiska framställningen överensstämmer med den praktiska. 

Studieobjekten tycks som Apollons orakel i Delfi anamma Dionysos mer moderna 

livshållning, men anammandet är snarare en vilja än ett faktiskt utförande, eftersom 

vi ser att Apollons värdegrunder, struktur och ordning, präglar den moderna 

livshållningen i lika stor utsträckning som studieobjekten efterfrågar postbyråkratiska 

mönster. Praktiken påvisar ett institutionaliserat handlingsmönster där 

projektorganisationer efterfrågar mer styrning, som antyder att Apollons värdegrund 

präglar Dionysos nytänkande livshållning. 

 

5.1.1 System- tillämpning och påverkan 

Vi kan efter vår studie dra slutsatsen att system är av betydelse för våra studieobjekt 

för de möjliggör arbetet i projektform. En tidigare studie visade att en 

projektorganisation anammade fler hierarkiska led under projektet genomförande, 

denna händelse har inte skett hos studieobjekten. Vi drar slutsatsen att de hierarkiska 

leden som är en del av system, har varit påtagligt närvarande under projektprocessen. 

Vi har uppnått förståelse för att system påverkar organiserandet och system tillämpas 

i projektorganisationer genom ramar och regelverk. Dessa ramar och regelverk 

begränsar projektorganisationer till ett formellt arbetssätt som har formulerats vid 

eller inför ett initialt skede av projektet. Vi har kommit fram till att projektets 

formalitet leder till en begränsning eftersom förutsättningarna kan förändras under 

tiden projektet drivs, men förmågan att anpassa sig med förändringen försvinner vid 

formuleringen. Teoretiskt beskrivs att projektorganisationer kännetecknas av 
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flexibilitet som i sin tur försvinner till en viss mån vid initialt skede av projektet. 

System påverkar därmed projektorganisationerna till inflexibilitet och oförmåga att 

anpassa sig till omvärlden. Vi har konstaterat att vår empiriska datasammanställning 

inte speglar den teoretiska grundläggande kunskapen vi har skaffat oss om 

projektorganisationer. Slutsatsen är därmed att projektorganisationers 

institutionaliserar sitt organiserande eftersom de organiserar sig omedvetet enligt 

byråkratiska handlingsmönster. 

 

Oraklet i Delfis val att anamma den mer moderna livshållningen tycks inte grunda 

sig på rationella grunder och detsamma kan sägas om studieobjektens val av 

projektformen som det bästa sättet att organisera sig. Studieobjektens val av 

organisationsform tycks inte grunda sig i ett behov eller problem som kräver särskild 

fokusering och därmed även anpassad organisering. Studieobjekten driver arbete i 

projektform för att de formella reglerna kräver det, snarare än att organiseringen 

utgör ett rationellt sätt att handla efter. En möjlig förklaring vi funnit kan vara att 

studieobjektens huvudorganisation är politiskt styrd. Den teoretiska beskrivningen 

om projektorganisationer som en flexibel organisationsform, har vi i samband med 

vår studie fått förståelse för att den inte upplevs i praktiken. Vi har därmed uppnått 

en ökad förståelse för att projektorganisationer generellt medför en lägre grad av 

kreativitet och skaparförmåga men har en högre grad av formella styr- och 

kontrollprinciper än vad teoretikerna återger att de ska kännetecknas av. Vår 

teoretiska referensram förespråkar att utgångpunkten för valet av projektorganisation 

ska grunda sig i ett behov eller ett problem. Vi har konstaterat att behovet och 

problemet endast utgör en bidragande del i valet av organisationsform. Därmed har 

vår slutsats bidragit med kunskap som nyanserar bilden av projektorganisationers 

organiserande.  

 

5.1.2 Finansieringens legitimitet 

Vår studie har bidragit till att visa att projektfinansieringen anses vara ett beroende 

och kan beskrivas som ett missbruk som leder till ”projekttrötthet”. Vi har kommit 

fram till att valet av att organisera sig enligt en projektorganisation grundar sig 

framför allt i att projektformen möjliggör finansiering av verksamheten. Vi har ökat 

vår förståelse att huvudorganisationen baserar sin verksamhet i stor del på att driva 

projekt för att finansieringen som fås genom att driva projekt inte hade varit möjlig 
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att ta del av om uppdraget genomfördes i ordinarie verksamhet. Legitimiteten hos 

studieobjekten ligger därmed i finansieringsmöjligheten, men vi har konstaterat att 

beteendet inte är rationellt eftersom studieobjekten upplever missnöje över 

agerandet.  

 

5.1.3 Förankra utan att kasta ankar 

Vi har förstått att studieobjekten anser att förankring är oerhört viktigt på grund av 

att resultat kan uppnås. Efter vår studie har vi kommit fram till att det framför allt 

handlar om att uppnå effekt av ett projekt, vilket betyder att projektets resultat ska 

bidra till en långsiktig nytta för målgruppen. Vår uppfattning är att effekt uppnås av 

ett välförankrat projekt. Således har vi kommit fram till att projektorganisationers 

svårighet och dilemma är att lyckas förankra ett projekt med dess mål och syfte, utan 

att skapa en oförmåga till flexibilitet. Vi benämner projektorganisationers svårighet 

och dilemma med metaforen att ’förankra utan att kasta ankar’. Att driva ett projekt 

handlar om att få med alla på båten, genom att presentera destinationen, men inte 

resan dit. För att förtydliga vår liknelse vill vi endast att syftet med projektet 

förankras och att organiseringen som krävs för att nå syftet utelämnas för att inte 

begränsa projektorganisationers flexibilitet.  

 

5.2 Fortsatt forskning 

Utifrån vår studie anser vi att det vore intressant att studera offentliga 

projektorganisationer, vilka finansierar sin verksamhet med hjälp av 

finansieringsmedel från Europeiska Unionen. Det har kommit till vår kännedom att 

EUs politiska styrning präglar det svenska samhällets organisering. I detta fall bidrar 

EU-finansiering till att verksamhet i svenska företag och organisationer görs i stor 

utsträckning i projektform. Från att vi har analyserat projektorganisationer på 

organisatorisknivå, anser vi att det vore intressant att ta detta ett steg längre. Vår 

nyfikenhet har under vår studie vuxit sig allt starkare för att undersöka den politiska 

styrningens påverkan på företag och organisationers organisering på samhällsnivå 

samt internationellnivå. Utifrån dessa två perspektiv vore det också intressant att 

studera om det förekommer kulturella skillnader mellan länder när projekt 

organiseras och hur erfarenheter kan förankras mellan länder och organisationer 

inom EU.  
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Figur 3: Projekttriangeln 
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Bilaga1 

 
Intervjuguide - Projektledare och projektgruppmedlem 

 

1. Beskriv dig själv. 

 Pratar med respondenten om den, oss och allmän pratstund. Personlig och 

förtroendeingivande stund.  

 

2. Kan du placera ut rollfördelningen i ditt projekt och motivera placeringarna?  

Hierarki 

 Vilka olika roller finns i ditt projekt? 

 Vem styr vem i projektet? 

 Kan du dra linjer mellan rollerna för att förtydliga? 

 

3. Varför tror du att ni arbetar i projekt? Vilka styrkor och svagheter innebär 

arbetssättet?  

Legitimitet 

 Hur beskrivs er organisation internt? 

 Har ni några organisatoriska förebilder? 

 Någon eller några organisationer eller projekt som framhålls som 

framgångsrika eller eftersträvansvärda? 

 Hur pratar man från chefshåll om er organisation? 

 Har ni fått någon/några förklaringar till er struktur? 

 Har ni arbetat på något annat sätt? Varför arbetar ni inte så längre? 

 

4. Hur väljs personer som ska vara involverade i projektet ut? 

Samordning 

 

5. Hur upplever du att det är att arbeta i ett projekt? 

Hur upplever du… 

-  Samordning?   (t.ex. vem som gör vad) 

- Hierarki?  (t.ex. egna initiativ) 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide - Utvecklingsstrateg 

 

1. Beskrivning av dig som person och erfarenhet samt nuvarande arbetsroll. 

 

2. Vilka är de vanligaste frågorna du får från personer som arbetar i projekt? 

 Vad för problematik tar de vanligtvis upp med dig och önskar få vägledning i? 

 

3. Varför tror du att så många företag arbetar i projektform? 

 Vilka styrkor och svagheter innebär arbetssättet enligt dina erfarenheter från 

den praktiska verkligheten?  

 

4. Vad tycker du att en framgångsrik projektorganisation ska kännetecknas av?  

 Ge gärna ett praktiskt exempel på detta. 

 

5. Vilka svårigheter tror du projektformen kommer att möta i framtiden? 

 

6. Hur anser du att projektorganisationer bör utvecklas för att hantera omgivningens 

förutsättningar? 
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Respondenternas Rollfördelning 

 

K-Projektet 
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