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Abstract
I will in this paper give an introduction to the subject fields systemdevelopment,
groupdynamic, conflicts and kommunication. The paper will fokus on what
systemdevelopmentgroups can do before and during a project to support the teamwork
and what systemdevelopmentgroups kan do to overbuild destruktive conflicts.
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Sammanfattning
Detta arbete handlar om vad medlemmarna i en systemutvecklingsgrupp kan göra för
att få ett bra samarbete och sammanhållning i gruppen och vad medlemmarna kan göra
för att förebygga destruktiva konflikter. I min introduktion tar jag upp
systemutveckling, grupper, konflikter och kommunikation. Dessa ämnesområden ger
en bakgrund till hur mycket det är som ligger bakom ett fungerande samarbete och
sammanhållning i en grupp.

Systemutveckling organiseras i allmänhet som projekt som består utav personer som
har olika erfarenhet, förväntningar, kunskaper och åsikter. Detta gör att det är många
faktorer som spelar in för att en systemutvecklingsgrupps samarbete och
sammanhållning ska fungera. Ett fungerande samarbete och sammanhållning är inte
något som kommer på köpet vid en grupps bildande. En grupp genomgår olika faser
som innebär att den ställs infor kritiska situationer och problem som den måste lösa för
att kunna gå vidare i sin utveckling. Medlemmarna i en grupp måste tillsammans arbeta
fram ett bra samarbete och sammanhållning. För att kunna göra detta måste gruppen ta
tag i de eventuella konflikter som uppstår i gruppen och ha en öppen kommunikation.

Jag anser att det är viktigt att en systemutvecklingsgrupp har ett fungerande samarbete
och sammanhållning  i gruppen för att kunna göra ett bra arbete. Jag har därför försökt
ta reda på vad systemutvecklingsgrupper gör för att främja samarbetet och
sammanhållningen i gruppen. Jag har också undersökt vilken attityd
systemutvecklingsgrupper har till konflikter och vad de gör för att förebygga att
destruktiva konflikter uppstår inom gruppen.

Jag har valt att basera min undersökning på intervjuer därför att mina
problemställningar kräver ganska stor redogörelse av svarspersonen. Finns det några
oklarheter i mina frågor kan dessa redas ut enkelt. Jag kan också be den intevjuade att
förklara om det är något i svaret som jag ställer mig undrande till. Vid en intervju har
jag också möjligheten att ställa följdfrågor om jag anser att det skulle behövas.

Jag har i min undersökning sammanlagt intervjuat sex personer. Fyra av dessa arbetar
som datakonsulter. Jag har också intervjuat en person som arbetar med utbildning av
projektledare och en person som forskar i systemdesign och gruppdynamik. Genom
mina intervjuer har jag kommit fram till att systemutvecklingsgrupper gör en hel del
saker för att främja samarbetet och sammanhållningen. Medlemmarna i
systemutvecklingsgrupper tycker allmänt att konflikter är något obehagligt som de
gärna sopar under mattan. Därför gör systemutvecklingsgrupper mycket för att
förebygga att destruktiva konflikter uppstår inom gruppen.

I diskussionsdelen värderar jag mitt resultat och tar upp de erfarenheter arbetet har gett
mig. Jag tar också upp förslag till fortsatt arbete.



1 Bakgrund

2

1 Bakgrund
Mitt examensarbete handlar om vad man i en systemutvecklingsgrupp kan göra för att
främja samarbetet och sammanhållningen i gruppen och vad systemutvecklingsgruppen
kan göra för att förebygga att destruktiva konflikter uppstår inom gruppen. Jag anser
att konflikter ofta finns i någon utsträckning mellan människor som ska arbeta
tillsammans i en grupp, på grund av att man ofta har tidspress när arbetet ska vara
färdigt och ovanan att jobba med människor man inte känner och tidigare inte arbetat
tillsammans med. Anledningen till att jag vill att mitt examensarbete ska handla om
detta beror på att jag utifrån min egen erfarenhet av att arbeta i grupp anser att det är
av grundläggande betydelse att en systemutvecklingsgrupp kan samarbeta så
konfliktfritt som möjligt, för att arbetet ska kunna göras effektivt och bli av högsta
kvalitet.

Jag har valt ett stycke i Björn Nilssons bok Individ och grupp (1993) som jag tycker
ger en bra inledning till tanken bakom mitt examensarbete:

”Människor har under alla tider befunnit sig i grupper, lekt i grupper,
umgåtts i grupper, arbetat i grupper, löst problem i grupper, gått igenom
livets olika faser i grupper - men utan att bry sig särskilt mycket om hur
grupperna fungerat eller varför. Det var och är en självklar och
oreflekterad del av verkligheten. I och med ett mer föränderligt och
komplext samhälle består grupperna numera av personer som har
erfarenheter, förväntningar, kunskaper och åsikter som inte längre är
gemensamma utan olikartade. Därmed har gruppmedlemmarna olika
behov och olika mål (utan att de behöver märka det) och därmed kan det
uppstå störningar och hinder i samvaron.”(sid 28)



2 Introduktion

3

2 Introduktion
I detta kapitel introduceras systemutveckling, grupper, konflikter och kommunikation
för att ge bakgrundsfakta till mitt fortsatta arbete. Med min introduktion vill jag ge
läsaren en förståelse för hur många faktorer som spelar in för att arbetet i en grupp ska
fungera.

Jag har mest utgått från författaren Granér (1991) när jag hämtat information om
ämnet grupper. Jag är medveten om att det kan vara en risk att hänga upp en så stor
del av min introduktion på en författare. Anledningen till att jag har gjort detta är att
Granér har använts som referens i mycket av den litteratur jag läst och jag har därför
gjort valet att gå tillbaka till Granérs bok och använda honom som källa.

2.1 Vad är systemutveckling?

Systemutveckling innebär utvecklandet eller förändring av ett informationssystem. Jag
vill därför börja med att förklara vad informationssystem är för något för att senare
återkomma till systemutveckling.

Beteckningen informationssystem är sammansatt av två ord: information och system.
Enligt Andersen (1994) måste man känna till de båda begreppen information och
system för att kunna förstå vad ett informationssystem är för något.

Andersen (1994) menar att information är upplysningar om faktiska eller tänkta
förhållanden. Det finns ingen garanti för att de upplysningar som ges är korrekta.
Information kan vara ofullständiga eller till och med helt felaktiga. Detta innebär att vi
inte kan vara helt säkra på att ett informationsystem bara förmedlar korrekta
upplysningar.

Med ett system menar Andersen (1994) att det finns ett mönster (en ordning eller ett
sammanhang). Ett system står i motsats till något som är oorganiserat. Ett
informationsystem är ett slags system. Ett informationssystem är ett system (dvs ett
mönster) för behandling av information. För att ge en ökad förståelse av vad ett system
är för något har jag valt att presentera följande två definitioner av ett system.

”Ett system är ett antal objekt som har vissa attribut (egenskaper) vilka är
sammanbundna med relationer som har vissa attribut (egenskaper) vilka
mot omgivningen uppfattas som en helhet vid en given tidpunkt eller ett
givet tidsintervall.” (Eriksson 1986, sid 23)

”Ett system kan sägas vara en samling komponenter mellan vilka det
råder ett visst samband.” (Apelkrans & Åbom 1995, sid 15)



2 Introduktion

4

Själv tänker jag mig ett system efter hur Eriksson definierar det. Denna definition kan
vara svår att ta till sig om man inte är insatt i begreppen objekt och attribut. Därför
har jag valt att även ta med Apelkrans & Åboms definition som jag tycker ger en
något lättbegripligare version. Dock anser jag att Apelkrans & Åbom har missat att
komponenterna och sambanden mellan dessa har egenskaper.

Andersen (1994) anser att oerhört mycket kan uppfattas som system. Det finns inga
begränsningar för vad delarna i systemet kan vara. Han menar att det är upp till
betraktaren av verkligheten att bestämma vad som ingår i systemet och vad som inte
gör det.

Efter att ha förklarat vad information och system är vill jag nu återkomma till att
förklara informationsystem. Enligt Andersen (1994) är ett informationssystem ett
system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information.
Vad jag skulle vilja tillägga till Andersens definition av ett informationsystem är att det
även ger möjlighet för sökning av information.  Enligt Nationalencyklopedin innefattar
ett informationssystem såväl ett systems tekniska utrustning som dess mänskliga
aktiviteter och rutiner. Många gånger används informationssystem och datasystem
synonymt, men jag anser att ett datasystem är en del av ett informationssystem och
endast innefattar ett systems tekniska utrustning.

Jag anser att systemutveckling innebär utvecklande eller förändring av ett
informationssystem. Detta system används i det vardagliga arbetet av andra människor
än de som har utvecklat eller förändrat systemet. Man utvecklar eller förändrar ett
system i strävan att till exempel underlätta arbetsbördor, effektivisera arbetsrutiner,
hushålla med olika resurser samt eliminera problem inom olika arbetsområden. Kort
sagt; man strävar efter att allting ska fungera så smidigt som möjligt.

Andersen (1994) menar att arbetet med att utveckla ett informationssystem ofta
organiseras som ett projekt. Enligt Andersen m.fl. (1994) används projektformen när
det dyker upp uppgifter som verksamheten inte är anpassad för. Ofta är uppgifterna
sådana att de berör många i verksamheten. Uppgifterna hör inte hemma på en enda
plats i organisationen och är av engångsnatur. Den är också underställd tidsfrister och
knappa resurser. Andersen (1994) anser att en systemutvecklingsuppgift har de drag
som karakteriserar projektuppgifter och att det därför är lämpligt att bedriva
systemutveckling i projektform.

2.1.1 Systemutvecklingsfaser

Enligt Andersen (1991) består systemutveckling av ett antal faser som arbetet går
igenom under utvecklingen av ett informationssystem. Andersen tar upp följande
systemutvecklingsfaser:

• Analys

• Utformning
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• Realisering

• Implementering

Dessa faser behandlas ytterligare i nedanstående underkapitel.

2.1.1.1 Analys

Enligt Andersen (1994) är analysen systemeringens vad-orienterade
(problemorienterade) område. Det vill säga de områden där man fastställer vad
informationssystemet ska uträtta och formulerar en plan för det fortsatta arbetet.
Analysen av informationssystemet kan sägas vara den viktigaste uppgiften inom
systemutvecklingen. Utförs den dåligt blir även informationssystemet dåligt, oavsett
vad man gör senare. Det är omöjligt att kompensera ett dåligt analysarbete med ett bra
jobb i de följande faserna.

2.1.1.2 Utformning

Enligt Andersen (1994) är utformningen systemeringens hur-orienterade
(lösningsorienterade) områden. Beslut som tagits i analyseringsfasen ligger till grund
för själva utformningen av systemet. Besluten har formulerats i en kravspecifikation av
användaren tillsammans med utvecklaren. Kravspecifikationen är länken mellan
analysfasen och utformningsfasen av systemet.

2.1.1.3 Realisering

Andersen (1994) menar att realisering innebär själva byggandet av det tänkta
informationssystemet. Det kan vara en krävande uppgift att få systemet att fungera så
som man hade tänkt sig.

2.1.1.4 Implementering

Enligt Andersen (1994) är implementeringen starten av det nya informationssystemet.
Detta kräver eftertanke och planering. Man stöter på både motivationsmässiga och
praktiska problem. Både användarna och de olika experterna måste delta i detta arbete.
I och med implementeringen är utvecklingsarbetet avslutat. Systemet tas i dagligt bruk.

Detta är ett sätt att se på systemutveckling och jag håller med Andersen (1994) när han
skriver att det är viktigt att vara medveten om att det finns vissa typer av
informationssystem, vissa verksamheter och vissa uppfattningar om användarens
medverkan som motiverar andra tillvägagångssätt. Precis som Andersen anser jag att
det inte finns ett enda ”riktigt” tillvägagångssätt inom systemutvecklingen. Men
Andersen menar att detta tillvägagångssätt som jag valt att ta upp är det mest
framgångsrika vid många utvecklingsuppgifter.
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2.2 Vad är en grupp?

Nedan följer två definitioner som var och en ger sin beskrivning på vad som klassas
som en grupp. Med dessa definitioner försöker jag ge läsaren en klarhet i vad det är för
skillnad mellan en samling människor och en grupp. En viss kritik har jag dock till
Browns och Homans definitioner som jag vill att läsaren ska reflektera över.

”En grupp är två eller flera ömsesidiga beroende individer som påverkar
varandra i ett socialt samspel.” (Fortsyth 1990, sid 7)

”En grupp existerar när två eller flera människor definierar sig själva
som gruppmedlemmar och när gruppens existens erkänns av åtminstone
en annan individ.” (Brown, 1988, sid 2)

Vad jag frågade mig när jag läste Browns definition är om det kan finnas grupper
som ingen utomstående känner till, men människorna definierar sig själva som
gruppmedlemmar? Enligt definitionen har inte då hela villkoret uppfyllts för att
vara en grupp.

”Med en grupp menar vi ett antal personer som kommunicerar med
varandra under en viss tid och är tillräckligt få för att varje person skall
kunna kommunicera med alla övriga, inte i andra hand, utan ansikte mot
ansikte.” (Homans, 1950, sid1)

Jag tycker Homans hårddrar sin definition när han skriver att kommunikationen
måste ske ansikte mot ansikte. Det kan i och för sig vara en tolkningsfråga vad
han menar med detta men jag har valt att tolka det bokstavligen. En grupp anser
jag kan sköta sin kommunikation genom flera medel som t.ex. telefon eller e-post
det behöver inte vara ansikte mot ansikte.

”I en grupp samspelar medlemmarna (minst två) för att nå ett mål eller
utföra en uppgift.” (Svedberg, 1992, sid 11)

Svedberg (1992) ger en övergripande definition som jag tycker passar in på hur jag vill
att läsaren ska se på en grupp. Anledningen till att jag valt Svedbergs definition är att
han tar upp två väsentliga begrepp, nämligen att gruppen är till för att nå ett mål eller
att utföra en uppgift. Dessa två begrepp anser jag är slående på just
systemutvecklingsgrupper. Därför att systemutvecklingsgruppen har bildats för att
utföra en uppgift för att nå fram till ett eller flera uppsatta mål.

2.2.1 Olika sorters grupper

Granér (1991) menar att hur gruppen bildas ofta har stor betydelse för medlemmarnas
motivation att tillhöra gruppen och därmed för gruppens utveckling. Han skiljer mellan
olika grupper utifrån hur de har bildats. Granér tar upp följande grupper:

En naturlig grupp är en grupp som har bildats av medlemmarna själva. Ett kamratgäng
utgör ett exempel på en naturlig grupp.
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En organiserad grupp är en grupp där bildandet har skett utanför gruppen men
medlemmarna har frivilligt accepterat att tillhöra gruppen. Exempel på organiserade
grupper är t.ex. ett arbetslag eller en studiecirkel.

En tvångsgrupp är en grupp där bildandet har skett utanför gruppen och deltagarna
tvingats in i gruppen mot sin vilja. En typisk tvångsgrupp är internerna på ett fängelse.

Granér (1991) anser att det kan vara svårt att dra gränsen mellan en organiserad grupp
och en tvångsgrupp. Deltagarna kan t.ex. vara formellt frivilliga till att tillhöra gruppen
men alternativen är så dåliga att gruppen i realiteten blir en tvångsgrupp.

Jag tycker Granérs uppdelning efter hur gruppen har bildats är intressant just därför att
den underförstått säger ganska mycket om motivationen och klimatet i gruppen. Jag
anser att i en grupp som har bildats av medlemmarna själva bör motivationen vara
större än i en grupp där medlemmarna har tvingats att tillhöra gruppen mot sin vilja.

Motivation bedömer jag har stor inverkan på hur kvalitén på arbetet som ska utföras i
gruppen kommer att bli. Är motivationen hög i en grupp lägger medlemmarna ner mer
energi på att göra ett bra arbete. Detta tycker jag kan vara bra att ha i åtanke när man
väljer ut gruppmedlemmarna till en systemutvecklingsgrupp, så att man väljer
medlemmar som är villiga att vara med i utvecklingsarbetet och inte ser förändringen
som arbetet medför som ett hot och försöker motarbeta det. En person som försöker
motarbeta ett projekt stör stämningen i gruppen. Jag tar upp den här typen av person
mer under kapitlet 2.2.2.3.

2.2.2 Roller

Enligt Granér (1991) har varje grupp någon form av rollstruktur, dvs varje medlem tar
på sig någon form av roll, vanligen flera, som på olika sätt är relaterade till övriga
roller i gruppen.

Svedberg (1992) menar att i nästan alla grupper sker rollfördelningen med ett likartat
resultat dvs det finns standard roller i gruppen som existerar före gruppens tillsättning.
Dessa medlemmar och dessa standardroller kan man urskilja i nästan alla grupper.
Exempel på dessa standardroller är clownen, lustigkurren som får de andra att skratta;
buffeln, som genom att vara bångstyrig och besvärlig vill testa sin acceptans i gruppen;
syndabocken, henne eller honom lägger man skulden på när något går fel; offret, gör
inte så mycket förutom att tycka synd om sig själv; den ambitiöse, är den som styr och
ställer och tar tag i saker som ska göras; och den som vill ha monopol på
uppmärksamheten, är en aktiv och talför person som oblygt solar sig i glansen av
andras uppmärksamhet. Teorin om standardroller baserar Svedberg på att det är sällan
man finner en grupp där alla är tysta eller alla är lustigkurrar. Satte man alla talföra i en
grupp så skulle sannolikt några plötsligt finna sig i en ny och tystare roll.
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Jag håller med Svedberg (1992) att vissa av våra roller blir vi påtvingade av den
gruppdynamik som finns. Andra människor uppfattar oss på ett visst sätt och sätter en
stämpel på oss hur vi ska vara. Denna stämpel kan det sedan vara svårt att bli av med.
Men jag håller inte med honom när han konstaterar att gruppen består av
standardroller. Jag anser att människan är mer komplex än att hon kan stoppas in i fack
som representerar standardroller. Därför håller jag med Granér (1991) när han skriver
att en gruppmedlems sociala roll består av en unik kombination av rollfunktioner.

Granér (1991) delar upp rollfunktionerna i positiva och negativa funktioner. En positiv
rollfunktion är en funktion som behöver finnas i en grupp. Granér menar att man kan
urskilja två slags positiva rollfunktioner, instrumentella och socio-emotionella, samt en
sorts negativa rollfunktioner, de självcentrerade.

• Instrumentella rollfunktioner, dessa rollfunktioner hjälper till att föra arbetet framåt
i gruppen.

• Socio-emotionella rollfunktioner, dessa rollfunktioner stöder gruppens utveckling
och sammanhållning.

• Självcentrerade rollfunktioner, dessa rollfunktioner behövs inte i en arbetsgrupp.
De stör och hindrar arbetet. Den självcentrerade försöker rikta uppmärksamheten
från arbetet som ska utföras och mot sig själv.

Granér (1991) menar att en gruppmedlem inte behöver tillhöra en typ av rollfunktioner
utan hans eller hennes sociala roll kan bestå av en kombination av dessa tre funktioner.
Hans/hennes roll är inte heller fast utan kan ändras beroende på uppgift och gruppens
sammansättning.

Nedan kommer exempel på instrumentella, socio-emotionella och självcentrerade
rollfunktioner. Jag har tagit med dem för att jag tyckte det skulle vara intressant för
läsaren att kunna se om han eller hon passar in på en eller flera av dessa roller. Det
gjorde nämligen jag när jag läste Granérs bok (1991) som just tar upp dessa exempel.

Jag tycker också att exemplen ger en inblick i hur olika våra sociala roller kan vara
genom att varje människa är unik i sin kombination av roller.

2.2.2.1 Instrumentella rollfunktioner

Granér (1991) tar upp följande exempel på instrumentella rollfunktioner, dvs de roller
som handlar om gruppens arbete:

Initiativtagaren kommer med förslag till nya sätt att se på gruppens syften och hur
dessa ska bli tillgodosedda. Han ger också nya sätt att definiera de problem gruppen
stöter på och förslag till lösningar av dessa problem.
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Informationssökaren försöker få fram nödvändig bakgrundsfakta som gruppen behöver
för sitt arbete.

Åsiktssökaren fokuserar inte i första hand på fakta, utan på att klarlägga de värderingar
som ligger till grund för åsikter och inriktning på arbetet.

Samordnaren försöker samordna gruppens arbete genom att hålla reda på vad som
skiljs åt i olika åsikter, förslag och åtgärder samtidigt som han försöker kombinera
dessa.

Orienteraren håller reda på hur långt gruppen nått i sitt arbete, pekar på avvikelser
från uppställda mål och försöker hålla gruppen ”på spåret”.

Kritikern värderar gruppens arbete positivt och negativt utifrån dess syften.
Vederbörande kan ifrågasätta genomförbarhet, logik eller tillvägagångssätt i gruppens
aktiviteter.

Stimulatorn får gruppen att handla eller fatta beslut och driver på för att öka kvaliteten
i gruppens arbete.

Assistenten bidrar med att utföra nödvändiga rutinuppgifter som att se till att
mötestider bokas och dela ut material.

Sekreteraren fungerar som gruppens minne, genom att på olika sätt hålla reda på vad
som sagts, gjorts eller beslutats i gruppen.

Granér anser att för att gruppen ska fungera i förhållande till instrumentella syften
krävs en balans mellan de olika rollfunktionerna.

2.2.2.2 Socio-emotionella rollfunktioner

Granér (1991) anser att de socio-emotionella rollfunktionerna utgörs av beteenden som
är till nytta för gruppens känslomässiga behov som trygghet, sammanhållning, likhet
och samhörighet. Granér tar upp följande exempel på socio-emotionella rollfunktioner:

Uppmuntraren ger beröm, visar intresse, uppskattning och erkännande för vad de
andra i gruppen gör samt uttrycker tolerans för oliktänkande.

Medlaren försöker överbygga oenigheter och konflikter samt lindra spänningar i
gruppen genom att lugna och skämta.
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Kompromissaren uppträder när olika typer av meningsmotsättningar uppstår.
Vederbörande försöker finna acceptabla kompromisser genom att erkänna egna fel
eller genom att möta andra på halva vägen.

Kommunikationsbefrämjaren försöker hålla kommunikationen öppen i gruppen genom
att uppmuntra passiva deltagare att vara aktiva och genom att hålla efter de dominanta.

Normgivaren ställer upp normer eller kriterier för hur gruppen bör fungera och
värderar gruppens processer.

Observatören är uppmärksam på olika aspekter av gruppens samspel, speglar och
tolkar gruppens känslomässiga klimat utan att värdera.

Medlöparen följer med i gruppens samspel, deltar men är mer eller mindre passiv,
accepterar andras idéer, lyssnar på alla i diskussioner och vid avgöranden.

2.2.2.3 Självcentrerade rollfunktioner

Enligt Granér (1991) består de självcentrerade rollfunktionerna av beteenden som
individen har behov att uttrycka medan de saknar betydelse för eller strider mot
gruppens behov. Individen använder gruppen för sina egna syften, utan att tillföra
något eller individen är så upptagen av sig själv att gruppens betydelse är begränsad.
Granér tar upp följande typer av självcentrerade rollmönster:

Angriparen försöker på olika sätt nedvärdera andras bidrag eller funktion i gruppen,
kritiserar andras värderingar handlingar och känslor, försöker tillskriva sig själv äran
för vad andra gjort.

Blockeraren uttrycker motstånd mot gruppens arbete utan att ange någon orsak,
försöker dra ut på utförande av uppgifter, fastnar i detaljer eller på nytt tar upp saker
som gruppen avvisat eller avslutat.

Uppmärksamhetssökaren försöker få gruppens fokus på den egna personen utan att
bidra till gruppens syften, är skrytsam, uppträder avvikande eller uppseendeväckande
eller på andra sätt kämpa för att slippa en ”underlägsen position i gruppen”.

Bekännaren använder gruppen för att få uttrycka ickegrupporienterade känslor,
insikter och värderingar.

Playboyen intar en överlägsen attityd i förhållande till gruppen och dess uppgift. Han
eller hon kan uttrycka sig överlägset cyniskt och raljerande.
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Dominanten försöker smickra eller övertala för att få makt.

Den hjälpsökande försöker få andras sympati genom att uttrycka osäkerhet,
otillräcklighet och överdriven självkritik.

Den självutnämnda företrädaren ser sig själv som representant för andra, de tysta, de
svaga och använder dessa för att förtäckt uttrycka egna fördomar och tala i egen sak.

Jag anser att en grupp behöver bestå av medlemmar med olika kombinationer av roller.
Fokuseringen av denna kombination ligger på instrumentella och socio-emotionella
rollfunktioner eftersom dessa gör att gruppens arbete och sammanhållning fungerar.
Självcentrerade rollfunktioner däremot tillför inte gruppen något positivt. Desto fler
instrumentella och socio-emotionella roller som är representerade i gruppen ju bättre
fungerande arbete anser jag att gruppen kommer att ha. Det räcker inte att ha ett fåtal
av rollerna representerade därför att ett fåtal delar av en helhet är bara en bit.

2.2.3 Grupputveckling

Enligt Granér (1991) har gruppens medlemmar innan de träffats börjat formulera
förhoppningar och farhågor. Vederbörande kan ha fantasier om allt positivt som den
nya gruppen kan föra med sig. Men samtidigt  är vi rädda för de risker i form av
personligt nederlag som en ny och okänd situation kan innebära. Utifrån dessa fantasier
formuleras syften med gruppen som dels handlar om att skydda oss själva och dels om
positiv utveckling. Dessa syften kan vara medvetna men de kan också ha en omedveten
karaktär.

Granér (1991) menar att de förväntningar och syften en individ för med sig till en
grupp ofta är orealistiska, speciellt de som finns på ett omedvetet plan påverkar de
inledande två faserna i en grupps utveckling dvs orienteringsfasen och konfliktfasen
som beskrivs nedan. Allt som allt utgår Granér från en uppdelning i fem faser när han
beskriver en grupps utveckling. Han bygger denna uppdelning på de gruppsykologiska
stadieteorier som Lucouisiere (1998) och Tuckerman (1965) har gjort.

Orienteringsfasen infaller med gruppens bildande, då gruppklimatet och gruppens
syften präglas av ett sökande efter gruppens identitet. Det handlar om att bli
accepterad i gruppen och bli uppmärksammad av de övriga medlemmarna.

Konfliktfasen utmärks av att motsättningar kommer i dagen och medlemmarna
markerar sin individuella identitet genom att hävda sig gentemot de andra.

I Närmandefasen mattas motsättningarna av och gruppen anpassar sina gemensamma
syften till de olika medlemmarnas och söker samarbetsformer som tillgodoser alla de
syften och behov som finns representerade i gruppen
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I Samarbetsfasen har alla medlemmarna lärt känna varandra, debatterar öppet och
ärligt, samarbetar och stödjer varandra. Gruppen har fått en identitet och gruppens
arbete går framåt.

Separationsfasen sker när projektgruppens arbete är avslutat och gruppen upplöses.
Det är ofta stark känslomässig upplevelse.

Granér (1991) menar att i varje fas ställs gruppen inför kritiska situationer och problem
som den måste lösa för att kunna gå vidare i sin utveckling. Om gruppen inte lyckas
med detta kommer den att stagnera eller upplösas. Att göra en indelning i faser av en
grupps utveckling innebär förstås en förenkling i förhållande till vad som faktiskt sker i
olika grupper. Faserna överlappar varandra och dessutom behöver inte alla
medlemmarna i en grupp finnas i samma fas samtidigt.

2.3 Konflikter

Enligt Brodal och Nilsson (1996) blir det alltid någon form av motsättningar när två
eller flera personer kommer samman; vi har alla olika uppfattningar, önskemål och
behov.

Jag skiljer mellan diskussion och konflikt. En diskussion har tid och rum, dvs man kan
peka ut när och var diskussionen började och slutade. En konflikt kan komma
smygande och de involverade vet inte alltid hur och när konflikten uppstod. Utifrån den
litteratur jag har läst, har jag gjort en egen definition på vad en konflikt är. Anledningen
till det är att jag vill att läsaren ska förstå vad jag menar med begreppet konflikt i mitt
fortsatta arbete. Jag definierar en konflikt enligt följande:

En konflikt är en motsättning mellan en eller flera personer som pågår
under en längre tid och som inte försvinner av sig själv utan som de
involverade måste ta tag i för att lösa.

Brodal och Nilsson (1996) anser att hur gärna vi än skulle vilja, går det inte att undvika
konflikter. En konflikt börjar för det mesta ganska oskyldigt och förvärras gradvis. De
inblandade märker inte vad som är på gång förrän tillståndet blivit allvarligt. Konflikter
uppstår och vi måste lära oss att känna igen dem och ta itu med dem så fort som
möjligt. Det hjälper inte att sopa konflikten under mattan och förvänta sig att den ska
försvinna. Att ignorera en konflikt innebär bara att den trappas upp och då kan det vara
för sent att lösa konflikten.

Brodal och Nilsson (1996) har ett ganska starkt påstående anser jag när de säger att
det inte går att undvika konflikter. Men enligt min erfarenhet, innebär undvikandet av
en konflikt att en annan uppstår och ofta är anledningen till konflikterna den samma.
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2.3.2 Konflikter, bra eller dåliga?

Hägerfors (1995) anser att en konflikt kan vara både bra och dålig. Hägerfors menar
att positiva konflikter behövs för att det ska bli utveckling. Konflikten kan vara ett sunt
varningstecken på att det behövs en förändring. Konstruktiva konflikter kan leda till en
öppen och ärlig kommunikation mellan de inblandade parterna, nya insikter om sig
själv och andra.

Men Hägerfors (1995) anser dock att det man oftast tänker på när man hör ordet
konflikt är den destruktiva varianten den som gör att människor far illa och som bland
annat på arbetsplatser ställer till stora kostnader.

Jag anser att en konflikt kan vara positiv om medlemmarna kommer fram till en lösning
som alla i gruppen kan godta. En destruktiv konflikt däremot är en konflikt där
medlemmarna inte kommer fram till en lösning.

Total frånvaro av konflikter i grupper menar Nilsson (1993) borde egentligen vara en
källa till oro, eftersom det är svårt att vara tillsammans med andra människor utan att
det uppstår missförstånd och oenighet eller utan att det finns vissa olikheter i
värderingar. Frånvaro av konflikter innebär egentligen apati och brist på djupare
engagemang.

2.3.3 Olika konflikttyper

Konflikter delas ofta in i flera olika typer beroende på orsaken till konflikten. Nedan
kommer jag att ta upp Svedberg (1992)s uppdelning i olika typer av konflikter:

Sakkonflikt, konflikten handlar om hur arbetet ska läggas upp som exempelvis hur
arbetet ska värderas, vilka arbetsmetoder som ska användas, vilka förslag som ska
vidareutvecklas sant vilka fakta och problem som är relevanta och vad som är de
egentliga problemen.

Rollkonflikt, en roll kan delas in i tre delar, en av organisationen ålagd del, en av andra
tillskriven del och en själv förvärvad del. När de tre olika rollkomponenterna brister i
överenskommelse uppstår en rollkonflikt. Identitet, soliditet och lojalitet ställs mot
varandra. Det kan vara när en persons faktiska beteende stämmer illa överens med
aktuella förväntningar från omgivningen. Många konflikter uppstår helt enkelt som ett
resultat av att de olika förväntningar vi har på varandra inte uppfylls.

Pseudokonflikt, denna konflikt innebär att  parterna egentligen är överens men
missförstår varandra på grund av kommunikationssvårigheter eller att man har
bristfällig/olika information att utgå från.
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Personkonflikt,  handlar om känslomässiga relationer. Dessa konflikter är oftast
destruktiva och svårare att hantera än sakkonflikterna. Har de inblandade redan börjat
tycka illa om varandra blir detta svårt att ändra på.

Intressekonflikter, konflikten handlar om motsatta intressen, t.ex. olika mål eller
värderingar. De uppkommer då en part inte kan vinna utan att den andra förlorar.

Enligt Svedberg (1992) är de vanligaste konflikterna, sakkonflikt och personkonflikt.
Hägerfors (1995) anser att sakkonflikter och personkonflikter kan vara renodlade. Men
ju allvarligare konflikten är, dvs ju viktigare syften som står på spel, desto troligare är
det att de båda typerna av konflikt går in i varandra.

2.3.4 Konflikt orsaker

Nilsson (1993) menar att konfliktorsakerna i en grupp kan variera i det oändliga. En
konflikts upphov kan ligga utanför gruppen, i gruppen eller hos en viss individ.
Kommunikationssvårigheter, gamla konflikter, konkurrensinriktat klimat, oklara mål,
motstridiga uppgifter, missförstånd, alla är tänkbara anledningar till en aktuell konflikt.
Men oavsett var konflikten har sitt ursprung och sin kärna kommer den att upplevas
inuti individen, i dennes medvetande och det är utifrån den bilden av konfliktsituation
han eller hon agerar.

Gedin-Erixon (1996) anser att personer upplever en och samma situation på olika sätt
och att konflikter oftast beror på detta. Vi uppfattar bara en bråkdel av det stora antal
intryck som hela tiden strömmar in genom våra sinnesorgan genom vår kommunikation
med andra människor. Jag anser att vår relation till andra människor bygger på hur bra
kommunikation vi har med dessa. Att vi lär oss förstå och tolka människor på rätt sätt
kan hindra att onödiga konflikter uppstår.

2.4 Kommunikation

Enligt Granér (1991) är det ett grundläggande antagande inom kommunikationsteorin
att det är omöjligt att inte kommunicera. Allt vad vi gör kommer samtidigt att förmedla
något till andra. Även när vi inte gör något, förmedlar vi ett budskap. Hägerfors (1995)
menar att vi kommunicerar därför att vi är sociala varelser, vi behöver kontakt med
andra. Detta är kommunikationens sociala eller känslomässiga funktion.
Kommunikation fyller också andra funktioner. Via kommunikation förmedlas
information och grund för handling.

Nilsson (1993) menar att språk och kommunikation är medfödda förmågor hos
människor, men färdigheten att använda dem socialt är inte medfött. Att kommunicera
med många olika människor i många olika situationer är något som vi lär oss och som
vi förbättrar genom träning och ökad erfarenhet. Genom att skaffa sig mer kunskap om
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kommunikation, hur vi sänder och tolkar budskap, hur vi tolkar andra människor och
hur vi uppfattas av andra kan vi avsevärt förbättra samspelet.

2.4.1 Kommunikationsprocessen

Enligt Hägerfors (1995) är processmodellen en mycket vanlig kommunikationsmodell.
Den innehåller sändare med ett budskap, en kanal där budskapet sänds och där
störningar kan få budskapet att förvrängas, en mottagare som tolkar budskapet och
återföring från mottagare till sändare. När två personer kommunicerar fungerar båda
som sändare och mottagare. Figur 2 illustrerar kommunikationsmodellen. Jag har tagit
med den för att jag anser att den ger en överskådlig bild av hur
kommunikationsprocessen går till.

Figur 2 Kommunikation processmodellen (Hägerfors, 1995, sid 187)

Hägerfors (1995) ger också en liknande modell som uttrycker ungefär samma sak fast i
ord: Vem säger vad, i vilket medium, till vem och med vilken effekt?

2.4.2 Typer av kommunikation

I detta kapitel kommer jag att ta upp olika typer av kommunikation. Dessa typer är
medveten-, omedveten-, verbal- och ickeverbal kommunikation. Jag tycker att det är
viktigt att vi är medvetna om dessa olika typer av kommunikation. Genom att vara
medveten om att vi andvänder oss av dessa i vår kommunikation med andra tror jag att
många missuppfattningar kan förhindras.

2.4.2.1 Medveten - Omedveten

Enligt Granér (1991) är en viss kommunikation avsiktlig. Vissa budskap är en följd av
att vi spontant eller genomtänkt beslutat oss för att förmedla en känsla eller en tanke.
Andra budskap är vi medvetna om även om detta inte är avsiktligt. De flesta har nog
någon gång varit med om att höra sig själv säga något, använda en ordföljd eller ett
tonläge som vi inte alls tänkt oss. Annan kommunikation menar Granér (1991) består
av att vi inte är medvetna om att vi kommunicerar något medan de runt omkring oss
drar mer eller mindre viktiga slutsatser om vad vi vill förmedla. Exempel på detta kan
vara att vi har en rynka i pannan och omgivningen drar slutsatsen att vi är bekymrade
över något.
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2.4.2.2 Verbal - Ickeverbal

Enligt Hägerfors (1995) har kommunikationen mellan två eller flera personer två
aspekter. Verbal kommunikation förmedlas med ord, huvudsakligen fakta. Medan den
icke verbala kommunikationen står för alla budskap som inte sägs med ord. Det är bara
det skrivna ordet som uteslutande är verbalt. I all kommunikation som sker direkt
människor emellan ingår såväl verbala som ickeverbala budskap. Den verbala
kommunikationen är oftast medveten medan den ickeverbala även uttrycker omedvetna
känslor.

Granér (1991) anser att de verbala och ickeverbala budskap som vi förmedlar samtidigt
kan överensstämma med varandra t.ex. när vi gråter och samtidigt säger att vi är
ledsna. Men det kan också vara så att den verbala uttrycker något annat än det
ickeverbala t.ex. när vi säger att vi inte är sura men vårt ansiktsuttryck säger det
motsatta. En sådan kommunikation brukar kallas dubbelkommunikation och kan vara
förvirrande eller väcka osäkerhet och misstänksamhet hos mottagaren. När så sker är
det troligare att mottagaren mer litar på vad den ickeverbala kommunikationen
förmedlar.

Jag tycker att det är viktigt att vi är medvetna om vår ickeverbala kommunikation just
därför att den är omedveten. Genom att vara medveten om sin egen ickeverbala
kommunikaton tror jag att man kan förhindra att många missförstånd sker pågrund av
dubbla budskap. Jag går närmare in på ickeverbal kommunikation i nästa kapitel.

 2.4.2.3 Ickeverbal kommunikation

Granér (1991)menar att kroppsspråket utgör en viktig form för kommunikation som
dels självständigt kan förmedla ett budskap och dels kan förstärka, neutralisera eller
motsäga ett verbalt budskap. Detta tycker jag är viktigt att vara medveten om då
ickeverbal kommunikation oftast leder till dubbla budskap och många konflikter
uppstår på grund av detta. Nedan ger jag några av Granérs exempel på kroppsspråk:

Placering och förflyttning. Hur personer som samtalar står placerade i förhållande till
varandra anger bl.a. hur de uppfattar sin relation till varandra. Om personerna står tätt
intill varandra, visar detta på intimitet medan ett stort avstånd tyder på distans även i
relationen. Om en av dem står och den andre sitter markerar detta underläge ur den
ståendes synvinkel, förutsatt att avståndet är markerat, t.ex. en chef bakom ett
skrivbord och en anställd framför. Men motsatsen gäller när den stående ställer sig nära
den sittande och ”tittar ner” på denne.

Ansiktsuttryck. Minspel, uttryck i ögonen och ögonens rörelser är viktiga källor till
känslomässiga budskap. Ett uttryckslöst ansiktsuttryck används ofta för att dölja vad vi
känner. När den vi pratar med undviker att möta vår blick kan detta tolkas som
ointresse, osäkerhet eller att vederbörande inte vill visa vad hon känner. Hur
ögonmusklerna är spända anger t.ex. om blicken är varm, bedjande eller irriterad.
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Kroppsrörelser. Till kroppsrörelser räknar vi bl.a. gester och handrörelser. Gester är
ofta spontana uttryck för att ersätta eller komplettera ett verbalt budskap. Precis som
det verbala språket är våra gester inlärda. Handrörelser som att trumma med fingrarna
eller dra fingrarna genom håret har däremot en privat innebörd. Ofta är de uttryck för
en kommunikation på omedveten nivå.

Paraspråk och andning. Med paraspråk menas de icke-språkliga aspekterna på talet.
Häri ingår hur något sägs. Tonläget förmedlar en känsla som t.ex. glädje. Tempot kan
ange lugn eller brådska. Många pauser kan tolkas som eftertänksamhet eller osäkerhet.
Hur röststyrkan varierar kan markera t.ex. angelägenhet, dramatik eller förvirring.
Andningen fyller motsvarande funktion. Djup och lugn andning kan markera
avslappning. Blir den lite snabbare och grundare tolkas den som upphetsning. När vi
blir rädda och försvarsinställda reagerar kroppen med att minska andningen.
Andningen är ett exempel på omedveten kommunikation från både sändarens och
mottagarens sida. Speciellt när vi är uppmärksamma på en person, har vi en tendens att
börja andas på samma sätt som denna, vilket bidrar till att vi kommer i ett liknande
stämningsläge.
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3 Problembeskrivning
I introduktionen i kapitel  2.2 tar jag upp att när man utför ett systemutvecklingsarbete
sker detta oftast i projektform. Arbete i projektform innebär att personer med olika
erfarenheter, förväntningar, kunskaper och åsikter måste arbeta ihop för att komma
fram till ett gemensamt mål. Dessutom har medlemmarna kanske inte tidigare arbetat
tillsammans och samtidigt har de pressen på sig att uppnå ett visst resultat inom en viss
tidsperiod.

I och med att våra liv är så olika, krävs en hel del anpassning när vi kommer in  i en
grupp eller när en grupp träffas för första gången. De flesta av oss har svårigheter i
umgänget med okända personer i obekanta situationer. Vi har lärt oss att hålla igen,
dölja känslor och spela spel. Vi har lärt oss att inte vara till besvär och hålla en glättad
min utåt. Trots att vi under vår uppväxt tillbringar en stor del av vår tid i grupper,
innebär det inte att vi kan och vet allt om vad som kommer att ske i en ny grupp. Detta
har jag gått djupare in på i kapitel 2.2.3.

När två eller flera personer kommer samman så blir det ofta någon form av konflikter;
vi har alla olika uppfattningar önskemål och behov. Konflikter diskuteras under kapitel
2.3. När konflikter uppkommer störs det normala umgänget och samarbetet mellan
människor. Det blir stockningar i arbetsflödet. Arbetsformerna stelnar och
möjligheterna att ta upp och genomföra nya idéer dör. Efter hand sprider sig konflikten
till omgivningen och tar allt mer tid och energi i anspråk. Därför är det viktigt att man
tar hand om de konflikter som uppstår och inte ”sopar dem under mattan”. Har
medlemmarna kunskap i hur man ska hantera konflikter när de uppstår, underlättar
detta i bearbetningen av konflikterna.

3.1 Problemställningar

Jag kommer att basera mitt examensarbete på följande frågeställningar:

• Gör medlemmarna i systemutvecklingsgrupper idag något före och under projektets
gång för att sammanhållningen och samarbetet ska bli bättre?

∗ Om ja vad?

∗ Om nej, är det något som enligt medlemmarna skulle behövas?

 

• Vad har medlemmarna i systemutvecklingsgrupper för åsikt om konflikter. Anser
medlemmarna att det är något som är positivt som får gruppen att utvecklas, eller
anser de det vara något negativt som bromsar arbetet i gruppen? Eller anser
medlemmarna i systemutvecklingsgrupper att konflikter kan vara både positiva och
negativa?

∗ Om positivt, varför?

∗ Om negativt, varför?

∗ Om både positivt och negativt, varför?
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• Gör systemutvecklingsgrupper något före och under projektet för att förebygga
destruktiva konflikter?

∗ Om ja, vad?

∗ Om nej, är det något som enligt medlemmarna skulle behöva göras?

-  Om ja, vad?

-  Om nej, varför inte? Är det något som enligt medlemmarna skulle behövas göras?

3.2 Avgränsning

Jag kommer inte att gå in på vilka konflikter som uppstår i en systemutvecklingsgrupp
utan jag kommer bara att behandla vad man gör för att förebygga konflikter. Jag har
gjort denna avgränsning så att mitt examensarbete ska få en positiv vinkel. Jag tror
också att denna vinkel underlättar mitt fortsatta arbete. Enligt litteraturen jag läst kan
det vara svårt att få företag att erkänna att det uppstod konflikter under ett arbetes
gång. Konflikter har en tendens att få oss att tänka på något dåligt.

3.3 Förväntat resultat

Mitt resultat i den här frågan är inte helt lätt att spekulera i. Men jag kan tänka mig att
en ökad satsning har skett på detta område de senaste åren. Vad jag har förstått från
kurser jag gått i systemutveckling satsar man idag mycket på kvalité i
systemutvecklingsprojekt och på snabba resultat. Projektgruppen har därför inte tid att
bromsas upp i arbetet av motsättningar mellan medlemmarna. Mycket pengar står
också ofta på spel. Jag kan tänka mig att många systemutvecklingsgrupper gör en
kortare resa eller umgås en dag för att alla ska lära känna varandra även på vardagligt
plan. Jag kan också tänka mig att vissa grupper genomgår en kurs i gruppdynamik och
konflikthantering innan projektet sätter igång.
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4 Möjliga metoder
Jag kommer i mitt examensarbete att undersöka de faktorer som spelar in för att få en
systemutvecklingsgrupps sammanhållning och samarbete att fungera. Jag kommer även
att undersöka vad gruppen kan göra för att främja detta samspel och vad den kan göra
för att förebygga att destruktiva konflikter uppstår inom gruppen. Den information
som krävs i en undersökning kan samlas in på olika sätt. Jag kommer nedan att kort
presentera metoder som jag anser vara tillämpningsbara i detta arbete. Följande
metoder kommer jag att behandla i rapporten:

• Dagböcker

• Intervju

• Enkät

• Dokumentation

4.1 Dagböcker

Enligt Patel & Davidson (1994) är dagböcker en form av självrapportering som man
kan använda för att samla in information. Man ber helt enkelt människor att föra
dagbok kring ämnet som man vill undersöka.

4.1.1 Fördelar och nackdelar med dagböcker

Enligt Patel & Davidson (1994) är fördelarna med dagbok att det kräver lite av den
person som gör undersökningen och ger en mängd information. Allt arbete med att
samla in materialet görs av de individer som ska föra dagboken. Personen som gör
undersökningen bearbetar sedan detta material.

Enligt Patel & Davidson (1994) är nackdelen med denna metod att den kräver väldigt
mycket av de individer som ska föra dagboken. När det gäller de flesta andra metoder
så behöver individerna bara prestera något vid ett enstaka tillfälle, t.ex. fylla i en enkät.
När man ber individen föra dagbok, innebär det oftast att individen måste prestera
något vid ett flertal tillfällen. Man måste också ta hänsyn till individens förmåga att
uttrycka sig i skrift.

4.2 Intervju

Enligt Patel & Davidson (1994) innebär en intervju en direkt kontakt mellan
intervjuaren och intervjupersonen. Intervjuer kan utföras antingen som besöksintervju
eller som telefonintervju. Dessas för och nackdelar kommer att gås igenom i
underkapitel 4.2.1-4.2.2. En nackdel med intervjuer anser Patel & Davidson är att
oberoende om det är besöksintervju eller telefonintervju är man som intervjuare
hänvisad till intervjupersonens villighet att svara på frågorna.
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Patel & Davidson menar att beroende på graden av ansvar som lämnas till intervjuaren
när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning skiljer man på
ostandardiserade intervjuer och standardiserade intervjuer. Vid en ostandardiserad
intervju formulerar intervjuaren frågorna själv under intervjun och i den ordning som är
lämplig för intervjupersonen. Vid helt standardiserade intervjuer ställer intervjuaren
likalydande frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson.

Enligt Patel & Davidson brukar man också skilja på strukturerad intervju och
ostrukturerad intervju, detta gäller graden av svarsutrymme som intervjupersonen får.
En helt strukturerad intervju ger intervjupersonen mycket litet utrymme att svara inom
och vi kan förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. I en ostrukturerad intervju
lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom.

4.2.1 Fördelar och nackdelar med besöksintervju

Enligt Dahmström (1996) är fördelarna med besöksintervjuer att intervjupersonen kan
ställa många och krångliga frågor. Svarskort med bilder och övrig information kan
visas. Oklarhet i frågorna kan vanligtvis redas ut enkelt. Besöksintervjuer ger också
intervjuaren möjlighet till grundlig undersökning. Anonymitetsskyddet kan förstärkas
och öppna frågor kan lättare besvaras.

Patel & Davidson (1994) anser att vid en besöksintervju får intervjuaren även chansen
att kunna observera kroppsspråket hos den intervjuade vilket kan förstärka dennes
svar.

Nackdelarna med besöksintervju anser Dahmström (1996) är att det är dyrt och tar
lång tid. Det finns också risk för intervjuareffekter och att intervjupersonen känner att
han/hon bör ha ”acceptabla” åsikter och värderingar och svarar därefter.

4.2.2 Fördelar och nackdelar med telefonintervju

Enligt Dahmström (1996) är fördelarna med telefonintervju att det är snabbt och
billigt, speciellt i jämförelse med besöksintervjuer. Vid telefonintervjuer kan oklarheter
i frågorna vanligen enkelt redas ut. Telefonintervjuer ger också intervjuaren möjlighet
till grundlig undersökning.

Nackdelarna med telefonintervjuer är enligt Dahmström (1996) bland annat att det inte
är möjligt med alltför långa intervjuer. Den omgivande miljön kan vara störande och
risk för föga genomtänkta svar finns.

4.3 Enkät

Enligt Dahlström (1975) är en enkät ett frågeformulär som besvaras direkt av
respondenten. Formuläret innehåller frågor med övervägande fasta svarsalternativ. Det
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är vanligt att svarsalternativen anges i olika skalor. Sättet att ställa frågorna på är dock
relativt begränsade. Frågorna i en enkätundersökning bör vara korta och koncisa.

Enligt Dahmström (1996) finns det tre olika former av enkäter. Dessa kommer att
redovisas under följande underrubriker nedan:

• Postenkät

• Gruppenkät

• Besöksenkät

4.3.1 Postenkät

Enligt Dahmström (1996) skickas enkäten med post till respondenten, ofta tillsammans
med ett frankerat svarskuvert. Respondenten skickar tillbaka enkäten per post efter att
ha fyllt i den. Detta är den vanligaste typen av enkätundersökning.

4.3.1.1 Fördelar och nackdelar med postenkäter

Fördelarna med postenkäter anser Dahmström (1996) är att det är billigt och man har
möjlighet att skicka enkäten till många personer. Många olika slags frågor går att
ställa. Respondenten  kan svara på frågorna när han/hon faktiskt har tid utan påverkan
från intervjuaren.

Nackdelarna anser Dahmström (1996) är att det är risk för stor bortfall och det tar lång
tid att få in svaren. Det finns heller ingen till hands som kan förklare om respondenten
finner frågorna oklara. Det är svårt att få svar på öppna frågor och man vet ej vem som
faktiskt har svarat på frågorna.

4.3.2 Gruppenkät

Enligt Dahmström (1996) innebär detta att enkäten delas ut till en grupp, t.ex. vid en
konferens eller en lektion. Enkäten delas ut besvaras och samlas in vid samma tillfälle.

4.3.2.1 Fördelar och nackdelar med gruppenkät

Enligt Dahmström (1996) är fördelen med gruppenkäter att man kan undersöka många
personer och att det är billigt och går snabbt. Det är också ett litet bortfall på grund av
vägran.

Nackdelarna är enligt Dahmström (1996) att det finns risk för påverkan av
gruppledaren. Det är inte heller möjligt med förnyad kontakt för granskning av oklara
svar.



4 Möjliga metoder

23

4.3.3 Besöksenkäter

Enligt Dahmström (1996) innebär besöksenkäter att man tar med sig formuläret och
besöker den person som ska besvara det. Enkäten kan antingen besvaras direkt på plats
eller besvaras senare och återsändas.

4.3.3.1 Fördelar och nackdelar med besöksenkäter

Enligt Patel & Davidson (1994) är fördelen med besöksenkäter att man kan hjälpa till
och eventuellt förtydliga för respondenten i vissa avseenden.

En nackdel är tycker jag att man måste besöka alla som man vill ska besvara enkäten.

4.4 Dokument

Enligt Patel & Davidson (1994) har beteckningen dokument traditionellt använts för
sådan information som skrivits ner eller tryckts. På grund av den tekniska utvecklingen
kan information idag även bevaras på andra sätt t.ex. som filmer, bandupptagningar
och fotografier.

4.4.1 Fördelar och nackdelar med dokument

Enligt Patel & Davidson (1994) måste vi förhålla oss kritiska till dokumenten när vi
använder dessa i en undersökning. Ett dokument kan ha framställts under påverkan
eller så långt efter händelsen att det föreligger risk för minnesfel. När det gäller vissa
typer av dokument är det också viktigt att fastställa om det rör sig om original eller
förfalskning.

Enligt Patel & Davidson (1994) är det också viktigt när man använder dokument i sin
undersökning att man inte bara väljer sådant material som stöder ens egna idéer. Gör
man inte detta blir fakta snedvridet.
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5 Val av metod
Jag har valt att använda mig av intervjuer i min undersökning. I nedanstående
underkapitel kommer jag att diskutera varför eller varför inte jag har valt respektive
metod för min undersökning.

5.1 Dagbok

Jag skulle kunna använda mig av denna metod i min undersökning, genom att be ett
utvalt antal personer som arbetar i olika systemutvecklingsprojekt föra dagbok, över
hur de går tillväga för att få ett bra samarbete och sammanhållning i gruppen och vad
de gör för att förebygga destruktiva konflikter. Jag har dock inte valt att använda mig
av denna metod eftersom jag anser att det skulle bli svårt att hitta personer som skulle
kunna tänka sig att ställa upp. Dagboksmetoden innebär som jag nämnt tidigare ett
ganska stort engagemang från individen som ska föra dagboken, eftersom denna
person inte bara vid ett tillfälle måste prestera något.

5.2 Intervju

Detta är den metod jag har valt att använda mig av i min undersökning. Min tanke är
att  intervjua datakonsulter med bakgrund som systemvetare för att undersöka vad man
gör i systemutveckligsgrupper för att främja samarbetet och sammanhållningen. Men
också vad man gör i systemutvecklingsgrupper för att förebygga destruktiva konflikter.
Jag hoppas också kunna intervjua Ann Hägerfors som har skrivit boken ”Att samlära i
systemdesign”.

Jag kommer att använda mig av besöksintervjuer i den mån det är möjligt och jag
kommer att använda mig av telefonintervjuer i de fall jag inte har möjlighet att träffa
intervjupersonen. Mina intervjuer kommer att vara standardiserade och mina frågor
ostrukturerade. Anledningen till att mina intervjuer kommer att vara standardiserade
(dvs likalydande frågor ställs  i exakt sammar ordning till intervjupersonerna)  är att jag
vill kunna jämföra de olika intervjupersonernas svar för att komma fram till ett
rättvisande resultat på min problemställning. Anledningen till att mina frågor kommer
att vara ostrukturerade (dvs frågorna lämnar maximalt utrymme för intervjupersonen
att svara inom) är att jag vid denna punkt i mitt arbete inte vet vad man i
systemutvecklingsgrupper kan göra för att främja sammanhållningen och samarbetet.
Jag vet inte heller vad man i systemutvecklingsgrupper kan göra för att förebygga att
destruktiva konflikter uppstår. Detta är anledningen till att jag måste lämna mina
intervju frågor öppna.

Jag har valt att göra intervjuer främst därför att mina frågeställningar kräver ganska
stor redogörelse av svarspersonen. Finns det några oklarheter i mina frågor kan dessa
redas ut enkelt. Jag kan också be den intevjuade att förklara om det är något i svaret
som jag ställer mig undrande till. Vid en intervju har jag också möjligheten att ställa
följdfrågor om jag anser att det skulle behövas.
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5.3 Enkät

Jag skulle kunna använda denna metod genom att skicka ut ett formulär med frågor till
ett antal systemutvecklare t.ex. datakonsulter. Anledningen till att jag inte tänker
använda mig av denna metod är att enligt min erfarenhet är svarsfrekvensen på enkäter
mycket låg. Det skulle också bli svårt utifrån min probemställning anser jag att
formulera fasta svarsalternativ. Att skicka ut ett frågeformulär med öppna frågor som
kräver att respondenten måste skriva väldigt långa svar är enligt min mening dömt att
misslyckas. Jag anser detta därför att det är väldigt få personer som tar sig tid eller har
tid att sitta och skriva en halv uppsats för att svara på en enkät.

5.4 Dokument

Dokumentstudier anser jag hade varit ett bra komlement till mina intervjuer. Men efter
att ha gjort efterforskningar på biblioteket om litteratur gällande min problemställning
var jag tvungen att välja bort denna metod. Därför att jag inte kunda hitta några
publikationer gällande min problemställning.
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6 Genomförande
Jag kommer i detta kapitel gå igenom arbetsprocessen i min undersökning. Jag
kommer också att presentera det material jag har fått fram i mina intervjuer och en
analys av dessa.

6.1 Arbetsprocessen

Jag har delat upp min arbetsprocess i fyra steg. Jag börjar först med att berätta om
arbetet med att utforma intervjufrågorna, för att sen komma in på hur jag fick tag i
personerna till mina intervjuer. Därefter går jag kort in på hur intervjuerna gick till för
att avsluta med bearbetningen av dessa.

6.1.1 Arbetet med att utforma intervjufrågorna

Redan när jag utformade mina frågeställningar för mitt examensarbete tänkte jag på att
de skulle ha en positiv vinkling. Likaså i mina frågor till intervjupersonerna försökte jag
utforma dem så att de skulle uppfattas på ett positivt sätt. (Se bilaga 1) Detta för att
intervjupersonen inte skulle inta en defensiv inställning till min undersökning och
uppfatta den som kritik. När jag gjorde mina frågor hade jag redan bestämt mig för att
intervjua datakonsulter. Frågorna gjorde jag ostrukturerade därför att jag ville få ut så
mycket information som möjligt av mina intervjupersoner. Jag kände att en
strukturerad intervju inte hade gett lika mycket. I och med att mina frågor är öppna
kommer de att kräva ganska stor redogörelse av intervjupersonen. På så sätt utelämnar
jag mig ganska mycket till intervjupersonens villighet att redogöra för sina svar.

6.1.2 Arbetet med att få tag i intervjupersoner

För att få tag i personer som var passande att intervjua slog jag i Gula sidorna i
telefonkatalogen på datakonsulter. Min tanke var att dessa borde ha jobbat i flertalet
olika systemutvecklingsprojekt och ha god erfarenhet av detta. Jag började med att
ringa runt till de konsulter som befann sig i Skövde. Jag hade nog lite för positiv
inställning till att få fatt i intervjupersoner. Men jag uppdagade ganska snabbt att detta
inte var en lätt uppgift. De flesta datakonsulter jobbar inte på sina kontor utan ute hos
sina kunder. Jag ringde runt till fem olika datakonsultföretag i Skövde och två av dem
hade tid och var villiga att ställa upp med en intervjuperson. För att få fatt i fler
intervjupersoner ringde jag fem olika datakonsultföretag i Trollhättan men fick nej från
samtliga.

Jag bestämde mig då för att kontakta datakonsulter i Stockholm för att få tag i fler
intervjupersoner. Jag använde mig återigen av telefonkatalogen och valde ut de företag
som hade en hemsida på internet. De blev sammanlagt femton stycken. Anledningen till
att jag valde de som hade en hemsida var att jag vill veta mer om företagen innan jag
tog kontakt med dem. Därför letade jag upp företagen på internet för att se vad de
arbetade med och hur stora företagen var. Jag valde de företag som hade mer än 30
anställda. Slutligen hade jag kvar tio företag av intresse. Jag bestämde ett datum då jag
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skulle vara i Stockholm och började ringa runt. Två företag hade möjlighet att ställa
upp under de dagar jag befann mig i Stockholm.

På många av de företag jag ringde till blev jag stoppad redan i växeln som vänligt och
bestämt sa till mig att deras konsulter jobbade ute hos kunder och hade väldigt mycket
att göra. I de fall jag fick prata med konsulterna själva ställde nästan alla upp på en
intervju.

Mitt mål var från början att intervjua sju stycken datakonsulter. Men jag fick bara tag i
fyra så jag fick nöja mig med det.

I mitt arbete ville jag få svar på mina frågeställningar utifrån olika synsätt. Jag tog
därför kontakt med Ann Hägerfors som har skrivit boken ”Att samlära i
systemdesign”, för att fråga henne om hon kunde tänka sig att ställa upp på en
telefonintervju. Detta gjorde jag via e-post där jag berättade vem jag var och vad mitt
examensarbete handlade om. Jag skickade också med de frågor jag ville ha svar på. Jag
fick aldrig något svar och ringde därför upp Ann flertalet gånger utan att det var någon
som svarade. Telefonnumret hade jag fått via hennes hemsida på internet. Det visade
sig emellertid att hon hade bytt arbete och flyttat från Lunds universitet till Högskolan i
Malmö. Där fick jag till slut tag på Ann och kunde bestämma tid för en intervju.

Från ett av företagen i Trollhättan hade jag fått telefonnumret till Lars Lagberg i
Stockholm som arbetar med utbildning av projektledare. Jag tyckte att det skulle vara
intressant att intervjua honom och få en tredje syn på mina frågeställningar. Efter att ha
försökt nå Lars i över en månad ringde han en dag upp mig. Anledningen var att han
var nyfiken på vem Linda Gustavsson var som hade försökt nå honom så intensivt. Jag
fick bokat en tid för en telefonintervju redan nästa dag.

6.1.3 Intervjuerna

När jag intervjuade datakonsulterna besökte jag dem på deras kontor för att göra
intervjun. Jag började mina intervjuer med att kort berätta om mig själv och varför
intervjun var viktig för mig. Jag frågade också den intervjuade om den ville vara
anonym eller om det gick bra att nämna deras namn och företag i min rapport.
Samtliga intervjupersoner hade inget emot detta. Under intervjun antecknade jag vad
intervjupersonen sa. Detta tyckte jag fungerade bra och jag hade inga problem med att
hinna med att skriva ner allt. Det största problemet för mig var att jag ibland hade svårt
att styra intervjun så att den höll sig inom ramen för mina frågor. Jag var orolig när jag
utformade mina frågor att jag skulle få korta svar. Detta hade jag inte behövt vara rädd
för visade det sig. De jag intevjuade var väldigt sociala och hade lätt för att lägga ut
sina svar och motivera dessa. Mina intervjuer med datakonsulterna tog mellan 1-1 ½
timme.
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Ann Hägerfors och Lars Lagberg intervjuade jag per telefon, eftersom jag fick kontakt
med dem ganska sent. Jag hade därför ingen möjlighet att resa iväg och göra en
besöksintervju.

Jag tyckte det var svårare att göra en telefonintervju än en besöksintervju. Det kan
bero på att Ann Hägerfors verkade vara stressad när jag gjorde min intervju med
henne. Hon hade mycket att göra i och med att hon bytt jobb. Intervjun med Ann
Hägerfors var också den kortaste av intervjuerna och tog 30 minuter. Jag hade hoppats
att få lite mer redovisande svar av henne än jag fick. Men jag är tacksam att hon ställde
upp trots att hon egentligen inte hade tid. I intervjun med Lars Lagberg hade jag
mycket svårt att styra och den intervjun tog nästan två timmar.

6.1.4 Bearbetning av intervjuerna

Den största svårigheten med att renskriva intervjuerna har varit att överföra talspråk
till skriftspråk och att göra det på ett sätt så att den som inte har varit med under
intervjun förstår vad den intervjuade menar. Efter att jag har renskrivit intervjuerna har
jag skickat tillbaka dem till intervjupersonen för godkännande. Detta för att kontrollera
att jag inte skrivit något som den intervjuade inte kan stå för.

Jag hade från början tänkt redovisa intervjuerna genom att sammanställa dem och
lägga de enskilda intervjuerna som bilagor. Men efter att ha sammanställt hälften av
frågorna insåg jag att detta inte blev bra. Mycket information gick förlorad av vad de
olika personerna hade sagt och det blev enbart tråkigt att läsa. Det blev också svårt att
följa vem som hade sagt vad. Jag bestämde mig därför för att lägga de intervjuades
svar enskilt under varje fråga för att sedan under, analysera intervjupersonernas svar.
På detta sätt får läsaren en klar bild över vem som har sagt vad och kan bilda sig en
uppfattning om intervjupersonerna. Jag går heller inte miste om någon information som
de intervjuade har sagt. Min erfarenhet är också att det är sällan man läser bilagorna i
en rapport.

6.2 Material presentation och analys

Jag har intervjuat fyra personer som arbetar som datakonsulter. Dessa är Håkan
Jonsson på VM-data, Ulrika Westerberg på Enator, Hans Mellberg på Arbit AB och
Per Johansson på APPIUS AB. Förutom dessa personer har jag också intervjuat Lars
Lagberg som arbetar med utbildning av projektledare och Ann Hägerfors som bland
annat forskar i gruppdynamik och systemdesign. Nedan kommer jag att presentera
mina intervjuer med dem. Jag kommer först att kort presentera de intervjuade. För att
sedan komma in på frågorna i min intervju och vad intervju personerna har svarat.
Efter varje fråga har jag analyserat de intervjuades svar.
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6.2.1 Presentation av de intervjuade

Håkan: Håkan jobbar inom IT-branschen som projektledare. Projekten är allt från
implementeringsprojekt till verksamhetsanalys och tekniska projekt. Han jobbar både
med interna utvecklingsgrupper och med kundprojekt.

Ulrika: Ulrika började sin anställning på Enator som datakonsult i september förra
året. Men hon har god erfarenhet av att arbeta i grupp sedan tidigare då hon arbetade
på Rockwool AB som systemprogrammerare. Ulrika har kontorsansvaret på Enator en
gång i veckan resterande tiden arbetar hon men kunduppdrag ute på olika företag.

Hans: Hans började på allvar med systemutveckling och programmering 1963. Sedan
dess har han jobbat som statskonsult, projektledare och avdelningschef. På Arbit har
Hans arbetat sedan 4 år tillbaka. Där arbetar han som datakonsult och har alltså hand
om kundkontakterna.

Per: Per är VD på APPIUS AB och jobbar bland annat som säljare, ekonomiansvarig,
projektledare och fungerar som stöd åt andra konsulter. I botten är han
systemutvecklare och systemerare.

Lars: I nuläget arbetar Lars med utbildningsinnehållet i interna kurser för certifiering
av projektledare i Europa. Lars har jobbat inom databranschen i 30 år bland annat som
konsult. Hans intresse ligger främst i interaktionen människor emellan och deras
mentala modell.

Ann: Ann Hägerfors arbetar i nuläget med utbyggnadsverksamheten av utbildnings
centrum för kompetensutveckling på Högskolan i Malmö. Tidigare har hon varit lektor
i informatik på Lunds universitet. Där forskade hon också i gruppdynamik och
systemdesign.

6.2.2 I de systemutvecklingsgrupper du arbetat med har deltagarna i gruppen
arbetat tillsammans och känner varandra sen tidigare?

Håkan: Håkan har jobbat med grupper som både har arbetat tillsammans och känner
varandra sen tidigare men också med grupper där medlemmarna aldrig har träffats
förut. Håkan menar att i interna projekt känner oftast medlemmarna varandra medan
kundprojekt består av medlemmar där alla inte känner varandra. Det är dock vanligast
att medlemmarna i alla fall känner till varandra sen tidigare men kanske inte just har
arbetat tillsammans.

Ulrika: Detta skiftar från projekt till projekt.
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Hans: Detta skiljer från projekt till projekt menar Hans. Han har jobbat i projekt både
där gruppmedlemmarna har känt varandra sen tidigare och där de inte har gjort det.
Som konsult kommer man oftast in helt ny i en grupp.

Per: Oftast använder man kundens egen personal i den mån det går och kompletterar
sedan med konsulter. Detta innebär att alla känner inte alla i gruppen.

6.2.2.1 Analys

Fyra av intervjupersonerna har svarat på denna fråga och utifrån deras svar verkar det
som att det skiftar från projekt till projekt om medlemmarna känner varandra sedan
tidigare eller inte. Det verkar dock som att det oftare händer att projektmedlemmarna
inte känner varandra. Svaren kan ha fått denna vinkling beroende på att de intervjuade
arbetar som konsulter. Frågan kan också ha tolkats olika av intervjupersonerna. Vissa
kanske har tolkat den som att alla ska känna alla i gruppen och andra kan ha tolkat den
att det räcker att medlemmen känner någon annan i gruppen. Hade jag formulerat
frågan annerlunda kan det tänkas att jag fått ett klarare svar. Jag tror att det är mycket
sällsynt att alla i ett projekt känner alla. Ann och Lars har inte svarat på frågan. När jag
ställde frågan till dem kom de in på andra saker och jag glömde bort att ställa frågan
igen.

6.2.3 Hur många deltagare i genomsnitt bör det vara i en
systemutvecklingsgrupp för att samarbetet och sammanhållningen ska fungera?

Håkan: Själva projektgruppen bör inte vara mer än fem till sex personer. Men ett
riktigt stort projekt kan bestå av flera projektgrupper där projektledarna i dess grupper
bildar en så kallad styrgrupp tillsammans med kunden.

Ulrika: Är projektet stort är det bättre anser Ulrika att dela in det i flera delprojekt
med fem till sju personer i varje grupp. Större grupper än så är svåra att hålla ihop.

Hans: Oftast brukar man vara sex eller fler i en grupp, men Hans föredrar när gruppen
inte är mer än tre till fyra personer.

Per: För att man ska få en så effektiv grupp som möjligt bör inte gruppen bestå av
mer än fem till sex deltagare.

Lars: Kärntruppen bör inte bestå av mer än tre till sju stycken medlemmar annars blir
gruppen okontrollerbar.

Ann: Minst tre och högst åtta, men är man mer än fem brukar man medvetet bilda
undergrupper. Bildar inte projektgruppen medvetna undergrupper, bildas dessa ofta
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omedvetet. Det negativa med undergrupper är att det lätt händer att man börjar tänka
”vi och dom”.

6.2.3.1 Analys

Här verkar intervjupersonerna överens om att man inte ska vara för många i en
arbetsgrupp. Om projektet är stort och man är många projektdeltagare verkar det som
intervjupersonerna tycker att det är bättre att dela upp projektet i mindre arbetsgrupper
som består utav minst 3 och högst 8 personer. Anledningen till att man delar upp
projektmedlemmarna i arbetsgrupper verkar vara att det annars blir svårt att hålla ihop
gruppen. Ann tar upp att om man inte bildar mindre arbetsgrupper medvetet så delas
projektgruppen upp i mindre grupper omedvetet. Detta kan kanske vara en orsak till
att man delar upp projektgruppen redan från början och på detta sätt får mer struktur
på de mindre arbetsgrupperna än om uppdelningen sker omedvetet.

6.2.4 Vad kan systemutvecklingsgruppen göra innan projektarbetet sätter i gång
för att främja sammanhållningen och samarbetet  i gruppen?

Håkan: Redan innan gruppen sätter igång har man varit noga med att välja ut
människor som kommer att fungera i gruppen. Dels med tanke på kompetens men man
väljer gärna människor som man vet arbetar bra tillsammans. Utifrån Håkans egna
erfarenheter blir gruppklimatet bättre om gruppen består av blandat kvinnor och män.
En grupp med bara kvinnor är sammanhållningen oftast mycket bra med öppen
kommunikation mellan gruppmedlemmarna. Ibland till och med så bra att mycket tid
går åt att prata. Består gruppen av bara män kan språket bli mycket hårt med grova
skämt.

När gruppen är tillsatt har man ett möte för att fastställa mål för projektet detta för att
medlemmarna ska sträva mot samma mål. Syftet med detta möte är också att alla ska
känna att de är delaktiga och viktiga för projektet. Mötet fungerar som en gemensam
”kick-off”, dvs start av projektet. I de systemutvecklingsgrupper Håkan har varit med
har det inte varit brukligt att göra någon aktivitet tillsammans i gruppen. Detta på
grund av att man inte har ansett sig ha resurser till detta. Annars menar Håkan att en
aktivitet är ett bra sätt att få gruppen att lära känna varandra.

Ulrika: Innan projektet sätter i gång har man oftast en gemensam ”kick-off”, då man
en eftermiddag eller kväll samlas och har en genomgång av projektet och dess mål.
Vilka verktyg och vilken arbetsmetod som ska användas. Efter genomgången gör man
någon aktivitet tillsammans. Det kan t.ex. vara att gå ut och äta, göra studiebesök eller
spela bowling. Vad som helst som inte har med arbetet att göra för att
gruppmedlemmarna ska lära känna varandra.

Hans: Hans tycker att redan när man anställer projektdeltagarna bör man tänka på om
dessa har en bra möjlighet att kunna arbeta tillsammans och få en bra sammanhållning.
I vissa fall har Hans som projektledare fått vara med och plocka ut gruppmedlemmarna
men detta anser han är en lyx som man långt ifrån får vara med och göra i alla projekt.
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Oftast tillsätts medlemmarna efter om de är lediga eller inte. Naturligtvis tar man
hänsyn till deras kompetens. Men det är sällan man kan välja och vraka.

Ett projekt börjar med någon form av ”kick-off” där alla som berörs av projektet bör
vara med, dvs beställaren, referensgruppen, projektledaren, arbetsgruppen,
kvalitetsansvarig och beslutsgruppen. Detta sker en eftermiddag eller kväll och syftet
är att alla ska få samma information gällande hur arbetet ska gå till, vilka roller var och
en har i projektet, förväntningar och mål. Under mötet är det också viktigt att
beställaren och projektledaren pumpar in motivation i resten av gruppen gällande
projektet. En bra uppstart kan vara avgörande för projektet. Efter mötet gör man
oftast något tillsammans som inte har med arbetet att göra som att gå ut och äta
tillsammans. Det är då viktigt att alla följer med så att man skapar en teamkänsla.

Per: I början av projektet har man en ”kick-off” där man i grova drag går igenom
målsättning, tid och kostnad för projektet. Men Per tycker att kick-offen ska fokuseras
på att folk ska lära känna varandra. Den ska tvinga folk att engagera sig i att lära känna
varandra, genom att göra någon form av aktivitet som får medlemmarna att hamna på
samma nivå. Denna aktivitet kan vara i form av att laga mat tillsammans, femkamp på
Skansen eller att gå och bowla. Vid en ”kick-off” gick hela teamet ner till Hötorget i
Stockholm och lärde sig att filéa fisk. Per tyckte det var härligt att se VDn för kundens
företag lägga av sig kavajen och kavla upp ärmarna och sätta igång och filéa fisk.
Denna aktivitet var uppskattad av alla medlemmarna i projektet.

Lars: Drömsituationen är att man har rätt kund, rätt projekt och rätt
projektmedlemmar. Då går det inte att misslyckas. Tyvärr är det inte så i verkligheten.
Man försöker dock att inte sätta folk som inte tål varandra i samma projekt.

Ett projekt börjar med en gemensam ”kick-off” där man går igenom strategier, syfte
och mål med projektet, som avslutning gör man en gemensam aktivitet för att
medlemmarna ska lära känna varandra.

Ann: Ett projekt börjar med en gemensam kick-off där man kör igång projektet och
påbörjar planeringsarbetet. Känner inte medlemmarna varandra sedan tidigare vilket
ofta är fallet kan man göra någon form av ”presentationslek”.

6.2.4.1 Analys

 Tre av intervjupersonerna tycker att det är viktigt att man tänker på att
sammanhållningen och samarbetet ska fungera i projektet redan när man tillsätter
medlemmarna. Utifrån deras svar verkar det inte som att detta alltid går att genomföra
utan att man får tillsätta medlemmar som är lediga för tillfället. Men att man försöker
att inte sätta människor som inte tål varandra i samma arbetsgrupp.

 Anledningen till att bara två av intervjupersonerna har tagit upp detta kan kanske vara
att de andra intervjupersonerna har utgått ifrån vad systemutvecklingsgruppen kan
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göra när alla medlemmarna är tillsatta. Det kan också vara så att möjligheten att kunna
välja medlemmar efter hur de kommer att samarbeta kanske inte finns i de flesta
projekt.

 

Att starta projektet med en gemensam ”kick-off” verkar vara generellt för alla projekt
eftersom det har tagits upp av alla intervjupersonerna. Skillnaden mellan svaren från
intervjupersonerna ligger i om kick-offen brukar fokuseras på att få igång projektet
eller att få projektmedlemmarna att lära känna varandra. Man kan kanske tänka sig att
detta varierar från projekt till projekt.

6.2.5 Vad kan systemutvecklingsgruppen göra under arbetets gång för att främja
sammanhållningen och samarbetet?

Håkan: Håkan anser att mycket hänger på projektledaren om sammanhållningen och
samarbetet ska fungera. Det är upp till projektledaren att se till att gruppen har en
öppen kommunikation och att de som behöver hjälp vågar fråga om detta. Det är
viktigt att ge feedback till medlemmarna i form av beröm, men även kritik. Det är
också viktigt att projektledaren vågar bjuda på sig själv. Detta brukar Håkan göra
genom att berätta en rolig historia eller berätta om när han har gjort bort sig. Skulle det
inte fungera med någon i gruppen är det viktigt att projektledaren tar denna person
avsides och pratar ut, för att se om man kan komma fram till en lösning. Går problemet
inte att lösa blir tyvärr sista utvägen att avskeda denna person.

Ulrika: Det är oerhört viktigt att alla medlemmarna får ta del av information rörande
projektets utveckling och att alla får samma information.

När det gäller projekt som varar en längre tid har man oftast någon form av aktivitet
under projektets gång för att alla i projektet ska kunna träffas. Det är inte alltid så att
man jobbar med alla i projektet utan oftast bara med den delprojektgrupp man själv
tillhör. Då kan det vara kul och  träffa de andra i projektet för att utbyta erfarenheter.

I mindre projekt kan det räcka med att man gör ett avbrott i arbetet och beställer pizza
för att stämningen i gruppen ska bli på topp igen.

En så enkel sak som att sitta runt ett runt bord när man har diskussioner om projektet
gör mycket för lagkänslan och avdramatiserar det hela lite. Det är viktigt att man får
ett lagarbete inom gruppen och att arbetet inte anses  klart förrän alla i gruppen är
klara inte bara den enskilde individen. Det är också viktigt att medlemmarna vågar be
varandra om hjälp och om en medlem är klar med sitt, erbjuder sig att hjälpa någon
annan att bli färdig.

Som medlem i en grupp måste du vara öppen och ärlig. Det är också viktigt att du ser
på gruppen som ett ”vi” och inte ”du och jag”. Det är speciellt viktigt att
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projektledaren ser på gruppen på detta vis och att han/hon ger respons och
uppskattning för gruppens arbete.

Hans: I större projekt som varar över en längre tid, gör man någon form av aktivitet
som att gå ut och äta tillsammans under projektets gång. Detta är inte säkert att man
hinner med i mindre projekt. I alla projekt samlas man med vissa intervall normalt en
gång i veckan för att göra så kallade avstamp. Det innebär att alla redovisar hur långt
man kommit inom sitt område av projektet och vad man kommit fram till. Man tar
också upp eventuella problem man har haft. Ledningen bör också ge någon form av
feedback till hur man tycker att projektet framskrider. Det är också viktigt att alla inom
projektet får samma information och att denna information är korrekt. Avstampen
skapar en vi-känsla så att medlemmarna inte blir avskärmade från projektet i sin helhet
och bara ser till sitt eget.

Per: Under projektets gång har man både officiella och inofficiella möten då man går
igenom hur arbetet fortskrider eller om något problem uppstått. Någon aktivitet ordnas
oftast inte under projektets gång. Det kan hända att man går ut tillsammans på krogen.
Men när projektet är slut brukar man ha någon form av avslutande ”kick-out”.

Mycket beror på den enskilde individen om stämningen ska bli bra i en grupp. Det är
viktigt att man har en öppen kommunikation i gruppen och att gruppen jobbar som ett
team så att inte någon ”kör sitt eget race”.

Lars: Det är viktigt att man strävar efter att alla ska få information om varför man gör
saker och att detta får stöd hos gruppmedlemmarna. Detta gör man genom att ha bra
uppföljningsmöten under projektets gång. Lars tycker också det är viktigt att lägga alla
korten på bordet och inte hemlighålla interna affärshemligheter för kunden. Det är
dock långt ifrån alla som håller med Lars i den frågan. Lars själv har aldrig fått ångra
att han har varit öppen och ärlig i sådana frågor mot kundens medlemmar.

Under projektets gång  brukar man göra någon gemensam aktivitet som att gå ut och
äta tillsammans. Det är viktigt att inte döma någon om de inte vill följa med på dessa
aktiviteter.

Det kan finnas de som av personliga skäl inte vill träffa gruppen på fritiden. Sedan finns
det människor som inte är sociala till sin läggning. Är anledningen t.ex. att medlemmen
har svårt att skaffa barnvakt, tycker Lars att man som projektledare kan hjälpa till att
ordna en barnvakt. Projektledaren har en projektbudget att ta av.

Projektledaren kan ses som en förebild för resten av projektmedlemmarna. Hur
projektledaren beter sig smittar ofta av på resten av projektmedlemmarna. Är
projektledaren distanserad och medlemmarna måste beställa tid för att träffa honom
samt om projektledaren anser sig förmer än de andra medlemmarna skapar detta ett
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mönster av otrivsel inom gruppen. En bra projektledare har ”öppen dörr-policy” och
lyckas skapa en stämning där man jobbar med varandra och inte mot.

Som projektledare måste du ta tag i de problem som uppstår mellan medlemmarna i en
grupp. Detta gör emellertid inte projektledare i den utsträckning de borde. Många
projektledare är fega och vågar inte ta tag i personliga frågor och har ingen utbildning i
hur de ska gå tillväga i sådana situationer. Utbildning av projektledare på den biten
tycker Lars behövs.

I dag jobbar man i grupp därför att saker och ting är för komplexa för att en person
ska kunna ha kunskap om allt. En grupp har flera hjärnor och ögon men för att kunna
dra nytta av det måste man ha en öppen kommunikation mellan medlemmarna.

Ofta vet vi väldigt lite om våra arbetskamrater. Därför är det viktigt att inte döma en
person innan man vet bakgrunden till problemet. Som medlem bör man ta reda på
orsaken och se om man kan hjälpa till. Den bästa regeln är att som du vill att andra ska
behandla dig ska du behandla dem.

Olikheter och missförstånd är ofta upphovet till konflikter. Ibland måste man acceptera
att vi är olika och genom att prata om gemensamma intressen kan man kanske få en
insikt i hur andra personer tänker och ser på saker.

Ann: Respekt är nyckelordet. Det är viktigt att alla i gruppen får yttra sig. Som
lyssnare ska man vara försiktig med minspel, suckar och liknande när någon annan
talar. Den som talar ska alltid få tala till punkt och bevärdigas med ett svar.

Har man möjlighet att ha lite kul under projektet är detta nyttigt för sammanhållningen
och samarbetet.

6.2.5.1 Analys

Fem av intervjupersonerna menar att man ofta gör någon form av aktivitet tillsammans
i  arbetsgruppen någon gång under projektets gång. Det viktiga verkar inte vara
omfattningen av aktiviteten utan att man träffas och umgås socialt utanför arbetet. Det
kan vara minst lika givande att göra avbrott i arbetet och för att ”ta en pizza” som att
ordna en femkamp på Skansen.

Tre personer har tagit upp att det är viktigt att alla som deltar i projektet får
information och att denna information är riktig. Det här tror jag är något som man
tänker på i alla projekt men anledningen till att bara tre personer tagit upp det kan
kanske vara att man själv har deltagit i projekt där informationsflödet inte har fungerat.
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Det största ansvaret verkar ligga hos projektledaren när det gäller samarbetet och
sammanhållningen i gruppen anser två av intervjupersonerna. Det verkar vara viktigt
att projektledaren fungerar som en förebild för resten i gruppen och att han/hon ger
feedback till gruppens arbete och vågar bjuda på sig själv. Genom att bjuda på sig själv
höjer projektledaren stämningen i gruppen och detta kan kanske medföra en öppnare
kommunikation mellan gruppmedlemmarna. Uppstår det meningsskiljaktigheter verkar
det vara projektledarens uppgift att få de involverade att komma fram till en lösning.
Frågan är om projktledare idag tar tag i de problem som uppstår mellan
gruppmedlemmarna eller bara låter det passera? Lars som arbetar med utbildning av
projektledare anser att dagens projektledare inte tar tag i de problem som uppstår
mellan medlemmarna i den utsträckning de borde. Men detta verkar vara något som
kan avhjälpas genom utbildning.

Fyra av intervjupersonerna anser att det är viktigt att det finns en medvetenhet hos
medlemmarna, hur man arbetar i grupp, att man inte kör sitt ”eget race” utan ser på
arbetet som en gemensam uppgift. Det verkar också som om den enskilde individens
beteende påverkar samarbetet och sammanhållningen i gruppen. Egenskaper som
öppenhet och ärlighet verkar spela stor roll.

De intervjuades svar är ganska spridda och detta kan kanske bero på att jag har
utformat frågan väldigt öppen. En ”snävare” fråga hade kanske gett mer information
från var och en av intervjupersonerna.

6.2.6 Vad har du för åsikt när det gäller konflikter som uppstår inom
systemutvecklingsgruppen?

Håkan: Håkan ser konflikter som både något negativt och positivt. En positiv konflikt
kan ge insikt om andra tillvägagångssätt och ge utveckling. En negativ konflikt, anser
Håkan, måste man vända till något positivt så att arbetet i gruppen kan gå vidare.

Hans: Ser man kortsiktigt på konflikter är en konflikt aldrig bra. De tar tid och tid
kostar pengar. Det är viktigt att analysera varför konflikten har uppstått. En konflikt
kan beröra resten av gruppen även om konflikten ligger utanför projektet. Det finns två
utvägar när det gäller en konflikt. Den ena är att man diskuterar och till sist kommer
fram till en lösning. En sådan konflikt kommer man ut ur starkare efter än före och är
en positiv konflikt. Den andra är att man aldrig kommer fram till en lösning på
konflikten och man måste gräva ner stridsyxan för att projektets bästa. Detta är ett
nederlag i sig men alternativet kanske är värre. Det inträffar väldigt sällan att man
avskedar personer eller flyttar dem till ett annat område inom projektet på grund av en
konflikt. Men hittar man ingen annan lösning så måste detta ske.

Per: Så länge inte konflikten påverkar resultatet sopar man den under mattan. I de fall
man borde tagit tag i den sker detta oftast försent. Som konsult har man den fördelen
att man kan gå därifrån när målet med projektet är nått man behöver inte stanna kvar
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och ta smällarna efteråt. I dag är det stor press att utföra ett projekt snabbt och
effektivt och det finns helt enkelt inte tid att spendera tid på att lösa konflikter.

Lars: Konflikter kan vara både bra och dåliga. Konstruktiva konflikter är bra om de
utnyttjas på rätt sätt, men en konflikt kan bli katastrofal om de inte tas till vara och
reds ut. Vad som är gemensamt för alla konflikter är att man ska ta tag i dem direkt
därför att tid för ändring är då, inte någon månad senare eller när projektet är över.
Hans säger lite skämtsamt att de konflikter som har med arbetssituationen att göra tar
han hand om. De andra konflikterna får någon psykolog ta hand om. Det går inte att
hålla på att reda ut små konflikter som exempelvis att ”Elsa retar sig på Bengt för att
han bär en grön slips”.

Ann: En positiv konflikt är när man kan ha en livlig diskussion utifrån olika åsikter och
komma fram till en kombination som är bättre än utgångspunkterna.

En negativ konflikt är när folk låser fast sig i sina positioner och de kan inte komma
fram till en gemensam lösning. Den här situationen är svårhanterlig och värst blir det
om folk börjar tycka illa om varandra.

6.2.6.1 Analys

Fem av de intervjuade har svarat på frågan och fyra av dessa har svarat att de ser på
konflikter som både något positivt och negativt. En positiv konflikt anser
intervjupersonerna vara en konflikt som ger insikt om andra tillvägagångssätt och ger
utveckling i arbetet medan en negativ konflikt är när man inte kommer fram till en
gemensam lösning. Jag tycker dock att det verkar som om några av dessa personer
kände att rätt svar på frågan är att en konflikt kan vara både något positivt och
negativt. I deras fortsatta resonemang verkar det nämligen som man helst är utan
konflikter om man får välja. Man verkar anse att en konflikt oberoende av om  den är
positiv eller negativ tar onödig tid i anspråk. Tid är något som man ofta har ont om i
projektarbete och detta kan vara en anledning till att man kanske tycker att en konflikt
oftare är negativ.

Endast en person anser rätt och slätt att konflikter är något negativt. Det kan kanske
vara så att denna person aldrig upplevt en positiv utveckling av en konflikt.

6.2.7 Vad är den generella attityden till konflikter i de systemutvecklingsgrupper
du arbetat i?

Håkan: Detta kan Håkan inte direkt svara på men menar att de flesta människor är
konflikträdda och vill inte ställa till bråk. Speciellt om konflikten inte har med jobbet
att göra. Det kan vara svårt att inse att om en konflikt inte har med jobbet att göra  så
påverkar det ändå indirekt hela gruppen i övrigt. Ett vanligt exempel på detta menar
Håkan är skilsmässor.
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Ulrika: Människor drar sig nog i allmänhet in i det längsta för att dra upp en konflikt
och konflikten uppdagas inte förrän det är försent och bubblan spricker.

Hans: Den generella attityden till konflikter är att det är något dåligt och obehagligt.
Har man redan haft en konflikt i gruppen drar sig medlemmarna ännu mer från att ta
upp en ny. En konflikt ger ofta en spänd stämning i gruppen och kommunikationen blir
inte lika öppen. Medlemmarna är rädda att säga något som ska skapa en ny konflikt.

Per: Den generella attityden till konflikter är att det är något dåligt som man gärna
undviker. Konflikter tar upp dyrbar tid.

Ann: De flesta är rädda för konflikter och sopar dem gärna under mattan. Vår attityd
till konflikter hänger ihop med vår kultur. I Skandinavien vill vi inte gärna ställa till en
scen eller vara orsaken till besvär. Kommer man längre ner mot medelhavsländerna har
man där mycket lättare för att ventilera sakfrågor med högljudd diskussion.

6.2.7.1 Analys

Fem av intervjupersonerna har svarat på frågan och den generella attityden i
systemutvecklingsgrupper tycks vara att konflikter är något obehagligt som man gärna
sopar under mattan för att slippa ta itu med dem. Jag tror att Ann kanske har rätt när
hon säger att detta i viss mån beror på vår Skandinaviska kultur. Kanske speglar också
svaren vad intervjupersonerna själva egentligen tycker om konflikter. Jag tror att när vi
svarar på frågor vad andra personer tycker om något, utgår vi först och främst ifrån
vad vi själva tycker. I den föregående frågan, underkapitel 6.2.6, frågade jag vad
intervjupersonerna själva hade för åsikt om konflikter. Jag tror att de flesta var lite
försiktiga i sina svar och därför svarade att de ansåg att en konflikt kunde vara både
negativ och positiv. När jag sedan frågade efter vad den generella attityden till
konflikter bland systemvetargrupper var, handlade inte frågan om intervjupersonens
åsikter längre och detta kan ha gjort att intervjupersonen har yttrat sin egentliga åsikt
om konflikter under denna fråga.

6.2.8 Gör systemutvecklingsgrupper något för att förebygga att destruktiva
konflikter inte uppstår inom gruppen?

Håkan: Nej inte direkt. Det finns helt enkelt inte resurser till att t.ex. låta
gruppmedlemmarna genomgå en kurs i konflikthantering. Ofta har inte heller
projektledaren några kunskaper om detta utan får ”gå på känn”. Håkan anser att något
man borde satsa på är att låta i alla fall projektledaren gå någon form av kurs i
konflikthantering och projektledning. Själv har han på eget initiativ gått några kurser i
detta.
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Håkan berättar om ett projekt han medverkade i där kundens gruppmedlemmar alltid
kom försent. Det slutade med att Håkan och hans medarbetare blev så trötta på detta
att man sände en faktura till företaget gällande väntetid. Företaget ringde upp och
undrade vad man menade med detta. Håkan förklarade som det var att företagets
medlemmar alltid kom försent. Efter denna incident hade man aldrig det problemet i
den gruppen mer.

Ulrika: En viktig regel är att majoriteten inte bestämmer. Att man lyssnar och
diskuterar igenom allas förslag även om man t.ex. är 5 mot 1. Så att ingen känner sig
överkörd. Det är viktigt att alla säger sin åsikt och att dessa åsikter behandlas lika.

Det är projektledarens roll att känna av stämningen i gruppen och ta tag och fråga om
han/hon anser att något inte är som det ska. I de fall där samarbetet absolut inte
fungerar måste man kanske byta ut någon även om detta är drastiskt.

Hans: Hans menar att olika människor har olika värderingar, olika sociala förmågor
och olika sätt att kommunicera. Det skulle därför vara bra att göra en
kommunikationsprofil av gruppen innan projektet sätter igång.

En kommunikationsprofil är ett test som visar hur den enskilda individen är som
person. Testet visar om han/hon hör till den vänskapliga, uttrycksfulla, analytiska eller
den pådrivande sorten. Vissa drag karakteriserar varje profil. Kommunikationsprofiler
är ett strategiskt verktyg för att medlemmarna ska få en förståelse för vad andra tycker
och tänker, hur andra ser på en själv och hur andra vill bli behandlade.
Kommunikationsprofilen ska helt enkelt göra gruppen medveten om att vi har olika
sätt att kommunicera och den ska också ge kunskap om hur man ska argumentera för
att få den andre att förstå.

Desto mer välplanerat och strukturerat projektet är desto lättare är det att undvika
konflikter. Var och en har sitt område inom projektet som den sköter och som i viss
mån överlappar de andra områdena. Men det är viktigt att projektet har en klar
avgränsning av områden. Det är också viktigt att medlemmarna respekterar dessa
avgränsningar och inte går in och ”pillar” på någon annans område. Hans tycker det är
viktigt att man gör klart över dessa spelregler innan projektet sätter igång, t.ex. vid
”kick-offen”.

Hans tror inte på att man kan förebygga några konflikter genom att åka iväg och leka
”fångarna på fortet”. Att arbeta i grupp så konfliktfritt som möjligt kräver förmågan att
kunna förstå och hantera både sina egna och andras känslor samt att kunna skapa och
behålla goda relationer. Vissa människor föds med denna förmåga medan andra måste
lära sig av de framgångar och misslyckanden man gör. Vissa personer tycks aldrig lära
sig detta.
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Per: Per menar att man aldrig kan förutse när en destruktiv konflikt ska uppstå. Det är
viktigt att gruppens fokus ligger på varför de är här istället för att lösa eventuella
konflikter. Det senare får man ta efter projektet är avslutat. Har medlemmarna ett
öppet sinne och man höjer diskussionen undviker man en hel del konflikter. Arbetet
ska fokusera på det roliga i projektet och resultatet ska inte fokusera på eventuella
konflikter.

Per tycker inte att det är nödvändigt för gruppmedlemmarna att ha kunskap om
konflikthantering för projektets skull. Däremot kan varje individ ha nytta av att ha
insikt i konflikter som kan uppstå. Som projektledare kan det vara bra om man har
kunskap och erfarenhet av konflikthantering.

Lars: Det är viktigt att man gör upp en kommunikationsplan över vem som ska få
information om vad, när och i vilken form, så att informationen når ut till alla. Annars
kan det lätt uppstå konflikter när olika personer har olika information att utgå ifrån och
en del har kanske inte fått någon information alls.

Det är också viktigt att man gör upp en rollbeskrivning över vilken roll var och en av
medlemmarna har i projektet, vem som ska göra vad och vem som har ansvar för vad.
Denna rollbeskrivning ska sedan gås igenom och accepteras av projektmedlemmarna.
Man slipper då problem som att någon tycker att någon annan har tagit  dess jobb eller
kommentarer som ”det är inte mitt bord”. När någon ny medlem introduceras i
projektet vet den också med hjälp av rollbeskrivningen vem som arbetar med vad och
vem som har ansvar för vad.

Uppstår motsättningar mellan två personer är det viktigt att dessa personer sätter sig
ner och reder ut saken innan det uppstår en konflikt.

Ann: Som person kan man genom att utveckla och förstå sig själv bättre bli mindre
rädd för konflikter. Det är viktigt att man inom gruppen upptäcker att man kan bråka
och vara vänner i alla fall.

Att komma överens om regler som ska gälla i gruppen kan förebygga att onödiga
konflikter uppstår. Ett klassiskt exempel är när folk kommer försent. Det är ofta en
källa till irritation som man lätt kan förhindra. Oftast går man inte igenom vilka regler
som ska gälla i gruppen. Detta är något man borde göra. Att göra upp regler när det
gäller arbetsinsatser och hur man ska gå tillväga om någon inte gör sitt arbete. Det är
också viktigt att sätta upp regler om hur man ska fatta beslut i gruppen. Bestämmer
man i gruppen sig för att ha en demokratisk beslutsprocess måste alla argumentera för
sin åsikt innan beslutet har fattats. När beslutet sedan har fattats är det försent att
komma med kommentarer om detta. När man fattar majoritetsbeslut händer det ibland
att minoriteten känner att de andra klarar av jobbet utan mig. Det är viktigt att göra
klart att även om majoritetens beslut gäller behövs alla i gruppen för att uppnå det man
beslutat om.
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Varje medlem kan höja sin medvetenhet om hur man arbetar i grupp. Skaffar man sig
en begreppsapparat för det som händer i gruppen och man har namn eller ord för det,
blir det lättare att förstå. Det man förstår kan man lättare hantera.

Ann menar att man måste träna sig i aktivt lyssnande och att reagera bara på det som
sägs inget annat.

6.2.8.1 Analys

Intervjusvaren är spridda i denna fråga. Ingen av intervjupersonerna har tagit upp
samma saker i sina svar. Detta kan bero på att frågan är ganska öppen och viss
tolkning ligger hos intervjupersonen vilka saker som görs för att förebygga att inte
destruktiva konflikter ska uppstå och vilka saker som görs av annan anledning i ett
projekt. Svarens spridning kan kanske också bero på att det skiljer sig från projekt till
projekt vad man gör för att förebygga destruktiva konflikter.

De flesta av intervjupersonerna har tagit upp konkreta saker som man kan göra för att
förebygga konflikter medan några också verkar ha tänkt på mer abstrakta saker dvs
hur projektledare och medlemmar ska bete sig för att förebygga att destruktiva
konflikter uppstår.

De konkreta saker som de olika intervjupersonerna har tagit upp för att förebygga att
destruktiva konflikter uppstår är kommunikationsplan, rollbeskrivning, sätta upp regler
för vad som gäller i gruppen och att göra kommunikationsprofiler. Jag får den
uppfattningen att alla dessa saker verkar vara viktiga att göra i ett projekt.

6.2.9 Är det något ni vill tillägga?

Håkan: Som svar på denna fråga ger Håkan mig ett papper som sitter på hans
anslagstavla. Detta ber han mig att läsa. Det lyder enligt följande:

”TA LÄRDOM AV GÄSSEN

Vi kan lära oss av gässen. Varje fågel flyger med egna vingar, men genom att flyga i V-
formation ökar flocken effekten med 71% jämfört med om varje fågel flög ensam.

Lärdom: Människor som arbetar i en gemensam riktning och med en känsla av
samhörighet kommer fortare och lättare till målet.

Så snart en gås faller ut ur formationen återtar den sin plats så fort som möjligt för att
kunna dra nytta av lyftkraften från den framförvarande gåsen.

Lärdom: Om vi hade lika mycket förnuft som en gås, skulle vi ansluta oss till den som
strävar i samma riktning som vi själva önskar.
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När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås intar
tätplatsen.

Lärdom: Det lönar sig att turas om att ta de tunga jobben och dela upp ledarskapet
sinsemellan.

Gässen i formationen skriker bakifrån för att heja på de främsta till att hålla farten.

Lärdom: Vi måste se till att våra skrik från de bakre leden är uppmuntrande och inte
tvärt om.

När en gås blir sjuk eller skadad och inte kan följa med, lämnar två andra gäss
formationen för att hjälpa till och skydda den. De stannar tills gåsen kan flyga igen.

Lärdom: Om vi har lika mycket förnuft som gässen, kommer vi att bistå och stödja
varandra för att nå målet.”

Hans: Man blir inte projektledare genom att gå en kurs. Personlighet och erfarenhet av
ett antal större projekt och ett antal konflikter behövs. Att få gruppen att fungera är
trots allt A och O för att projektet ska lyckas.

6.2.9.1 Analys

Endast två personer hade något att tillägga till intervjun. Anledningen att de andra
intervjupersonerna inte hade något att tillägga kan kanse vara att de just då inte kom
på något. Denna sort av fråga kan kanske också uppfattas som mer frivillig att svara på
än de andra frågorna som jag ställde. Jag tycker att Håkan och Hans gav mig bra
visdomsord som avslutning på intervjun. Deras svar tycker jag gör att man reflekterar
tillbaka till vad var och en av intervjupersonerna har sagt i intervjun.

6.2.10 Övergripande analys

Jag kommer under detta kaptiel att analysera intervjun i sin helhet. Det är några
reflektioner jag har gjort som rör hela intervjun och därför har jag inte kunnat ta upp
det under analysen jag har gjort under varje intervjufråga.

Det svar som var och en av intervjupersonerna har gett är vad just den har kommit på
under intervjun. Det kan vara svårt att komma på allt som har gjorts i ett projekt just
när frågan ställs. Jag tror att man gör eller tänker på mycket mer än vad som har sagts i
de enskilda intervjuerna. Slår man därför ihop alla de intervjuades svar tror jag att man
får ganska heltäckande svar på frågorna.

Min tanke var från början att jag skulle kunna urskilja olikheter i synsätt mellan
datakonsulterna, Ann Hägerfors och Lars Lagberg i mina intervjuer, eftersom deras
bakgrund och sysselsättning skilde sig åt. Jag kunde dock inte se några olikheter som
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kunde baseras på att de hade olika bakgrund och sysselsättning. Utan jag tror att
olikheterna i intervjusvaren hade mer med intervjupersonernas personlighet att göra.
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7 Resultat
Jag har undersökt de faktorer som spelar in för att få en systemutvecklingsgrupps
sammanhållning och samarbete att fungera. Vad gruppen kan göra för att främja detta
samspel och vad den kan göra för att förebygga att destruktiva konflikter uppstår inom
gruppen. I min undersökning har jag använt mig av intervjuer för att få fram mitt
material. Jag har intervjuat sex stycken personer och jag är medveten om att det är ett
ganska litet antal, men jag tycker ändå att jag kan dra mitt resultat utifrån de intervjuer
jag har gjort. I min presentation av resultatet tar jag först upp frågorna från min
problemställning. Under varje problemställning följer resultatet jag fått fram utifrån min
analys.

Gör medlemmarna i systemutvecklingsgrupper idag något före och under
projektets gång för att sammanhållningen och samarbetet ska bli bättre?

 Ja, systemutvecklingsgrupper idag gör något innan och under projektets gång för att
sammanhållningen och samarbetet ska bli bättre.

 

 Något som jag funnit i min undersökning är, att redan vid systemutvecklingsgruppens
bildande, försöker personerna som tillsätter projektmedlemmarna, att välja ut
människor som de vet arbetar bra tillsammans och undvika att sätta personer som inte
tål varandra i samma grupp. På detta sätt får systemutvecklingsgruppen en bra
utgångspunkt till ett bra samarbete och sammanhållning.

 

 Min undersökning visar också att om projektet är stort med många deltagare delas
projektet in i arbetsgrupper bestående av mellan 3 till 8 personer. Detta görs därför att
i större grupper blir det svårt att hålla ihop gruppen och få den sammanhållning och det
samarbete som eftersträvas.

 

 Alla projekt startar med en gemensam kick-off. En kick-off innebär att alla deltagarna i
projektet samlas under en eftermiddag eller en kväll och går igenom mål, syfte, strategi
och budget för projektet. Efteråt gör deltagarna i de flesta fall någon aktivitet
tillsammans. En kick-off är till för att medlemmarna ska få samma information om
projektet innan det sätter igång, så att de strävar mot samma mål. Kick-offen är också
till för att medlemmarna ska lära känna varandra. En kick-off kan antingen fokusera på
att få igång projektet eller att medlemmarna ska lära känna varandra. Detta skiljer sig
från projekt till projekt.

Under projektets gång gör projektmedlemmarna någon aktivitet tillsammans utanför
arbetet för att lära känna varandra på ett mer vardagligt plan. Detta gör också att
sammanhållningen och samarbetet i gruppen blir bättre.

Medlemmarna samlas med vissa intervall under projektets gång för att redovisa hur
långt var och en har kommit med sin uppgift, vad medlemmen har kommit fram till och
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om den har haft några problem. Det är viktigt att information rörande projektets
utveckling sprids till alla projektdeltagarna.

Det är projektledarens ansvar att se till att samarbetet och sammanhållningen fungerar i
gruppen. Projektledaren fungerar som en förebild för resten i gruppen. Genom att
bjuda på sig själv och ge feedback på gruppens arbete stärker han gruppens
sammanhållning. Det är också viktigt att projektledaren ser till att
systemutvecklingsgruppen har en öppen kommunikation.

Systemutvecklingsmedlemmarna främjar samarbetet och sammanhållningen genom att
vara öppna och ärliga. Medlemmarna har också insikt i vad det innebär att arbeta i en
grupp. Vilka beteenden som är lämpliga och vilka som inte accepteras.

 Vad har medlemmarna i systemutvecklingsgrupper för åsikt om konflikter?
Anser medlemmarna att det är något som är positivt som får gruppen att
utvecklas, eller anser de det vara något negativt som bromsar arbetet i gruppen?
Eller anser medlemmarna i systemutvecklingsgrupper att konflikter kan vara
både positiva och negativa?

Medlemmarna i systemutvecklingsgrupper anser att en konflikt kan vara både något
positivt och något negativt.

I en positiv konflikt kommer de involverade fram till en lösning. En positiv konflikt ger
insikt om andra tillvägagångssätt och utveckling i arbetet. En negativ konflikt är en
konflikt där de involverade personerna inte kommer fram till en lösning. Trots denna
insikt i konflikter är den allmänna åsikten bland systemutvecklingsgrupper att
konflikter är något negativt. Konflikter är något obehagligt som tar upp dyrbar tid i ett
projekt.

 

Gör systemutvecklingsgrupper idag något före och under projektet för att
förebygga att destruktiva konflikter uppstår i gruppen?

Ja, systemutvecklingsgrupper idag gör något för att förebygga att destruktiva
konflikter uppstår.

I min undersökning har jag kommit fram till att systemutvecklingsgrupper gör olika
saker för att förebygga att destruktiva konflikter uppstår. Systemutvecklingsgrupper
gör kommunikationsplaner över vem som ska få information om vad och i vilken form,
så att missförstånd inte uppstår på grund av att projektdeltagarna har olika information
att utgå ifrån. Medlemmarna gör rollbeskrivningar över vilken roll var och en av
medlemmarna har i projektet. Med rollbeskrivningar undviker gruppen konflikter
rörande vem som ska göra vad och vem som har ansvar för vad.
Systemutvecklingsgrupper sätter upp regler innan projektet sätter igång för att alla i
gruppen ska veta vad som gäller. Reglerna kan gälla allt från hur personer som
kommer för sent ska behandlas till hur beslutsprocessen ska fungera. Det händer också
att medlemmarna i systemutvecklingsgrupper gör en kommunikationsprofil. Denna ska
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ge en medvetenhet hos medlemmarna om att vi har olika sätt att kommunicera och den
ska också ge medlemmarna kunskap om hur de ska argumentera för att få de andra i
gruppen att förstå. Alla dessa saker görs inte i alla projekt.

Men mycket ligger på projektledaren och den enskilde gruppmedlemmen om gruppen
ska kunna förebygga destruktiva konflikter. Hur medlemmarna är som person och hur
de beter sig i samspelet med resten av gruppen spelar stor roll.

7.1 Jämförelse av resultat

I detta kapitel jämför jag mitt resultat med en tidigare gjord undersökning. Jag tyckte
det skulle vara intressant att jämföra mitt resultat med tidigare gjorda undersökningar,
för att se vilka likheter och olikheter mitt resultat hade med dessa. I min efterforskning
efter material att jämföra mitt resultat med har jag tyvärr bara hittat två publikationer
som tar upp min problemställning. Den ena studien är gjord av Fossum & Asker  på
uppdrag av Sveriges Verkstadsindustrier. Rapporten heter ”Vinnande lag” och handlar
om hur människor i ett lag kan samarbeta för ett gemensamt resultat. Rapporten
baseras till största delen på intervjuer med personer inom industrin, såväl
systembyggare som leverantörer och konsulter. Den andra publikationen jag har hittat
är Ann Hägerfors bok ”Att samlära i system design”. Ann Hägerfors har jag intervjuat i
min undersökning, eftersom jag har intervjuat henne och hennes svar ingår i mitt
resultat vill jag inte göra en jämförelse med hennes åsikter kring mitt resultat. Därför
har jag bara jämfört  delar av mitt resultat med Fossum & Asker.

I mitt resultat kom jag fram till att redan vid systemutvecklingsgruppens bildande,
försöker personerna som tillsätter projektmedlemmarna, att välja ut människor som de
vet arbetar bra tillsammans och undvika att sätta personer som inte tål varandra i
samma grupp.

Fossum & Asker (1997) har kommit fram till i ett liknande resultat i sin undersökning.
De menar att det är viktigt att tänka på lagarbetet redan i anställningsprocessen. I den
ideala rekryteringsprocessen får projektledaren plocka ut några nyckelpersoner som
sedan fortsätter att välja in nya medlemmar. Men det är bara i högt prioriterade projekt
som det fungerar på det sättet. Vanligare är att projektledaren får sig tilldelat en
uppsättning personer som är tillgängliga just då. Men projektledaren och
projektgruppen måste ha möjlighet att säga nej. Det finns personkombinationer som
helt enkelt inte fungerar.

 Något jag upptäckte i min undersökning var att om projektet är stort delas
medlemmarna in i mindre arbetsgrupper bestående av 3 till 8 personer.

 

 Även här har Fossum & Asker (1997) fått liknande resultat. De kom fram till att i
grupper större än ”sju plus minus två” är det svårt att upprätthålla lagandan och tät
daglig kommunikation.
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Jag kom också fram till att systemutvecklingsgrupper träffas utanför arbetet och gör
någon aktivitet tillsammans för att stärka sammanhållningen i gruppen.

Fossum & Asker (1997) menar att man ska uppmuntra sociala aktiviteter hos
medlemmarna därför att detta höjer lagandan i gruppen.

När jag jämförde de delar av mitt resultat som Fossum & Asker (1997) hade tagit upp i
sin rapport hittade jag bara likheter i resultaten. Jag vill poängtera att min
problemställning och Fossum & Askers bara liknade varandra i vissa delar därför
kunde jag inte jämföra hela mitt resultat. Om en sådan jämförelse varit möjlig kanske
jag hade hittat vissa skilnader i resultaten eller så hade jag inte gjort det.
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8 Slutsatser
I detta kapitel kommer jag att redovisa de slutsatser jag kom fram till i mitt resultat.
Under varje problemställning presenterar jag mina slutsatser.

Gör medlemmarna i systemutvecklingsgrupper idag något före och under
projektets gång för att sammanhållningen och samarbetet ska bli bättre?

 Ja systemutvecklingsgrupper idag gör något för att främja sammanhållningen och
samarbetet både innan och under projektet. De som anställer projektmedlemmarna
tänker på samarbetet och sammanhållningen redan i anställningsprocessen.
Systemutvecklingsgruppen delas in i mindre arbetsgrupper. Alla projekt har en ”kick-
off” som startar projektet. Projektgruppen har med vissa intervall avstamp.
Medlemmarna gör aktiviteter tillsammans utanför arbetet. Projektledaren ser till att
gruppen har en öppen kommunikation och att konflikter reds ut. Medlemmarna själva
har en medvetenhet om vad det innebär att arbeta i en grupp.

 

 Vad har medlemmarna i systemutvecklingsgrupper för åsikt om konflikter.
Anser medlemmarna att det är något som är positivt som får gruppen att
utvecklas, eller anser de det vara något negativt som bromsar arbetet i gruppen?
Eller anser medlemmarna i systemutvecklingsgrupper att konflikter kan vara
både positiva och negativa?

Kunskapen om att en konflikt kan vara både positiv och negativ finns hos
medlemmarna. Trots detta anser medlemmarna att konflikter oftast är något obehagligt
som de gärna sopar under mattan.

Gör systemutvecklingsgrupper något före och under projektet för att förebygga
att destruktiva konflikter uppstår?

Ja systemutvecklingsgrupper gör något för att förebygga att inte destruktiva konflikter
ska uppstå. För att förebygga destruktiva konflikter finns det en del konkreta saker
man kan göra i systemutvecklingsgrupper som t.ex. att utforma kommunikationsplaner,
rollbeskrivningar, sätta upp regler för vad som gäller i gruppen och att göra
kommunikationsprofiler. Men mycket ligger på projektledaren och den enskilde
gruppmedlemmen om man ska kunna förebygga destruktiva konflikter. Hur dessa är
som person och hur de beter sig i samspelet med resten av gruppen.
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9 Diskussion
I detta kaptiel kommer jag att värdera mitt resultat och kort diskutera vilka
erfarenheter arbeter har gett mig. Jag kommer också att ta upp förslag till fortsatt
arbete.

9.1 Värdering av resultat

Mitt resultat bygger på de intervjuades erfarenheter av vad systemutvecklingsgrupper
gör före och under ett projekt för att främja sammanhållningen och samarbetet i
gruppen, vad systemutvecklingsgrupper har för åsikt om konflikter och vad
systemutvecklingsgrupper gör för att förebygga att destruktiva konflikter uppstår. De
saker jag kom fram till att systemutvecklingsgrupper gör i mitt resultat är saker som
har gjorts i olika systemutvecklingsprojekt. Därför tror jag inte att resultatet hade
ändrats om jag hade gått tillväga på ett annerlunda sätt i min undersökning. Däremot
hade jag kanske kunnat komma fram till att systemutvecklingsgrupper gör fler saker än
de jag kommit fram till i mitt resultat.

9.2 Erfarenheter

Med den erfarenhet jag har i dag att genomföra en undersökning med hjälp av
intervjuer är det några misstag som jag kommit fram till att jag har gjort. När det gäller
mina intervjufrågor anser jag att jag utformade dem för öppna. Det blev mycket svårt
att komma fram till ett resultat eftersom svaren i vissa fall var  spridda. En uppdelning
av mina intervjufrågor tror jag hade gjort att jag fått mer information från varje
intervjuperson. Det hade kanske också hjälpt om jag hade sänt ut mina intervjufrågor
till personerna jag skulle intervjua innan intervjun. Intervjupersonerna hade då fått tid
på sig att tänka igenom frågorna och kanske skriva stödord över vad de vill ta upp.

Trots detta tyckte jag att intervjuerna var det roligaste momentet i mitt arbete och då
främst att träffa människor som har lång erfarenhet av det jag vill arbeta med.

Den svåraste biten under arbetetsgång tyckte jag var att analysera det material jag hade
fått fram i mina intervjuer. Jag hade svårt att särskilja vad som var analys och vad som
var resultat. Analysen är den del i mitt arbete som jag tycker är mindre bra.

9.3 Förslag till fortsatt arbete

Detta förslag till fortsatt arbete fick jag av en av mina intervjupersoner. Han menade på
att det skulle vara intressant att se resultatet av mina frågeställningar när det gäller
projekt som är spritt geografiskt, dvs när medlemmarna i projektet inte sitter på samma
ort, utan kommunikationen sker via telefon, e-post och video telefon konferenser. Hur
gör man då för att samarbetet och sammanhållningen ska fungera och hur hanterar man
eventuella konflikter som uppstår.
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Mitt förslag till fortsatt arbete är att undersöka hur systemutvecklingsgruppens
samarbete och sammanhållning påverkas av gruppens sammansättning. Har det någon
betydelse om gruppen består utav representativt män och kvinnor?
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Bilaga 1
Intervju

Jag heter Linda Gustavsson och studerar systemvetarprogrammet på Högskolan i
Skövde. Under våren arbetar jag med mitt examensarbete. Detta handlar om
samarbetet i systemutvecklings grupper. Vad man kan göra i systemutveklingsgrupper
för att förebygga att detta samarbete störs av destruktiva konflikter mellan
gruppmedlemmarna. Med destruktiva konflikter menar jag konflikter, där
medlemmarna inte kan komma fram till en lösning pågrunda av att man kanske inte har
en öppen kommunikation inom gruppen eller av någon anna anledning inte kan komma
fram till en lösning på problemet.

En konflikt är en motsättning mellan gruppmedlemmarna som pågår under en längre
tid och som inte försvinner av sig själv utan som medlemmarna måste ta tag i för att
lösa.

• Kan du berätta lite om din arbetsuppgift.

 

• I de systemutvecklingsgrupper du arbetat med har deltagarna i gruppen arbetat
tillsammans och känner varandra sen tidigare?

 

• Hur många deltagare i genomsnitt bör det vara i en systemutvecklingsgrupp för att
samarbetet och sammanhållningen ska fungera?

 

• Gör grupper något innan projektarbetet sätter igång för att sammanhållningen och
samarbetet ska bli bättre i gruppen?

∗ Om ja, vad gör man?

∗ Om nej varför inte? Är det något som egentligen skulle behövas?

 

• Gör grupper något under arbetets gång för att sammanhållningen och samarbetet
ska bli bättre?

∗ Om ja, vad gör man?

∗ Om nej varför inte? Är det något som egentligen skulle behövas?

 

• Vad har du för åsikt när det gäller konflikter som uppstår inom gruppen Ser du det
som något positivt som får gruppen att utvecklas eller något negativt som bromsar
arbetet i gruppen? Eller kanske både och?
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∗ Om positivt, varför?

∗ Om negativt, varför?

∗ Om både och, varför? När anser du att en konflikt är positiv och när är den negativ?

 

• Vad är den generella attityden till konflikter i de grupper du har arbetat i?

• Gör grupper något för att förebygga att inte destruktiva konflikter uppstår inom
gruppen?

∗ Om ja, vilka åtgärder vidtas för att förebygga dessa konflikter?

∗ Om nej, är det något som ni anser skulle behöva göras?

     - Om ja, vad?

     - Om nej, varför inte?

• Är det något ni vill tillägga?


