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Sammanfattning

Arbete i systemutvecklingsbranschen sker vanligtvis i projektform. För att projektet
skall lyckas och utföras på ett bra sätt inom givna tidsramar krävs en väl fungerande
projektgrupp. Detta arbete undersöker hur urvalet av projektmedlemmar bör göras,
med fokus på sociala och personliga egenskaper, för att uppnå en effektiv projekt-
grupp vid systemutveckling. Dessutom berör arbetet sambandet mellan konflikter och
sociala och personliga egenskaper. Undersökningen har utförts som en survey med
sex intervjuer med personer som arbetar, eller har arbetat, som projektledare på
företag av varierande storlek i branschen. Resultatet visar att sociala och personliga
egenskaper anses viktiga för att uppnå en effektiv projektgrupp. Exempel på viktiga
egenskaper är: öppen, lyhörd, initiativrik, ärlig och att man ser till helheten i projektet.
Konflikter anses påverka möjligheten att uppnå en effektiv projektgrupp i hög grad
och konflikterna anses ofta bero på sociala eller personliga egenskaper. De
intervjuade var något oense om huruvida konflikter bör undvikas eller ej.

Nyckelord: Projektgrupp, personliga egenskaper, sociala egenskaper, konflikter,
systemutveckling
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1 Inledning

Detta examensarbete handlar om vad man skall tänka på vid sammansättning av en
systemutvecklingsgrupp för att åstadkomma en så effektiv projektgrupp som möjligt.
Detta område är i dagsläget mycket aktuellt inom många verksamheter då kraven hela
tiden ökar på resultat och prestation. Detta gäller inte minst i systemutvecklings-
branschen. Troligtvis finns en rad olika tillvägagångssätt när det gäller att sätta
samman en systemutvecklingsgrupp. Beroende på till exempel hur projektet ser ut
eller hur stor projektgruppen skall vara kan urvalskriterierna skilja sig åt. Ibland kan
det vara viktigare med tekniskt kunnande medan det vid andra tillfällen kan väga
tungt med goda sociala och personliga egenskaper. Med detta i åtanke kan det vara
meningsfullt att genomföra detta arbete för att undersöka i vilken grad hänsyn tas till
de sociala och personliga egenskaper som finns hos potentiella gruppmedlemmar i
verkligheten.

Sociala egenskaper kan vara egenskaper som påverkar en persons förmåga att skapa
och underhålla goda relationer till andra människor, såsom kommunikationsförmåga,
förmågan att interagera med andra människor och empati. En bra social egenskap kan
vara om en person har förmågan att prata med alla sorters människor, oavsett nivå.
Det skulle kunna kopplas samman med de personliga egenskaperna lyhördhet och
ödmjukhet. Ytterligare exempel på en social egenskap kan vara förmågan att avgöra
hur man ska bete sig i olika situationer. Att klara av en umgängessituation i olika
miljöer, som till exempel ett styrelsemöte eller i en idrottsgrupp, och att förstå olika
miljöer och därmed hantera sin egen roll på ett bra sätt i just den miljön.

Personliga egenskaper ligger förmodligen till grund för många av de sociala
egenskaperna. Det kan tänkas att om en person upplevs som lyhörd, ärlig och positiv
skapas förtroende lättare än om personen upplevs som sluten och negativ. Förtroendet
i sig krävs för att uppnå en god kommunikation. Fler exempel på personliga
egenskaper kan vara humor eller ödmjukhet, att vara lugn, kreativ eller aggressiv.

I detta arbete står en effektiv projektgrupp för en grupp med få destruktiva konflikter.
Att gruppen har få destruktiva konflikter betyder inte att det är få konflikter över lag.
Konstruktiva konflikter kan vara utvecklande för gruppen. Det kan vara så att goda
sociala och personliga egenskaper minskar risken för destruktiva konflikter i
projektgruppen och därför bör väga tungt vid valet av projektmedlemmar. Gruppens
sammansättning har stor betydelse för flytet i arbetet och för nivån på slutresultatet.
Samarbetet bör vara effektivt med rak och öppen kommunikation. Ett bra flyt i arbetet
är viktigt och den kompetens som projektmedlemmarna innehar bör utnyttjas
effektivt. Finns dessa egenskaper hos projektgruppen bör sannolikheten för att uppnå
ett bra slutresultat vara hög.

Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) talar om "den goda gruppen" som de kopplar
samman med en effektiv grupp eller ett gott arbetsklimat. Grunden för att uppnå det
goda arbetsklimatet är ett relativt gott självförtroende framhåller Lennéer-Axelson
och Thylefors (1991). Självförtroende är i sin tur en förutsättning för en fri och tydlig
kommunikation som behövs i väsentliga frågor som berör arbete och samarbete.
Humor, lättsinne och glädje utmärker den goda gruppen då detta kan lösa spänningar
och ge distans till svårigheterna. Dessutom bör var och en ta personligt ansvar för att



1 Inledning

2

åstadkomma en bra psykosocial arbetsmiljö då man i en grupp utgör varandras
arbetsmiljö. I många arbetssammanhang räcker det här med korrekta och justa
relationer menar Lennéer-Axelson och Thylefors (1991). Dessa kriterier kan alla
kopplas samman med sociala och personliga egenskaper.

Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) talar om den goda gruppen hos arbetsgrupper
generellt. Frågan är om tankesättet är detsamma inom systemutvecklingens område
eller inte. Om tankesättet inte är detsamma kan man fråga sig om det kanske borde
vara det för att systemutvecklingsprojekt skall fungera bättre och bli mer effektiva.

En undersökning har utförts vad gäller sociala och personliga egenskaper hos
projektmedlemmarna och hur dessa egenskaper påverkar arbetet i projektgruppen.
Dessutom undersöktes vilka personliga och sociala egenskaper som motverkar
konflikter i systemutvecklingsgruppen. Konflikter kan ofta uppkomma i någon form
mellan människor som skall arbeta tillsammans i en grupp och kan bero på vissa
personliga eller sociala egenskaper. Av denna anledning kan det vara viktigt att
studera vilken hänsyn som tas till dessa egenskaper vid sammansättning av
projektgrupper och hur man skulle kunna förbättra arbetet med sammansättningen av
gruppen.

Rapporten inleds med en beskrivning av de olika begrepp som kommer att användas
senare i rapporten och därefter kommer det valda problemområdet att behandlas.
Rapporten avslutas med en analys av de svar som studien av problemområdet
resulterat i och till sist kommer slutsatser att dras och en diskussion av dessa
genomförs.
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2 Bakgrund

I detta kapitel introduceras systemutveckling, projekt, grupper, konflikter och
samarbete för att förklara de begrepp som kommer att användas och för att ge en
helhetsbild över ämnet. Många begrepp definieras på olika sätt av olika källor, vilket
kan vara missledande. För varje sådant begrepp kommer en specifik definition att ges
som sedan kommer att användas i resterande delar av rapporten.

2.1 Systemutveckling

Systemutveckling innebär att utveckla ett informationssystem. Beteckningen
informationssystem är sammansatt av två ord, information och system, vilka man
måste känna till för att kunna förstå vad ett informationssystem är för något.
Information är upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden och den kan vara
ofullständig eller till och med helt felaktig. Detta innebär att vi inte kan vara helt säkra
på att ett informationssystem bara förmedlar korrekta upplysningar. Med ett system
menas att det finns ett mönster (en ordning eller ett sammanhang). Ett
informationssystem är ett slags system, som på ett organiserat sätt handhar insamling,
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. (Andersen,1994)

Ett systemutvecklingsprojekt resulterar vanligtvis i ett informationssystem vars syfte
är att effektivisera och tjäna den verksamhet, för vilken systemet är framtaget.
Andersen (1994) är noga med att påpeka att i systemutvecklingen är det hela
informationssystemet som skall utvecklas och inte bara ADB-systemet, dvs inte
enbart för databehandling med hjälp av datorer. ADB ger möjligheten att bearbeta
information på ett snabbt och effektivt sätt och att stora mängder information kan
lagras och kommas åt, informationssystemet blir mer integrerat och en större
noggrannhet blir möjlig. Många gånger används ADB-system och informationssystem
synonymt men här ses ADB-systemet endast som en av delarna i informations-
systemet. Ett informationssystem innefattar även icke datorbaserade arbetsuppgifter.

Ett informationssystem förmedlar information mellan människor och dess syfte är att
förbättra kommunikationen mellan dem (Andersen, 1994). För att åstadkomma ett bra
informationssystem bör systemutvecklingsgruppen fungera bra tillsammans. De
tekniska bitarna i informationssystemet kräver kompetent personal med stort tekniskt
kunnande, men även de personliga och sociala egenskaperna gör stor skillnad på
slutresultatet. Eftersom informationssystem ska förmedla information och förbättra
kommunikationen mellan människor, skulle goda personliga och sociala egenskaper
hos systemutvecklarna kunna underlätta detta arbete. Risken kan finnas att personalen
inte vill dela med sig av information och inte vill samverka med andra avdelningar på
grund av rädsla för nedskärningar eller dylikt då det nya effektiva systemet installeras.
Systemutvecklare med goda sociala och personliga egenskaper kan få personalen i
organisationen positiva till systemutvecklingsprojektet, minska motstånd till
förändring och skapa trygghet i systemutvecklingsprocessen.

Enligt Andersen (1994) inleds systemutvecklingen med att planera informations-
systemet, vilket kallas systemering. Begreppet kan tolkas på olika sätt då vissa, enligt
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Andersen (1994), menar att systemering och systemutveckling är synonymer.
Andersen (1994) själv skiljer dock på begreppen och anser att systemutvecklingen
består av systemering, realisering och implementering. Alltså är systemeringen en del
av systemutvecklingen. I fortsättningen kommer denna tolkning av begreppen att
användas i denna rapport.

2.1.1 Systemutvecklingsfaser
Enligt Andersen (1994) består systemutveckling av ett antal faser: analys, utformning,
realisering och implementering, som arbetet löper igenom under utvecklingen av ett
informationssystem.

Analysen är systemeringens vad-orienterade (problemorienterade) del, dvs den del där
det fastställs vad informationssystemet ska uträtta och en plan för det fortsatta arbetet
formuleras. Analysen av informationssystemet kan sägas vara den viktigaste
uppgiften inom systemutvecklingen. Utförs den dåligt blir även slutresultatet dåligt,
oavsett vad som görs senare. Det är omöjligt att kompensera ett dåligt analysarbete
med ett bra arbete i de följande faserna. (Andersen, 1994)

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

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.

Implementeringen är starten på det nya informationssystemet. Detta arbete kräver
eftertanke och planering eftersom det kan uppstå både motivationsmässiga och
praktiska problem. Både användarna och de olika experterna måste delta i detta
arbete. I och med implementeringen är utvecklingsarbetet avslutat och systemet tas i
dagligt bruk (Andersen, 1994).

Hur projektgruppen sätts samman kan bero på i vilken fas sammansättningen görs,
vilket troligtvis sker olika i olika projekt. Vissa projekt kanske kan ha en projektgrupp
som sätts samman och sedan arbetar tillsammans genom alla faser. Vissa projekt kan
kanske ha mer dynamiska projektgrupper där vissa personer medverkar hela projektet
igenom, medan andra bara arbetar i vissa faser. Någon kan till exempel vara med från
början och sluta efter två faser medan någon annan börjar i den tredje fasen och
arbetar tills projektet är avslutat. Beroende på hur arbetet utförs kan det behövas ta
olika hänsyn till personliga och sociala egenskaper.

2.1.2 Systemutvecklare
Andersen (1994) skriver vidare om det yrke som blivit till för att utveckla
informationssystem. Yrkesutövarna, som kallas systemutvecklare, måste ha särskilda
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kunskaper, bland annat äga kunskap om modeller och metoder som är ändamålsenliga
i utvecklingsarbetet för att kunna utföra systemutvecklingsuppgiften på ett
tillfredställande sätt. En modell beskriver i stora drag vilket arbete som skall utföras
och vem som skall göra det. En metod är enligt Andersen (1994) en mer detaljerad
beskrivning av hur problemet skall lösas. I denna rapport kommer olika modeller inte
att jämföras och ingen specifik modell eller metod kommer att undersökas när det
gäller hur sammansättningen av projektgruppen görs. Anledningen till detta är att de
sociala och personliga egenskaperna som anses viktiga borde vara desamma vilken
modell eller metod som än används. Däremot kan olika personliga och sociala
egenskaper behövas i varierande grad i de olika systemutvecklingsfaserna.

Förr kunde en medarbetare själv skapa det informationssystem han ville använda sig
av. Dagens företag har dock blivit så komplexa att det inte längre är lämpligt att de
enskilda medarbetarna utarbetar det informationssystem de vill använda. Ytterligare
en orsak till att det krävs specialistkunskap för att utforma ett informationssystem är
att ADB har fått mycket stor betydelse vid utförandet av vissa uppgifter. Det krävs
speciella kunskaper för att kunna utforma ADB på rätt sätt menar Andersen (1994).
Med specialistkunskap bör man även kunna mena kunskap i att samarbeta på ett
effektivt sätt och att kunna fungera ihop med olika människor. Teknisk
specialistkunskap kan vara mycket viktig i de senare faserna i systemutvecklings-
processen. Dock bör man inte glömma bort hur viktigt det kan vara med rätt
personlighet och goda sociala egenskaper hos systemutvecklare i början av
utvecklingsprocessen för att skapa trygghet och positiv inställning till den kommande
förändringen på arbetsplatsen.

Systemutvecklaren skall tillsammans med kunden utarbeta ett nytt informations-
system och har därför vissa skyldigheter gentemot kunden säger Andersen (1994).
Systemutvecklaren måste se till att användaren får det material som ger honom eller
henne möjlighet att ta ställning till vilka yttre egenskaper han eller hon vill ta upp i sin
kravspecifikation. Med yttre egenskaper menas här vad man önskar att systemet skall
göra eller vara. Man måste ställa kvantitativa eller kvalitativa krav på de yttre
egenskaperna. Här kan det till exempel gälla prestanda på datorer, säkerhet eller pris.
Systemutvecklaren skall även ge vägledning, så att användaren kan avgöra vilka
kvantitativa eller kvalitativa krav hon eller han kan ställa på de olika typerna av yttre
egenskaper. Dessutom måste systemutvecklaren visa användaren vilka ekonomiska
konsekvenser valen av yttre egenskaper får skriver Andersen (1994). Goda sociala
egenskaper kan här vara viktigt för att systemutvecklaren skall kunna uttrycka sig på
ett sådant sätt att kunden förstår vad som menas men inte heller känner sig
dumförklarad. Samspelet mellan kunden och systemutvecklaren är antagligen en av
de viktigaste bitarna i systemutvecklingsprocessen. Utan ett bra samspel torde risken
att kunden inte blir nöjd med sitt informationssystem vara högre än om ett gott
samspel funnits under hela processen.

Andersen (1994) menar att utifrån de önskade yttre egenskaperna skall system-
utvecklare komma fram till en sammansättning av inre egenskaper som ger det
systemanvändaren vill ha. Inre egenskaper är de egenskaper som krävs för att
realisera de önskade yttre egenskaperna. För att komma fram till systemets inre
egenskaper måste man känna till de yttre, anser Andersen (1994). Denna arbetsinsats
från systemutvecklaren kräver troligtvis inte lika hög grad av goda sociala egenskaper
som den tidigare. Här kommer den tekniska kompetensen in i högre grad och kunden
involveras troligtvis inte på samma sätt i arbetet.
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Flensburg (1987) anger ett antal egenskaper som en systemutvecklare bör ha:

Kommunikationsförmåga innebär att systemutvecklaren skall kunna prata och förstå
de inblandades språk. Med de inblandade avses här både köparen vars organisation
skall analyseras, medarbetarna som skall utveckla och designa systemet och även de
medarbetare som tar över i konstruktionsfasen för att bygga det nya systemet
(Flensburg, 1987). Kommunikationsförmåga kan ses som en social egenskap som i
sin tur är uppbyggd av ett flertal personliga egenskaper i form av bland annat
öppenhet, ärlighet och lyhördhet.

Analytisk förmåga är ungefär detsamma som logiskt tänkande. Det krävs för att
systemutvecklaren skall kunna härleda processer och resursbehov från
verksamhetsbeskrivningen och det informationsbehov som konstaterats (Flensburg,
1987). Analytisk förmåga ligger troligtvis närmre yrkeskompetensen än de personliga
egenskaperna. Det krävs en god yrkeskunskap för att kunna analysera verksamhets-
beskrivningen, men analysen underlättas av ett gott logiskt tänkande som kan vara en
personlig egenskap.

Kreativitet är en viktig egenskap som krävs för att kunna lösa de oväntade problem
som uppkommer i utvecklingsprocessen, säger Flensburg (1987). Ofta är system-
utvecklaren låst på grund av tids- och resursbrist och bör därför ha en kreativ sida för
att kunna lösa problemen inom dessa ramar. Kreativiteten ligger troligtvis inom de
personliga egenskaperna. En god kreativ förmåga i grunden hos en systemutvecklare
kan vara bra, dock ökar antagligen kreativiteten, liksom andra egenskaper utvecklas, i
takt med att arbetslivserfarenheten ökar. Systemutvecklaren får lättare att se problem
ur flera synvinklar och hitta lösningar snabbt när liknande problem uppkommer vid
flera tillfällen.

Självständighet krävs då projektarbete ofta är ett självständigt arbete där
systemutvecklaren själv måste ta ansvar för sitt arbete mot ett angivet mål, menar
Flensburg (1987). Självständighet kan troligtvis ses som både en personlig och en
social egenskap. Systemutvecklaren kan vara självständig som person men kan ha en
social egenskap som innebär att hon eller han kan variera graden av självständighet
beroende på i hur stor grad den är nödvändig. I de tidiga faserna krävs en stor
samarbetsförmåga för att arbetet skall flyta bra medan de senare faserna kräver en
mindre grad av samarbetsförmåga.

Ordningsamhet är en viktig egenskap då det i utvecklingsprocessen kommer att finnas
många viktiga detaljer som måste fungera och finnas på rätt plats för att helheten skall
fungera. Alla detaljer, synpunkter och önskemål måste kommas ihåg påpekar
Flensburg (1987). Förmågan att vara ordningsam kan ses som en personlig egenskap
som ligger hårt knuten till en social egenskap. Är systemutvecklaren ordningsam som
person kan det räknas mer som en personlig egenskap, medan den sociala egenskapen
kan vara att kunna vara ordningsam när så krävs. I vissa lägen krävs en viss grad av
ordningsamhet för att arbetet skall fungera. Dokumentation måste göras på rätt sätt
och tider måste hållas.

Ledare är en viktig egenskap vare sig systemutvecklaren arbetar som projektledare
eller ej. En projektledare måste ha ledaregenskaper, som till exempel förmåga att
entusiasmera sina medarbetare menar Flensburg (1987). I ledaregenskapen ligger
antagligen ett flertal sociala egenskaper, såsom medlingsförmåga, lyhördhet,
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kommunikationsförmåga och förmågan att ge beröm och konstruktiv kritik. Dessutom
bör detta kunna göras på olika sätt beroende på hur projektmedarbetaren är som
person.

Förhandlare och försäljare är en egenskap som kan användas vid förhandlingar och
övertalningar i systemutvecklingsprocessen. Systemutvecklaren kan behöva övertyga
ledning, fack och anställda i vissa frågor där motstånd uppstår (Flensburg, 1987). Att
vara en bra förhandlare eller försäljare kräver ett flertal goda sociala och personliga
egenskaper som till exempel att vara ödmjuk, lugn, vara en duktig relationsskapare
och att vara en bra lyssnare.

Pedagog är nära besläktat med rollen som ledare och förhandlare. Utbildning är en
form av manipulation av människors tänkande och grundlägger vissa värderingar hos
dem som utbildas. De lär sig att se verkligheten på ett visst sätt, anser Flensburg
(1987). I och med att pedagogegenskapen är nära besläktad med ledar- och
förhandlaregenskapen finns vissa likheter i vilka personliga och sociala egenskaper
som krävs. En pedagog kan liksom en förhandlare behöva vara lugn, ödmjuk och
lyhörd. Pedagogen behöver dessutom likt ledaren ha en god kommunikationsförmåga
och bör kunna anpassa sitt sätt att arbeta efter människors olika sätt att tänka och lära.

Att alla systemutvecklare ska inneha alla dessa egenskaper torde vara ett
önsketänkande, men i en systemutvecklingsgrupp borde de olika egenskaperna finnas
representerade. Ledaregenskapen bör lämpligen finnas väl utvecklad hos projekt-
ledaren, men troligtvis skulle det bli ett svårarbetat och ineffektivt projekt om alla
projektmedlemmar har starka ledaregenskaper. Goda kommunikationsegenskaper och
ordningsamhet kan knappast missgynna projektet. Konflikter på grund av
missförstånd minskar troligtvis om medarbetarna och övriga inblandade har en rak
och öppen kommunikation där parterna förstår varandra. Självständighet är troligen
en nyttig egenskap som bör finnas hos de flesta inblandade för att projektet skall flyta
på så bra som möjligt. Om en person hela tiden behöver passas upp och sättas i arbete
finns eventuellt risken att det blir ett irritationsmoment som övergår i onödiga
konflikter. Övriga ovan nämnda egenskaper kan vara ett positivt tillskott i gruppens
totala kompetens, men det kanske kan räcka med att de finns representerade hos
någon eller några medarbetare som kan komplettera varandra.

Andersen (1994) skriver att en systemutvecklingsuppgift har de drag som
karakteriserar projektuppgifter. Dessa drag är enligt Andersen (1994) att det är ett
engångsuppdrag, och att ett visst resultat krävs inom en viss tidsperiod. Det är även ett
måste att engagera många kategorier av medarbetare i systemutvecklingsprocessen. I
kapitel 2.2 beskrivs vad som kännetecknar ett projekt generellt.

2.2 Projekt
Ett syfte med projektarbete kan vara att arbetet skall leda till någon slags förändring i
den mening att något nytt skall komma ur resultatet av projektet. Förändring kan ske i
olika delar av företaget, som till exempel i organisation, personaladministration, eller
datasystem.
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Wisén och Lindblom (1998) anger fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att en
verksamhet skall kunna kallas för projekt. Det skall vara en verksamhet:

• med ett bestämt avgränsat mål
• under en bestämd tidsperiod
• med en förutbestämd resursinsats
• under särskilda arbetsformer

Wisén och Lindblom (1998) skriver vidare att ett projekt är avgränsat från den
ordinarie verksamheten men ändå starkt beroende av den. De menar att en styrka med
projektarbete är att man vid ett givet tillfälle kan lägga tyngd och koncentrera sig på
den speciella uppgiften och därmed inte behöver splittras av vardagens rutinmässiga
ärenden. Dock bör finnas i åtanke att i ett systemutvecklingsprojekt finns ofta
medarbetare som är professionella projektarbetare som endast arbetar med detta. Efter
avslutat projekt går de vidare till nästa projekt på ett annat företag. Att några av
projektmedlemmarna är professionella projektarbetare, systemutvecklare, innebär att
ett systemutvecklingsprojekt kan skilja sig från andra projekt. Systemutvecklarna
driver arbetet och kan vid behov, till exempel i designfasen, ta in användarna. Detta
kan innebära att projektet inte är helt avgränsat från den ordinarie verksamheten.
Användarna sköter sina ordinarie uppgifter medan projektet löper på i bakgrunden. I
vissa lägen kommer användarna att behövas, dock är det inte säkert att alla användare
kan släppa sina arbetsuppgifter och bli tillgängliga exakt när de önskas, vilket kan bli
ett problem.

Wisén och Lindblom (1998) anser att en så kallad synergieffekt kan uppnås i ett
projekt då personer med olika kompetenser från olika enheter i organisationen kan
arbeta tillsammans. Synergieffekt innebär att den unika kombinationen av
kompetenser leder till att summan av kombinationen blir större än summan av de
enskilda delarna. Denna effekt bör man enligt Wisén och Lindblom (1998) försöka
uppnå i alla projektarbeten.

Sociala och personliga egenskaper bör beaktas för att erhålla en så effektiv
projektgrupp som möjligt. Vilka personliga och sociala egenskaper som motverkar
konflikter inom en grupp kommer senare att undersökas. En effektiv projektgrupp kan
vara svår att definiera; dock kan tänkas att ju större synergieffekt som uppnås desto
effektivare projektgrupp. Hur en projektgrupp bör se ut för att vara effektiv beror
antagligen helt på vilken sorts projekt som skall utföras. En gemensam nämnare för
effektiva projektgrupper bör dock vara att det finns en öppen och tydlig
kommunikation.



2 Bakgrund

9

Wisén och Lindblom (1998) delar in ett projekt i olika faser:

• Idégenerering
• Förundersökning
• Etablering

- direktiv och direktivdialog
- projektplanering
- projektorganisation

• Projektstart och genomförande
• Avslutning och avrapportering
• Uppföljning och utvärdering av resultatet.

Tiden för varje fas varierar för olika projekt (Wisén och Lindblom, 1998), men
allmänt kan sägas att genomförandet av projektet oftast är den helt dominerande fasen
om man ser till antalet arbetsdagar. I slutet av etableringsfasen sätts projektgruppen
samman och det är därmed denna fas som denna rapport behandlar.

Arbete i projektform kan användas i många branscher på många olika sätt. Det kan
innebära ett byggnadsprojekt, ett forskningsprojekt eller, som i det här fallet, ett
systemutvecklingsprojekt. De olika typerna av projekt skiljer sig åt. Det krävs olika
stora projektgrupper, olika lång tid för projektet och olika kompetenser.

En systemutvecklingsuppgift har som sagt de drag som karakteriserar en
projektuppgift. Andersen (1994) menar att vad som skall uppnås har angetts. Målet
kan vara något diffust beskrivet och kan behöva förtydligas, men trots detta har man
en bild över vad som skall utvecklas. Användarna står inför en ny och okänd uppgift
som inte förekommit i verksamheten tidigare. Även om det tidigare skapats ett
informationssystem så är skillnaden stor mellan till exempel ett lagerhållningssystem
och ett system med bokföringsfunktioner. Dessutom står organisationen inför en
engångsuppgift, då ett motsvarande system inte kommer att utvecklas inom
organisationen inom den närmsta framtiden. Ett systemutvecklingsprojekt engagerar
många kategorier av medarbetare som skall diskutera och fördela arbetsuppgifter och
ansvar på de olika medarbetarna.

2.3 Grupper

Grupper finns i olika former och finns till av olika anledningar. Nedan anges några
olika definitioner som var och en på sitt sätt förklarar begreppet grupp.

"En samling människor som upplever sig ha ett gemensamt mål, ömsesidigt påverkar
varandra, psykologiskt är medvetna om varandra och uppfattar sig själva som en
grupp." (Lennéer-Axelson och Thylefors, 1991, sid. 26).

Denna definition av begreppet grupp kan anses som relativt generell. Definitionen kan
passa in på flera olika typer av grupper som till exempel en politisk grupp, en
projektgrupp, ett fotbollslag eller en familj. En politisk grupp har ett gemensamt mål
att realisera sina grundtankar och påverkar varandra när det gäller ställningstaganden i
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politiska frågor. En familj uppfattar antagligen sig själva som en grupp, är medvetna
om varandra och påverkar varandra ömsesidigt i varierande situationer vare sig det
gäller semesterresor eller allvarligare situationer.

"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 i Svedberg, 1992 sid. 11)

Browns (1988) definition kan ifrågasättas i den mening att gruppens existens måste
erkännas av en annan individ för att få kallas grupp. Det innebär att till exempel en
samling personer som i hemlighet planerar ett brott inte är en grupp förrän brottet har
begåtts och polisen har konstaterat att det var flera brottslingar. Troligtvis uppfattade
brottslingarna sig som en grupp redan tidigare och skulle ha passat in på den första
definitionen av begreppet 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 i Svedberg, 1992 sid. 11)

Homans (1950) definition verkar väl drastisk när det gäller kommunikationen mellan
gruppmedlemmarna. För det första skulle en för stor samling människor inte kunna
ses som en grupp då alla inte skulle kommunicera tillräckligt med varandra. Frågan är
vad en sådan samling människor skall kallas? För det andra bör även människor som
inte kommunicerar ansikte mot ansikte kunna ses som en grupp. Samtal via telefon
eller Internet bör kunna ge en känsla av grupptillhörighet.

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

Svedbergs (1992) definition kan anses angelägen och då speciellt i detta sammanhang.
Han ger en enkel och övergripande definition där han tar upp två väsentliga begrepp,
nämligen att gruppen är till för att nå ett mål eller att utföra en uppgift. Dessa två
begrepp stämmer tydligt in på just systemutvecklingsgrupper då systemutvecklings-
gruppen har bildats för att utföra en uppgift för att nå fram till ett eller flera uppsatta
mål.

2.3.1 Roller
Medlemmarna i en grupp har formella och informella roller som påverkar gruppens
arbete. Svedberg (1992) menar att i nästan alla grupper sker den informella
rollfördelningen med ett likartat resultat, dvs det finns standardroller representerade i
de flesta 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.
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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.

Den som vill ha monopol på uppmärksamheten är en aktiv och talför person som
oblygt solar sig i glansen av andras uppmärksamhet.

Syndabocken, är en något speciell roll då den självpåtagna delen inte är given. En
syndabock hittas gärna för att ha någon att skylla på och därmed befria andra från
ansvar.

Svedberg (1992) skriver att dessa rollkostymer är ett nödvändigt försök till
anpassning till andra individer. Det okända i gruppen kan göras känt genom att
sorteras in i kända fack, dvs roller. Alla i gruppen bidrar främst omedvetet, men även
medvetet till ett polariserande samspelsmönster, vilket i sin tur ger en uppdelning i
roller. I nästan alla grupper sker rollfördelningen med ett likartat resultat där
ovanstående standardroller alltid tycks vara representerade anser Svedberg (1992).

Ovanstående roller kan relateras till olika personliga och sociala egenskaper hos
personen. Clownen, till exempel, innehar troligtvis egenskaper som humor, positivitet
och öppenhet. En buffel kan tänkas ha egenskaper såsom envishet och vara
egocentrisk. Offret har antagligen ett relativt dåligt självförtroende, han eller hon kan
vara tystlåten, sluten och kan ha fastnat i negativa tankar. Den ambitiöse är troligtvis
en positiv och energisk människa med vissa ledaregenskaper. Den som vill ha
monopol på uppmärksamheten är antagligen något egocentrisk och ödmjukhet kan
vara en egenskap som inte finns i tillräcklig utsträckning. Syndabocken kan vara svårt
att relatera till några vanliga egenskaper då hon eller han ofta får rollen tilldelad av
övriga gruppmedlemmar. Syndabocken skulle lika gärna kunna vara chefen som har
gott självförtroende och goda ledaregenskaper som en medarbetare som är tyst och
sluten.

Om man vid sammansättningen av projektgruppen är bekant med de personer som
finns att välja mellan kan det vara bra att tänka igenom vilka personer som hör till
vilka standardroller. Fyra bufflar i samma projektgrupp kan troligtvis leda till problem
och konflikter, medan fyra clowner skulle kunna leda till en flamsig projektgrupp,
som har mer roligt tillsammans än utför sitt arbete på ett effektivt sätt. En mix av
olika rolltyper blir antagligen bäst. Skulle det vara så att det hamnar till exempel två
clowner i en grupp kan det innebära att en av dessa inte tar på sig clownrollen i
samma utsträckning som skulle ha skett om han eller hon vore ensam clown i
gruppen. Rollerna är troligtvis dynamiska och i vissa grupper kanske inte alla roller
finns representerade.

2.3.2 Gruppens utvecklingsfaser
Granér (1994) menar att en person, innan han eller hon går in i en grupp, har
föreställningar om hur gruppen kommer att vara och vilka konsekvenser detta
kommer att få för egen del. Dessa förväntningar kommer att styra hur vi beter oss när
vi närmar oss gruppen. Granér (1994) anger ett antal faser som gruppen går igenom
under tiden som gruppen existerar.
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Orienteringsfasen infaller enligt Granér (1994) i samband med gruppens bildande, då
gruppklimatet och gruppens syften präglas av ett sökande efter gruppens identitet. Det
handlar om att bli accepterad i gruppen och att bli uppmärksammad av de övriga
medlemmarna. Medlemmarna är angelägna om att visa sig så välvilliga som möjligt
och konflikter sopas under mattan menar Granér (1994).

Orienteringsfasen uppstår troligtvis då gruppen bildas, men det kan vara så att
systemutvecklingsgrupper kan arbeta tillsammans under flera projekt och kanske bara
förändras något mellan projekten. Med vana projektarbetare och projekt där vissa
personer har arbetat tillsammans tidigare torde orienteringsfasen pågå under kortare
tid än i helt nybildade grupper utan vana från grupparbete.

Enligt Granér (1994) utmärks konfliktfasen av att motsättningar uppkommer då
medlemmarna fått ökad trygghet i gruppen och därmed vågar hävda sig själv och sina
egna behov. Den inledande generositeten övergår till att deltagarna mer markerar egna
intressen.

Konfliktfasen uppstår antagligen i en systemutvecklingsgrupp som i andra grupper.
Förhoppningsvis finns i en systemutvecklingsgrupp större kunskaper om att hantera
konflikter än i "amatörgrupper" och därmed kan konfliktfasen bli något mer positiv.
Nyttiga erfarenheter och förbättrat samarbete kan bli resultatet om konfliktfasen
bearbetas på rätt sätt.

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 skriver Granér (1994). Det finns
här en tolerans för olikhet mellan medlemmarna. Stämningen kan bli en aning
försiktig för att inte trampa övriga medlemmar på tårna och för att låta alla komma till
tals. Det finns därför risk för att diskussioner blir långrandiga.

I denna fas kan tänkas att den försiktiga stämningen som resulterar i långrandiga
diskussioner finns i mindre utsträckning i professionella grupper. Arbetet kräver
effektivitet och det finns inte tid till långrandiga och tidskrävande diskussioner. Att
symptomen inte skulle finnas alls bara för att en projektgrupp är professionell vore
nog dock ett önsketänkande.

I samarbetsfasen menar Granér (1994) att alla medlemmar har lärt känna varandra, de
debatterar öppet och ärligt samt samarbetar och stödjer varandra. Gruppen har fått en
identitet och gruppens arbete går framåt. Medlemmarna i gruppen kan ge och ta kritik
och ett öppet gruppklimat gör att den positiva stämningen förstärks.

I en professionell projektgrupp bör delar ur samarbetsfasen finnas med redan tidigt i
arbetet. Personer som har till yrke att arbeta med andra människor borde tidigare ha
lärt sig att acceptera meningsskiljaktigheter och att öppet diskutera konflikter. Även
om det kan vara svårt att ge och ta kritik i början av samarbetet så sker det troligtvis
lättare mellan yrkesmänniskor. Även om systemutvecklingsgruppen tidigt tar in en del
av samarbetsfasens kännetecken tar det förmodligen ändå ett tag innan det öppna
gruppklimatet och den positiva stämningen uppnås.
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Separationsfasen sker när projektgruppens arbete är avslutat och gruppen upplöses.
Det är ofta en stark känslomässig upplevelse då många har svårt att hantera
separationer menar Granér (1994).

När det gäller separationsfasen i en systemutvecklingsgrupp kan man anta att den blir
mindre känslomässig än i andra grupper. När gruppen är sammansatt för ett projekt
som de vet tar slut efter en tid kan det tänkas att separationen bara ses som en del av
yrket och att medlemmarna därefter ser framåt mot nästa projekt. Skulle dock något
oväntat inträffa så att gruppen skulle splittras eller upphöra helt kan det tänkas att
upplevelsen skulle bli mer känslomässig.

Sammanfattningsvis kan antas att ett systemutvecklingsprojekt förmodligen går
igenom alla dessa faser som andra nybildade grupper gör. Dock kan skillnader mellan
en systemutvecklingsgrupp och till exempel en föreningsgrupp finnas då system-
utvecklingsgruppen är en professionell grupp av människor som har grupparbetet till
yrke. Antagligen kan den tid det tar för en grupp att ta sig igenom de första, mindre
bra, faserna vara ett mått på hur effektiv projektgruppen är. En effektiv projektgrupp
tar sig troligtvis snabbare igenom de inledande faserna och når samarbetsfasen på
kortare tid än vad en mindre effektiv projektgrupp gör. Det är även möjligt att faserna
uppstår i en annorlunda ordning och vissa faser kanske uteblir. De faser som Granér
(1994) har definierat är ett sätt att se på gruppens utveckling. Det finns ett flertal
andra definitioner som skulle kunna beskriva gruppens utveckling men i detta arbete
verkar Granérs (1994) definition passa bäst in.

2.4 Konflikter

Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) menar att konflikter och samarbetsproblem
alltid kommer att existera människor emellan. Brist på konflikter är inget som bör
eftersträvas då det skulle tyda på feghet eller likgiltighet. I en levande och kreativ
grupp med fri kommunikation är olika uppfattningar och motsättningar oundvikliga
skriver Lennéer-Axelson och Thylefors (1991). Olika typer av konflikter kan påverka
gruppen mer eller mindre negativt. Nedan redovisas ett antal typer av konflikter som
kan uppkomma och vilka av dessa som bör undvikas i högre grad än andra.

En definition på konflikt är: "Konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och
den grupp han tillhör med konsekvent störning i kommunikationsmöjligheterna"
(Coser, 1971 i Lennéer-Axelson och Thylefors, 1991, sid. 134). En annan definition
är: "En konflikt är en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller
inriktningar" (De Bono, 1986 i Lennéer-Axelson och Thylefors, 1991, sid. 134).

Den senare definitionen är mindre aktuell i detta sammanhang då den kan tolkas som
mer global och gälla större sammanhang, som till exempel motsättningar mellan
religioner, politiska åsikter eller folkgrupper. Cosers definition stämmer bättre in i ett
systemutvecklingsperspektiv då den hänvisar till en individ i en grupp och inte kan
tolkas som störning grupper emellan. En utveckling av formuleringen är önskvärd där
en kommentar görs om att konflikter även kan uppstå mellan två individer i en grupp
utan att själva gruppen har tagit ställning i frågan. Dessutom kan anses att ett
spänningstillstånd är förstadiet till en konflikt eller en underliggande konflikt. När
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konflikten väl kommit upp till ytan kan spänningstillståndet förhoppningsvis
reduceras. En konflikt som innebär en störning i kommunikationsmöjligheterna kan,
om den bearbetas på rätt sätt, innebära att liknande situationer inte uppstår. Gruppen
kan, av den första konflikten, lära sig att förbättra kommunikationen från första början
så att missförstånd undviks.

2.4.1 Konflikttyper
Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) redovisar ett antal typer av konflikter som kan
uppkomma.

I maktkonflikter är grundfrågan: Vem skall bestämma? Makt jämförs med
självförtroende och Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) menar att önskan om att
bestämma finns tidigt hos små barn i deras försök att skaffa sig personlig makt. Denna
typ av konflikt kan tyckas vara viktig att reda ut i en grupp. Då flera personer tror sig
ha rätten att leda och bestämma över en grupp kan irritation uppstå bland övriga
medlemmar. Den utsedda ledaren har blivit tilldelad ett ansvar att leda gruppen och
bör vara bra på detta för att maktlystna inte skall lägga sig i och ifrågasätta alla beslut
som tas. När en maktkonflikt ligger och pyr under ytan kan små konflikter uppstå titt
som tätt och förgifta arbetsklimatet. Personliga och sociala egenskaper som kan vara
mer representerade än andra i maktkonflikter kan till exempel vara envishet och
egoism. Antagligen finns även en brist på lyhördhet och ödmjukhet.

Det vanligaste innehållet i konflikter, är enligt Lennéer-Axelson och Thylefors
(1991), att två eller flera parter har olika behov, olika intressen eller olika mål som de
bevakar eller kämpar för att uppnå. En konflikt av denna typ kallas intressekonflikt.
Makt- och intressekonflikter är ofta sammanvävda med varandra menar Lennéer-
Axelson och Thylefors (1991). Denna typ av konflikt kan anses något mer positiv än
en maktkonflikt. En intressekonflikt skulle kunna resultera i nya synvinklar på ett
problem om konflikten bearbetas och diskuteras. Bra argument för och emot vissa
intressen eller mål kan få den ena parten att inse att den andra partens förslag är
bättre. För att en intressekonflikt skall uppstå bör parterna inneha egenskaper som gott
självförtroende för att kunna hävda sina intressen. För att kunna uttrycka sina
intressen och kunna motivera varför de är viktiga bör egenskaper som öppenhet,
lyhördhet och god kommunikationsförmåga finnas hos personen i fråga. Även här kan
konflikten förvärras på grund av för hög grad av envishet och egensinnighet.

En annan typ av konflikt är den så kallade värde- eller värderingskonflikten. Dessa
konflikter är svårare att lösa menar Lennéer-Axelson och Thylefors (1991). I denna
typ av konflikt är det vanligt med politiskt färgade konflikter eller värderings-
konflikter som rör människosynen. Då denna typ av konflikt verkar svårare att lösa
bör den undvikas i större grad än andra konflikter. Medarbetarna bör acceptera att
olika personer har olika åsikter och kunna arbeta utan att ta upp diskussion kring
ämnet då kompromisslösningar, enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (1991), är näst
intill omöjliga att uppnå. En värde- eller värderingskonflikt behöver inte
nödvändigtvis vara kopplad till vissa specifika personliga eller sociala egenskaper. En
öppenhet och en förmåga att acceptera andra människors åsikter borde dock göra
konflikten mindre skadlig.
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Mognadskonflikter är ofta bundna till olika problem i olika faser som en arbetsgrupp
passerar under sin utveckling. En vanlig variant av mognadskonflikter är den konflikt
som uppstår vid förändring enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (1991). De olika
medarbetarna är olika mogna för förändring och därmed kan konflikten uppstå. Dessa
konflikter uppstår troligtvis vare sig man försöker undvika dem eller ej. Det är en
naturlig del innan gruppen lärt sig att handskas med varandras speciella kompetenser
och egenheter i samarbetet menar Lennéer-Axelson och Thylefors (1991). Denna
konflikt ger antagligen inga större skador på gruppens fortsatta samarbete. Inte heller
behöver mognadskonflikten nödvändigtvis kopplas samman med specifika personliga
eller sociala egenskaper. Eventuellt kan det finnas tendenser att de personer som är
mindre mogna för förändring är något mer konservativa i sin läggning än de som är
för förändring.

Missuppfattningskonflikter uppstår ofta i grupper som av olika anledningar inte vet
tillräckligt om varandras uppgifter och övriga arbetsvillkor (Olsson, 1985 i Lennéer-
Axelson och Thylefors, 1991). En arbetsgrupp med bristfälliga informations- och
kommunikationskanaler hamnar ofta i onödiga konflikter på grund av missförstånd,
menar Lennéer-Axelson och Thylefors (1991). De menar även att vid konfliktlösning
är det en bra utgångspunkt att undersöka om konflikten beror på ett missförstånd eller
inte. Missuppfattningskonflikter bör tas upp till ytan och diskuteras noga så fort de
uppstår. Om medarbetarna är raka och ärliga mot varandra från början och lär sig
förstå hur de olika personerna beter sig och uttrycker sig kan denna typ av konflikt
undvikas i framtiden. Även om det kanske inte är en av de allvarligaste konflikterna
så stjäl dessa mycket tid och energi från arbetet helt i onödan. Problemet kanske inte
existerar överhuvudtaget. En personlig egenskap som troligtvis är den största faktorn
till missuppfattningskonflikter är bristande kommunikationsförmåga. Personen är
dålig på att förmedla sina tankar och åsikter i ord. Bristande lyhördhet kan resultera i
att personen inte lyssnar på sina medarbetare och därför missuppfattar åsikter eller
direktiv.

Svedberg (1992) har gjort en annan uppdelning av konflikter som kan uppkomma.
Sakkonflikter uppkommer då de inblandade är oeniga om fakta eller om så kallade
spelregler som i detta sammanhang kan jämföras med upplägg av arbetet, det vill säga
vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Oenigheten kan även gälla
beskrivningar av den rådande situationen. Sakkonflikten kan jämföras med Lennéer-
Axelson och Thylefors (1991) värderingskonflikt. Båda definitionerna innebär att de
inblandades åsikter går isär. Åsiktsskillnaderna kan kanske bero på uppfostran och
utbildning. Troligtvis är det så att det inte finns några rätta svar i en sådan här typ av
konflikt.

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
överensstämmelse 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. Lennéer-
Axelson och Thylefors (1991) har i sin bok inte definierat någon konflikt som liknar
denna. Dock kan tänkas att denna typ av konflikt kan höra samman med makt- och
intressekonflikter. Det är möjligt att de olika intressenterna, som har olika
förväntningar på den roll som en person har fått, hamnar i intresse- eller maktkonflikt
med varandra då de vill bestämma vad och hur den aktuella personen skall arbeta.
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En pseudokonflikt innebär att parterna egentligen är överens men missförstår varandra
på grund av kommunikationssvårigheter eller att man har bristfällig eller olika
information att utgå från. Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) har en liknande
definition på sin missuppfattningskonflikt. Båda dessa konflikttyper uppkommer på
grund av dålig kommunikation.

I intressekonflikter ställs konkurrerande och motstridiga intressen mot varandra.
Parterna har olika mål som har den egenskapen att endast ett av målen kan uppfyllas.
Intressekonflikten innebär oftast också en värdekonflikt där man är oenig om värdet
på någonting, till exempel hur man värderar säkerhet kontra lönsamhet eller värdet av
personalutbildning. Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) har också en konflikttyp
kallad intressekonflikt, dock skiljer sig definitionerna åt något. Lennéer-Axelson och
Thylefors (1991) kopplar samman intressekonflikten med maktkonflikter medan
Svedberg (1992) menar att intressekonflikter ofta hör ihop med värdekonflikter.
Något samband mellan maktkonflikter och värdekonflikter verkar dock inte finnas
enligt författarna.

En personlig konflikt handlar om känslomässiga relationer. Det kan bero på att man
letar efter en syndabock, till exempel chefen eller någon "besvärlig" grupp inom
organisationen. 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. Enligt Svedberg (1992) är den personliga konflikten tillsammans med
sakkonflikten de vanligaste. Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) har ingen
definition på en personlig konflikt. Den konflikttyp som verkar närmast i definitionen
är mognadskonflikten. En del av Svedbergs (1992) definition på personlig konflikt
kan liknas vid Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) påstående att konflikter kan
uppstå mellan medarbetare då de är olika mogna för förändring. Här kan eventuellt en
"besvärlig grupp" som vill undvika förändring hittas. Den enkla anledningen att
personkemin inte stämmer och att det därmed uppstår en personlig konflikt skulle
kanske behöva kompletteras i Lennéer-Axelson och Thylefors (1991).

2.5 Samarbete

För att en projektgrupp skall kunna bli effektiv i sitt arbete krävs att projekt-
medlemmarna kan arbeta bra tillsammans. Andersen m.fl. (1994) menar att
betydelsen av och svårigheten i att få obekanta människor att arbeta tillsammans ofta
undervärderas. Ofta avsätts ingen tid eller resurser för att få ett gott samarbets-
förhållande i projektgruppen. Projektledaren vill inte "kasta bort tiden" på något
sådant. Goda samarbetsförhållanden har stor betydelse för kvaliteten på de resultat
som projektet skall leda till. Det är viktigt att projektledaren känner till hur arbetet
skall läggas upp för att skapa bättre samarbetsförhållanden menar Andersen m.fl.
(1994).

Svedberg (1992) nämner att i samspel mellan människor ligger tonvikten på
relationer, kommunikation, processer och strukturer i gruppen. Lennéer-Axelson och
Thylefors (1991) för en diskussion om den ideala, "den goda", gruppen. Det är möjligt
att högre grad av samarbete ger en bättre projektgrupp. Frågan är om det är så att ju
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högre grad av samarbete desto bättre och effektivare projektgrupp. Det kanske kan
vara så att för stor grad av samarbete leder till att effektiviteten i gruppen minskar. En
för hög grad av samarbete kan innebära att det finns en för liten grad av konflikter i
gruppen. Ett visst mått av konflikter bör finnas för att gruppen skall utvecklas framåt
hela tiden.

Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) menar att grunden för en effektiv projektgrupp
är ett relativt gott självförtroende. Självförtroendet är i sin tur en förutsättning för fri
och tydlig kommunikation där var och en kan och vågar framföra sina åsikter och
behov. Ett arbetsklimat med ständigt gnäll och negativa tankar påverkar gruppen
mycket negativt. Humor, lättsinne och glädje utmärker den goda gruppen och kan ge
distans till svårigheterna och lösa spänningar. Humor är en mogen försvarsställning
som kan vara en bra åtgärd både när det gäller att åstadkomma förändring och när det
gäller att stå ut med det ofrånkomliga, menar Lennéer-Axelson och Thylefors (1991).

Med trygghet och tolerans för olikhet föds också kreativitet och konflikter. Konflikter
betraktas som en språngbräda till kreativitet. En förhållandevis hög konfliktnivå
stimulerar produktionen av idéer och synpunkter. Grupper som har erfarenhet av att
samarbeta och en stabil grund att stå på uppfattar konflikter som ett hälsotecken och
välkomnar dem som tillfällen till kreativ problemlösning (Hall 1971, i Lennéer-
Axelson och Thylefors 1991).

Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) menar att medarbetarna på en arbetsplats
utgör varandras arbetsmiljö och därför krävs att var och en tar ett personligt ansvar för
den. Det kräver viss ansträngning i vissa fall om det finns arbetskamrater som man
inte trivs tillsammans med. För att ett gott samarbete skall fungera räcker det ofta med
korrekta och justa relationer som pålitlighet, vanlig artighet, taktkänsla och rättvisa,
menar Lennéer-Axelson och Thylefors (1991).

Personliga och sociala egenskaper kan påverka samarbetet i hög grad. Vilka
egenskaper som är bra eller dåliga skiljer antagligen från tillfälle till tillfälle. Vissa
kan trivas bättre i ett arbetsklimat där var och en arbetar självständigt, medan andra
önskar en personligare arbetsmiljö där medarbetarna interagerar med varandra på en
djupare nivå och kamratgrupper bildas. En kamratgrupp kan påverka projektarbetet på
olika sätt. Dels kan samarbetet flyta bra och gemenskapen gör att projekt-
medlemmarna trivs med sitt arbete. Det finns också en risk att en kamratgrupp innebär
väl mycket flams och privata diskussioner som minskar effektiviteten i projekt-
gruppen. En avvägning bör göras för att hamna på en lagom nivå som resulterar i en
effektiv projektgrupp.

Den ideala gruppen existerar givetvis inte menar Lennéer-Axelson och Thylefors
(1991). En grupp kan däremot utvecklas och har då två mål att sträva efter som är
ömsesidigt beroende av varandra.

• Ökad effektivitet genom att skapa en ändamålsenlig struktur, utnyttja gruppens
kompetens och öka gruppens problemlösande kapacitet.

• Ökad arbetslivskvalitet genom möjligheter för individuell utveckling och
påverkan, social gemenskap och ett hälsosamt psykiskt klimat.



2 Bakgrund

18

Positiva bieffekter - men inte primära mål - kan vara personlig mognad, vänskaps-
relationer och personlighetsförändringar. Syftet är att utveckla personalens resurser att
lösa problem av olika slag samt att öka den sociala kompetensen för en höjd
effektivitet menar Lennéer-Axelson och Thylefors (1991).

Konflikter, kommunikation och gruppsammansättning verkar vara begrepp som på
olika sätt påverkar samarbetet i en grupp. En effektiv projektgrupp har troligtvis ett
gott samarbete, dock betyder inte detta att konflikter inte existerar. Finns en god
kommunikation innebär konflikter att gruppen utvecklas och mognar. En sämre
kommunikation borde dock innebära att de konflikter som uppstår kan medföra
djupare konflikter och samarbetsproblem. Gruppsammansättningen kan påverka alla
dessa faktorer beroende på vilken kompetens de valda projektmedarbetarna har. En
hög social kompetens som nämndes ovan påverkar möjligheterna att genom en god
kommunikation lösa konflikter smidigt och även ta lärdom av konflikter för att
vidareutvecklas i sin yrkesroll. Troligtvis påverkas även samarbetet av personliga
egenskaper så som blyghet, envishet eller självgodhet. Dessa egenskaper påverkar
dels sättet att arbeta och umgås med andra människor och dels möjligheten att
utvecklas som person.
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3 Problembeskrivning

Systemutvecklingsarbete bedrivs vanligtvis i projektform, vilket innebär att
människor med olika bakgrund och kompetenser skall samarbeta för att nå ett
gemensamt mål. Sammansättningen av projektgrupper bör göras med noggrannhet för
att få en så bra projektgrupp som möjligt vilket ökar chanserna för ett lyckat projekt.
Kriterier för en bra projektgrupp kan vara svåra att definiera och resultatet av ett
systemutvecklingsarbete kan vara svårt att mäta, det kan därför vara svårt att se vad
som är viktigast för en projektledare att ta hänsyn till vid valet av projekt-
medarbetare. Troligen är sociala och personliga egenskaper inte det som verkar
viktigast vid valet av projektmedlemmar, den yrkeskompetensen väger troligtvis
tyngre.

Att gruppens sammansättning har stor betydelse för flytet i arbetet och för
slutresultatet finns beskrivet allmänt i litteraturen. Vikten av personliga och sociala
egenskaper nämns då det talas om strävan mot den ideala gruppen, men står sällan
nämnt i samband med systemutveckling. Förhoppningsvis finns ett intresse för
personliga och sociala egenskaper när en systemutvecklingsgrupp sätts samman, och
förhoppningsvis ges utbildning inom området till projektledare som skall välja ut
projektmedlemmar. Dock ser verkligheten troligtvis inte ut som önskat. Antagligen
tas inte tillräcklig hänsyn till sociala och personliga egenskaper vid valet av
projektmedlemmar. Anledningen till detta kan vara bristande kunskaper hos projekt-
ledare om sociala och personliga egenskapers påverkan på gruppen och dess betydelse
vid konflikter. Det är svårt att hitta litteratur på biblioteket som gäller specifikt för
systemutvecklingsprojekt och det är svårt att veta om systemutvecklingsprojekt
fungerar som andra projekt och följer den litteratur som finns för det området. Av den
anledningen kan det vara intressant att se vilken koppling som verkligen finns mellan
projekt i allmänhet enligt litteraturen och systemutvecklingsprojekt i verkligheten.
Hur stora är egentligen kunskaperna bland yrkesutövare inom systemutvecklingen när
det gäller gruppsykologi och konflikter? Det kan vara intressant att se om det
överhuvudtaget finns någon koppling mellan socialpsykologiska teorier när det gäller
gruppsammansättning och sammansättning av grupper i systemutvecklingsprojekt.

Arbete i grupp medför med hög sannolikhet motsättningar och konflikter på grund av
olika uppfattningar, önskemål och behov. Konflikter kan innebära att arbetet
försämras om de inte tas om hand på rätt sätt. Det är viktigt att de inte "sopas under
mattan" och försämrar arbetsklimatet i gruppen. En grupp av människor skall
tillsammans nå ett mål genom att samarbeta och komplettera varandra. För att arbetet
skall fungera är det viktigt att ha en bra projektgrupp som kan arbeta effektivt
tillsammans och en projektledare som tillsammans med gruppmedlemmarna kan
hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Detta kan påverkas av personliga
och sociala egenskaper, men finns som sagt inte nämnt i den litteratur som studerats
när det gäller systemutveckling. Hur god kunskapen om konflikter och de sociala och
personliga egenskapernas inverkan på konflikter är i verkligheten är svårt att förutspå.
Förmodligen är projektledarnas kunskaper inte tillräckligt goda för att konflikter skall
kunna hanteras på ett sådant sätt att de inte skadar gruppen. Förhoppningsvis finns
dock en grundläggande kunskap om konflikter och en insikt i hur konflikter inte skall
hanteras.
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3.1 Problemprecisering

• Vilka personliga egenskaper bör beaktas vid sammansättning för att få en effektiv
systemutvecklingsgrupp?

• Vilka sociala egenskaper bör beaktas vid sammansättning för att få en effektiv
systemutvecklingsgrupp?

3.2 Avgränsning

Rapporten bearbetar sammansättning av projektgruppen under etableringsfasens sista
del, övriga faser beaktas ej. Olika systemutvecklingsmodeller kommer inte att
jämföras och ingen specifik modell, eller metod, kommer att undersökas när det gäller
hur sammansättningen av projektgruppen görs. Detta val har gjorts då arbetet skulle
bli för stort om detta område skulle ha ingått. I ett fortsatt arbete borde skillnader
mellan olika metoder dock undersökas. Valet av projektledare kommer inte heller att
diskuteras i rapporten. Gruppens utvecklingsfaser kommer endast att bearbetas
indirekt i arbetet. Konfliktlösning kommer inte att hanteras i rapporten då arbetet i så
fall skulle bli alldeles för stort. Undersökning av vilka typer av konflikter som
uppkommer i systemutvecklingsprojektgrupper kommer inte heller att göras.
Eventuella förändringar i grupper som tillkomst eller bortfall av projektmedlemmar
under arbetets gång kommer inte att bearbetas. Rapporten kommer bara att behandla
vilka sociala och personliga egenskaper som man bör ta hänsyn till, övriga egenskaper
hos projektmedlemmarna kommer inte att studeras.

3.3 Förväntat resultat

När det gäller sammansättning av projektgrupper utförs detta troligtvis mycket
noggrant i systemutvecklingsprojekt såväl som i andra projekt. Urvalskriterierna för
projektgruppen varierar förmodligen mycket beroende på hur företagen arbetar, hur
projektet ser ut och hur stor projektgruppen skall vara. Antagligen ligger tyngden på
fackkompetenserna i första hand. Vilka personliga och sociala egenskaper som
förebygger konflikter finns troligtvis inte lika stor kunskap om. Förmodligen finns en
grundläggande syn hos projektledare om vad som är bra och vad som är dåligt när det
gäller dessa egenskaper hos projektmedarbetare, men antagligen väljs projekt-
medlemmarna ut på en mer allmänt god social kompetens snarare än på vissa
specifika sociala och personliga egenskaper. Ökad kunskap om specifika personliga
och sociala egenskaper skulle troligtvis resultera i färre eller mindre skadliga
konflikter under systemutvecklingsprocessen om projektledaren ser till sociala och
personliga egenskapers påverkan i ett djupare perspektiv.

De grundläggande personliga egenskaper som kan antas vara positiva vid valet av
projektmedlemmar kan vara till exempel humor, självständighet, självförtroende,
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kreativitet och ordningsamhet. De sociala egenskaper som kan anses viktiga vid valet
av projektmedarbetare skulle kunna vara kommunikationsförmåga, ansvarskänsla,
engagemang, samarbetsförmåga och flexibilitet. Till sociala egenskaper kan man
troligtvis även lägga förmågan att "stoppa undan" sina mindre bra personliga
egenskaper, vilket kan vara en viktig del då alla har mer eller mindre dåliga
personliga egenskaper som inte gynnar projektgruppens samarbete. För att kunna
"stoppa undan" sina mindre bra personliga egenskaper krävs en god självinsikt som
innebär att personen är medveten om sina bra och mindre bra personliga egenskaper.
Frågan är om intervjupersonerna är medvetna om de olika sociala och personliga
egenskapernas inverkan på varandra eller om de ser varje egenskap för sig.

Förhoppningsvis ger resultatet av denna rapport en tankeställare när det gäller vikten
av sociala och personliga egenskaper för att uppnå en effektiv projektgrupp. Vare sig
det gäller blivande systemutvecklare, erfarna systemutvecklare eller projektledare kan
förhoppningsvis rapporten leda till vidare diskussioner inom ämnet som i sin tur kan
leda till vidareutbildning inom området. En större medvetenhet om de olika personliga
och sociala egenskapernas påverkan på gruppen kan också uppnås hos de intervjuade
personerna. Det är troligen ofta så att projektledaren arbetar på känsla snarare än på
formell utbildning inom området.
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4 Metod

För att kunna göra en undersökning av problemet skall en metod väljas. Utifrån
problemställningen finns ett antal alternativa metoder för att få svar på frågan i
problempreciseringen. Alla metoder har sina för- och nackdelar och ingen kan sägas
vara bättre eller sämre än den andra. Enligt Patel och Davidson (1994) är det problem-
formuleringen som avgör vilken typ av metod som kommer att väljas. Författarna
menar att den metod som väljs ska ge det bästa svaret på problemet i förhållande till
den tid och de resurser som finns tillgängliga.

4.1 Möjliga metoder

Nedan redovisas ett antal metoder som skulle vara möjliga att applicera på den
aktuella problempreciseringen. Efter redogörelsen av de olika alternativen kommer
val av metod redovisas och motiveras.

De metoder som är lämpade för undersökningen i denna rapport är följande alternativ:

• Fallstudie
• Survey
• Enkät
• Intervju

4.1.1 Fallstudie
Fallstudie innebär att undersöka och följa en avgränsad grupp såsom: en enskild
individ, en grupp av individer t ex inom ett företag eller en organisation, eller en
situation (Patel och Davidson, 1994). Fallstudier används ofta då processer och
förändringar skall studeras. Undersökningen kan utföras direkt, till exempel med hjälp
av intervjuer eller enkäter och observationer. Undersökningen kan även utföras
indirekt genom att studera rapporter och dokumentation hos den avgränsade gruppen.
En fallstudie lämpar sig väl att användas då syftet är att skaffa sig en djupare, detaljrik
helhetsbild av ett "fall", dvs en specifik situation eller ett problem, till exempel
processer eller förändringar i organisationer. En fallstudie skulle kunna användas för
att se vilken hänsyn som tas till projektmedlemmarnas personliga och sociala
egenskaper när de plockas ut för att medverka i en projektgrupp och följa upp hur
dessa egenskaper påverkar arbetet i projektgruppen. Fallstudien skulle kunna utföras
så att ett företag följs i den fas där projektmedlemmar väljs ut. Med hjälp av till
exempel intervjuer skulle urvalskriterierna kunna identifieras, redovisas och
diskuteras.
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4.1.2 Survey
En survey innebär att en större avgränsad grupp väljs ut för att göra en undersökning
på. Undersökningen görs med hjälp av undersökningstekniker som till exempel ett
frågeformulär eller en intervju (Patel och Davidson, 1994). En survey används ofta för
att besvara frågor som rör vad, var, när och hur. En nackdel med en survey kan vara
att det är svårt att göra ett slumpmässigt urval av vilka personer som skall ingå i den
avgränsade gruppen, även kallad population, för att svaren skall kunna tolkas som
representativa för populationen i stort. En fördel med en survey är att de tillåter
insamling av en stor mängd data från en stor population på ett ekonomiskt sätt
(Dawson, 2000). En survey skulle kunna användas i detta arbete för att ge en allmän
bild av det undersökta ämnet genom att välja ut en representativ population som får
delta i undersökningen. Den insamlade informationen kan analyseras och jämföras för
att upptäcka eventuella mönster i den utvalda populationen. Tydliga mönster kan
sedan antas gälla för en större grupp än den aktuella populationen. Med hjälp av
intervjuer eller enkäter kan personliga och sociala egenskaper som anses viktiga av
personer i yrket identifieras och eventuella skillnader mellan olika personer eller
företag skulle kunna upptäckas.

4.1.3 Enkät
Enkätundersökning är en teknik för att samla in information som bygger på frågor. Ett
frågeformulär sätts samman och skickas sedan ut till personer som skall svara på
dessa frågor. Enkäter används ofta då man vill nå ut till ett stort antal personer. Patel
och Davidson (1994) menar att enkäter är ett bra verktyg att använda sig av om till
exempel en statistisk undersökning skall genomföras. Fördelen med enkäter är att det
är möjligt att göra undersökningar på stora grupper och att de är enkla att
sammanställa. Nackdelen är att det bortfallet kan bli stort och att det finns en risk att
frågorna feltolkas och därmed ger ett missriktande svar. Att använda sig av en
enkätundersökning som metod leder till att många individers synpunkter kan insamlas
och detta skulle i sin tur ge ett brett underlag. Att nå många individer med en
enkätundersökning kräver inte lika mycket aktiv "undersökningstid" i anspråk som
intervjutekniken gör för undersökaren.

Genom att använda enkäter i min undersökning skulle alltså ett stort underlag kunna
samlas in på relativt kort tid. Enkäter skulle kunna skickas ut där aktuella personer får
svara på frågor om givna personliga egenskaper eller själv ange egenskaper som anses
viktiga. Ytterligare fördelar med en enkätundersökning kan vara att individen inte blir
påverkad av undersökaren som han eller hon kan bli vid en intervju. Individen som
skall fylla i enkäten kan även avsätta tid för detta när det passar honom eller henne
bäst. Denna metod skulle kunna användas genom att skicka ut ett formulär med frågor
till ett antal projektledare. Anledningen till att denna metod inte kommer att användas
är bland annat att det enligt Patel och Davidson (1994) finns risk för att
svarsfrekvensen blir låg. Dessutom säger egna erfarenheter att många har en negativ
syn på enkäter. Ofta hamnar de i papperskorgen utan att ha blivit studerade nämnvärt.
Då undersökningen i denna rapport innefattar en del luddiga begrepp som behöver
förklaras och redas ut för att inte riskera att frågorna feltolkas så bör en annan typ av
metod väljas.
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4.1.4 Intervju
Enligt Patel och Davidson (1994) innebär en intervju en direkt kontakt mellan
intervjuaren och intervjupersonen. Intervjuer kan utföras antingen som besöksintervju
eller som telefonintervju. En nackdel med intervjuer, anser Patel och Davidson
(1994), är att oberoende av om det är besöksintervju eller telefonintervju är man som
intervjuare hänvisad till intervjupersonens villighet att svara på frågorna. Dessutom
kan intervjuer vara relativt tidskrävande i jämförelse med enkäter. En nackdel med
telefonintervjuer skulle kunna vara att den omgivande miljön kan vara störande och
att kroppsspråk som kan förtydliga svaret inte kan uppfattas. I och med att intervjuer
innebär direktkontakt kan lätt en diskussion föras och missförstånd kring frågor kan
undvikas, genom ett förtydligande eller en förfrågning, vilket är en klar fördel.
Numera skulle även intervju med hjälp av videolänk vara möjlig. Detta har dock inte
Patel och Davidson (1994) diskuterat i sin bok. Intervjutekniken skulle passa i denna
undersökning då den personliga kontakten skulle underlätta då intervjufrågorna bör
vara av öppen karaktär och kan behöva diskuteras med intervjupersonen. Intervju-
frågor av olika karaktär skulle kunna användas beroende på vilken typ av svar som
önskas. Det är nödvändigt att ge intervjupersonen stor frihet i vissa svar för att få svar
på vilka sociala respektive personliga egenskaper de anser är viktiga för att uppnå en
effektiv systemutvecklingsgrupp. Är de intervjuade låsta till vissa angivna egenskaper
blir resultatet av undersökningen inte rättvisande. Dock kan denna typ av frågor
användas någonstans i intervjun för att göra en statistisk jämförelse av svaren.

4.2 Val av metod

Valet av metod för att undersöka vilka personliga och sociala egenskaper som beaktas
för att uppnå en effektiv projektgrupp var relativt enkelt. Enkäter var inte bra på just
detta problem då det inte är aktuellt med enbart en statistisk undersökning. Det skulle
också bli svårt utifrån rapportens problemställning att formulera fasta svarsalternativ.
En enkät där intervjupersonen själv får svara öppet på frågorna skulle vara mycket
svårt att utföra. Detta skulle bli mycket tidskrävande för intervjupersonen och det
skulle vara komplicerat att formulera tillräckligt tydliga frågor. En fallstudie skulle
kunna ha varit intressant men det fanns ett intresse av att få flera personers åsikter i
frågan för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan dessa, vilket inte passade
in i en fallstudie. Jämförelserna skulle kunna ge en allmän bild av hur personliga och
sociala egenskaper påverkar valet av projektmedlemmar. Dessutom skulle det
troligtvis varit svårt att få tag i ett företag som legat i precis rätt fas under de veckor
som undersökningen skulle göras.

Valet av metod blev att göra en survey med intervjuer med ett antal personer på olika
företag inom IT-branschen, då främst projektledare som arbetar med system-
utveckling på konsultföretag. Att använda en survey gör det möjligt att dra generella
slutsatser som även gäller andra individer än de som ingår i undersökningen, enligt
Patel och Davidson (1994), vilket passade in i denna undersökning. Intervjuerna
kommer att utföras som besöksintervjuer i den mån det är möjligt och i övriga fall
kommer telefonintervju att göras. Att besöksintervjuer valts i första hand beror på att
telefonintervjuer dels är svårare att dokumentera med hjälp av bandspelare, då det
kräver högtalartelefon, och dels kan det vara lättare att missförstånd uppstår då
kroppsspråk och mimik inte kan uppfattas.
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4.3 Intervjuernas upplägg

Nedan redovisas hur intervjuerna lagts upp och utförts. Dessutom beskrivs hur
intervjupersonerna valts ut och frågorna beskrivs och motiveras.

4.3.1 Intervjuernas utförande
Svaren, från både besöksintervjuer och telefonintervjuer, kommer att både spelas in
på band och antecknas. Anledningen till att båda metoderna används är dels att det
finns en backup ifall inspelningen skulle misslyckas och dels kan anteckningarna
förtydliga vilka delar av svaren som verkat mest angeläget hos intervjupersonen vid
själva intervjutillfället. Intervjuerna kommer att göras på intervjupersonens arbetsplats
i de fall det är möjligt då det ger en mer avslappnad situation. Varje intervju beräknas
ta cirka fyrtiofem minuter.

4.3.2 Undersökningsgrupp
Vid planeringen av intervjuerna har ett önskemål satts upp om att mellan fem och åtta
intervjuer ska utföras. De urvalskriterier som finns för företagen är att de skall arbeta
med systemutveckling på ett eller annat sätt. Urvalet sker även geografiskt för att
intervjuerna skall kunna utföras på intervjupersonens arbetsplats. Urvalskriterierna för
intervjupersonerna är att de arbetar, eller har arbetat som projektledare, eller att de har
haft en annan befattning som innebär att de haft med val av projektmedlemmar att
göra. Kön, ålder eller erfarenhet tas ingen hänsyn till då antalet möjliga intervju-
personer inte är tillräckligt stort från början för att kunna sålla ytterligare.

4.3.3 Inledande information till intervjupersonerna
Vid den första kontakten med företagen har en del information angående
examensarbetets utformning och syfte förberetts. Detta dels för att ge en bild av vad
som efterfrågas och dels för att kontrollera att rätt person kontaktats. När tid för
intervju bestämts sänds ytterligare information med en kort introduktion till fråge-
ställningen och exempel på frågor som kan ingå i intervjun för att ge intervjupersonen
en chans att förbereda sig något. Den information som skickats finns presenterad i
bilaga 1.

4.3.4 Intervjufrågor
Utformningen av intervjufrågorna gjordes utifrån de fakta som inhämtats i arbetet
med rapportens bakgrund tillsammans med problemställningen. De frågor som till slut
verkade aktuella för att ge svar på problemställningen sammanställdes i en ordning
som innebär att svaren inte skall påverkas av tidigare frågor.

Intervjuerna har lagts upp så att de intervjuade personerna skall svara på frågorna i
den ordning de följer, då de senare frågorna skulle kunna påverka svaren i de tidigare
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frågorna. Varje fråga har däremot kunnat diskuteras öppet och delfrågor kan tas i, av
respondenten, självvald ordning.

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 identiska frågor i exakt samma ordning till varje
intervjuperson. Intervjuerna i denna undersökning kommer att göras standardiserade,
dvs att samma frågor ställs i samma ordning till intervjupersonerna, med den
anledning att svaren senare skall kunna jämföras och ge ett rättvisande resultat på
problemställningen (Patel och Davidsson, 1994).

Enligt Patel och Davidson (1994) brukar man också skilja på strukturerad intervju och
ostrukturerad intervju, detta gäller graden av svarsutrymme som intervjupersonen får.
En helt strukturerad intervju ger intervjupersonen 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. Frågorna i denna
undersökning kommer att variera i graden av strukturering. Intervjun kommer att
inledas med ett antal ostrukturerade frågor som ger intervjupersonen stor frihet i
svaren. Intervjun kommer sedan att avslutas med ett par strukturerade frågor där
intervjupersonen är låst till vissa alternativ i sitt svar. Detta för att jämförelser mellan
de olika intervjupersonerna lättare skall kunna utföras.

Totalt består intervjun av sexton frågor som intervjupersonen skall besvara. Vissa av
dessa har följdfrågor där intervjupersonen skall motivera sitt svar. Intervjuerna inleds
med ett antal allmänna frågor om intervjupersonen och företaget i fråga. Dessa
allmänna frågor handlar om intervjupersonens kompetens, erfarenhet och befattning.
Dessutom ställs någon fråga om företagets arbete med systemutveckling. Syftet med
de allmänna frågorna har varit dels att få en bild av intervjupersonen och företaget och
dels har det varit ett sätt att mjukstarta intervjun. Att få en bild av företaget kan
underlätta analysen av utfallet på intervjufrågorna. Företagets sätt att arbeta kan
påverka valet av projektmedlemmar och därför är det möjligt att vissa jämförelser
mellan svaren inte är genomförbara.

Efter de allmänna frågorna ställs ett antal frågor om intervjupersonens åsikter om
sociala och personliga egenskaper och om konflikter. Vidare ställs frågor om sociala
och personliga egenskaper och dess inverkan på konflikter där intervjupersonen får
vikta den ställda frågan på en femgradig skala och därefter motivera sitt svar.
Intervjun avslutas med ett par större frågor där ett antal förutbestämda sociala och
personliga egenskaper skall viktas enligt ytterligare en femgradig skala och därefter
skall viktningen motiveras. Personliga och sociala egenskaper har hanterats i separata
frågor men frågorna är formulerade på samma sätt. Anledningen till att frågorna
konstruerats på detta sätt och i denna ordning är att intervjupersonen först skall ge sin
åsikt helt utan påverkan från tidigare frågor. Därefter ställs frågor som styr personen
något mer i sitt svar och till slut ställs frågor som hårt begränsar svarsalternativen.
Hade dessa frågor ställts i ett tidigare stadium så hade intervjupersonen blivit
påverkad då vissa egenskaper angivits och lett in intervjupersonen i vissa tankebanor.
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Nedan redovisas och motiveras de frågor som ingått i intervjun:

1.Vad är ditt namn och din befattning?
Denna inledande fråga kontrollerar intervjupersonens namn och intervjupersonens
nuvarande befattning fastställs för att säkerställa att intervjupersonen stämmer
överens med urvalskriterierna.

2.Hur många år har du arbetat på företaget?
Intervjupersonens erfarenhet på det aktuella företaget är intressant att se för att se om
de följande svaren skiljer sig mellan mer eller mindre erfarna intervjupersoner.

3.Hur många år har du arbetat som projektledare?
Erfarenheten som projektledare undersöks för att kunna uppmärksamma eventuella
skillnader hos intervjupersoner med lång erfarenhet och intervjupersoner som är
relativt nya i yrket.

4.Ge en kort beskrivning av hur företaget arbetar med systemutveckling.
Denna fråga ger en anblick över företagen i stort. Eventuella likheter och skillnader
uppmärksammas för att senare jämföras.

5.Brukar ni arbeta i samma konstellation eller är det en ny projektgrupp varje gång?
Detta är ytterligare en fråga som ger en bild över företagets sätt att arbeta. Senare kan
svaren jämföras för att se om det är någon skillnad i valet av projektmedlemmar vid
fasta eller tillfälliga projektgrupper.

6.Hur många deltagare är det vanligtvis i era projektgrupper?
– delas gruppen in i mindre grupper och hur stora är de i så fall?

7.Vilken storlek skulle vara bäst om du fick bestämma (för att få en effektiv
projektgrupp)?

Dessa frågor ger en uppfattning om företagets arbete med projekt och hur stora
projekt hanteras för att fungera på ett bra sätt. Frågorna kopplas ihop för att se om
företagen arbetar med projektgrupper som är i den storlek som intervjupersonen
önskar eller om det finns en önskan om att förändra arbetet.

8.Vilka sociala egenskaper tycker du är viktigast hos en projektmedlem? Varför?
9.Vilka personliga egenskaper tycker du är viktigast hos en projektmedlem? Varför?
Dessa frågor undersöker intervjupersonens åsikter om sociala och personliga
egenskaper hos projektmedlemmarna. Frågorna ställs var och en för sig och
intervjupersonen ombeds att motivera sitt svar. Dessa frågor är öppna och väntas ge
ett antal olika svar. Det finns ett intresse att se om svaren pekar åt samma håll eller
om åsikterna skiljer sig tydligt mellan intervjupersonerna. Ett antagande kan göras att
intervjupersonerna tycker att de egenskaper som anges här är extra viktiga. Vidare
kan dessa angivna egenskaper jämföras med de egenskaper som senare kommer
viktas och motiveras i fråga 15 och 16.
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10.Hur tycker du konflikter påverkar möjligheten att få en effektiv projektgrupp?
Här undersöks intervjupersonernas åsikter om konflikters påverkan på
projektgruppen. Svaren kan vara en indikation på varför vissa sociala och personliga
egenskaper anses mer eller mindre bra. Dessutom kan svaren ge en bild över om det
antagande som gjorts i rapporten, angående konflikters påverkan på projektgruppen,
stämmer överens med verkligheten.

För att vikta följande fyra frågor (fråga 11-14) har följande femgradiga skala använts:
1-Inte alls, 2-Obetydlig utsträckning, 3-Någon utsträckning, 4-Stor utsträckning, 5-
Mycket stor utsträckning.

11.I hur stor utsträckning tycker du att sociala egenskaper påverkar möjligheten att
uppnå en effektiv projektgrupp? (på en skala 1-5 där 5 är viktigast, se ovan)
Varför?

12.I hur stor utsträckning tycker du att personliga egenskaper påverkar möjligheten
att uppnå en effektiv projektgrupp? (på en skala 1-5 där 5 är viktigast) Varför?

De två ovanstående frågorna undersöks dels genom att intervjupersonen får vikta
påståendet i frågan och dels genom att viktningen sedan skall motiveras. De båda
frågorna har ställts för att undersöka om intervjupersonen anser att personliga och
sociala egenskaper är en viktigt hos en medarbetare. Dessutom undersöks om det
finns någon skillnad mellan vikten av sociala och personliga egenskaper.

13.I hur stor utsträckning tror du konflikter beror på personliga egenskaper? (skala
1-5) Varför?

14.I hur stor utsträckning tror du konflikter beror på sociala egenskaper? (skala 1-5)
Varför?

Dessa två frågor fungerar på samma sätt som de två ovanstående frågorna.
Intervjupersonen ombeds vikta påståendena och därefter motivera sitt svar. Svaren
kommer att jämföras sinsemellan likt ovanstående frågor. Dessutom kan svaren
jämföras med ovanstående frågor för att undersöka om det finns något samband
mellan synen på effektiv projektgrupp och synen på konflikter. Svaren kan visa hur
intervjupersonerna anser att personliga respektive sociala egenskaper påverkar
konflikter och hur dessa konflikter i sin tur påverkar möjligheten att uppnå en effektiv
projektgrupp.

Vid viktningen av de två återstående frågorna (fråga 15 och 16) har ytterligare en
femgradig skala använts: 1-Bör undvikas, 2-Varken bra eller dåligt, 3-Något viktig, 4-
Viktig, 5-Bör alltid finnas.

15.Vikta följande sociala egenskaper på en skala 1-5 där fem är viktigast (se ovan)
med tanke på att få en effektiv projektgrupp?
- Motivera
- Bör egenskaperna finnas hos alla, några eller någon av projektmedlemmarna?
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Denna fråga undersöker ett antal angivna sociala egenskaper som intervjupersonen
skall vikta enligt aktuell skala. Varje egenskap skall viktas individuellt och viktningen
skall därefter motiveras. Intervjupersonen skall även ange om egenskapen bör finnas
hos alla medlemmar i projektgruppen eller om det räcker att den finns hos några av
medlemmarna. Intervjupersonen kan även ge ett svar som anger att egenskapen inte
får finnas hos mer än någon av projektmedlemmarna. Frågan ger ett antal svar som är
mycket jämförbara och som senare kan användas i en statistisk redovisning.
Jämförelsen kan ge en bild över om det finns vissa egenskaper som är mycket
viktigare än övriga, och om det finns något mönster som visar att egenskaperna anses
viktiga generellt eller om svaren skiljer sig mycket åt mellan de intervjuade
personerna.

1. Förmåga att "stoppa undan" sina mindre bra personliga egenskaper.
2. Samarbetsförmåga.
3. Förmåga att kunna arbeta självständigt.
4. Förmåga att engagera och entusiasmera andra.
5. Förmåga att vara öppen och ärlig.
6. Ledaregenskaper.
7. Förmåga att kunna ge och ta kritik.
8. Interagera med olika människor i olika situationer.
9. Kommunikationsförmåga.

Dessa egenskaper har utvunnits med hjälp av brainstormingteknik. Egenskaperna är
troligtvis mer eller mindre positiva. Negativa egenskaper har valts bort för att inte få
ett alltför stort antal egenskaper. Anledningen till att just negativa egenskaper valts
bort är att det inte talats om dessa i någon större utsträckning tidigare i arbetet. Dock
är negativa egenskaper minst lika viktiga att beakta som positiva egenskaper för att
uppnå en effektiv projektgrupp. Anledningen till att just dessa egenskaper valts ut är
dels att de uppkommit tidigare i rapporten, de har nämnts i den litteratur som använts i
kapitel 2. Dels är det egenskaper som har grott fram efter hand som arbetet fortlöpt då
litteraturen har studerats och analyserats. Egenskapen "att stoppa undan sina mindre
bra personliga egenskaper" är ett exempel på detta. Egenskapen har uppkommit som
en fundering under arbetets gång och resulterat i en önskan att få svar på vad
intervjupersonerna anser om egenskapen.

16.Vikta följande personliga egenskaper på samma sätt som ovan med tanke på att få
en effektiv projektgrupp.
- Motivera
- Bör egenskaperna finnas hos alla, några eller någon av projektmedlemmarna?

Likt ovanstående fråga skall intervjupersonen vikta ett antal, här personliga,
egenskaper och därefter motivera sitt val. Svaren kommer senare att jämföras grafiskt
för att ge en bild av eventuella skillnader och likheter i intervjupersonernas åsikter.
Även nedanstående egenskaper har utvunnits med hjälp av brainstormingteknik.
Därefter har de egenskaper som ansetts intressanta och inte alltför självklara valts ut.
Exempel på egenskaper som valts bort är ödmjukhet, lyhördhet, lojalitet, pålitlighet
och flexibilitet. Många av dessa finns med indirekt då de har en koppling mot de
egenskaper som används nedan. Till exempel finns troligtvis en koppling mellan
pålitlighet och engagemang, ansvarskänsla och ärlighet. Även dessa egenskaper har
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dels utvunnits ur litteraturen och dels uppkommit under arbetets gång som
funderingar kring egenskapens positiva och negativa effekter på projektgruppen. Då
svaret på dessa funderingar inte kunde utvinnas i litteraturen togs egenskaperna med
för att se vad intervjupersonernas åsikter var kring egenskapen.

1. Humor.
2. God självinsikt.
3. Självständighet.
4. Självförtroende.
5. Kreativitet.
6. Engagemang.
7. Ansvarskänsla.
8. Ordningsamhet.
9. Ärlighet.
10. Positivitet.
11. Lugn.

4.3.5 Pilotintervju
För att testa intervjufrågorna gjordes den första intervjun som en pilotintervju.
Intervjun utfördes på samma sätt och med samma urvalskriterier för intervjupersonen
och företaget som för de övriga intervjuerna. Då frågorna fungerade på det sätt som
det var tänkt gjordes endast en liten korrigering med en följdfråga på några av
intervjufrågorna. De korrigeringar som gjordes var att följdfrågan "Varför?" lades till
på fråga elva till fjorton för att intervjupersonerna skulle motivera sin viktning och att
intervjupersonerna fick ange om egenskaperna skulle finnas hos alla, några eller
någon av projektmedlemmarna. Då intervjupersonen i pilotintervjun svarade på dessa
frågor utan att ha blivit ombedd och därmed har svarat likvärdigt som de senare
intervjupersonerna beslutades att även den första intervjun skulle användas i
resultatet.
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5 Genomförande

Nedan följer en redogörelse för hur arbetet med undersökningen genomförts. En
summering av det praktiska arbetet i examensarbetet kommer att göras.

5.1 Kontakt med presumtiva intervjupersoner

När beslut tagits att undersökningen skulle ske med hjälp av intervjuer inleddes
arbetet med att kontakta företag. I de flesta fall var personen som kontaktades en
projektledare eller en före detta projektledare som numera har andra arbetsuppgifter.
De tänkbara intervjupersonerna fick en kort introduktion till arbetet vid det första
telefonsamtalet då även tid för intervju bestämdes. Innan intervjun skickades e-post
med en kort sammanfattning av examensarbetets frågeställning och fokus. Den
information som skickades ut finns presenterad i Bilaga 1.

5.2 Intervjuer

De företag som kontaktats och ställt upp för intervju är fem till antalet. Ett av dessa
bidrar med två intervjuer med två intervjupersoner från olika städer där företaget är
etablerat. Dessa personer har inte arbetat tillsammans. Då antalet möjliga företag att
intervjua varit något litet finns inte någon större valmöjlighet för att få en balans
mellan små och stora företag och så vidare. Intervjuerna har utförts på företagen i den
mån det var möjligt. En intervju utfördes i högskolans lokaler och två intervjuer
gjordes som telefonintervjuer. Varje intervju har tagit mellan 30 och 60 minuter. Alla
intervjuade personer har varit mycket tillmötesgående och verkade positivt inställda
till intervjun. Intervjun inleddes med att intervjupersonen fick intervjufrågorna på
papper för att själva kunna läsa frågan flera gånger om det skulle behövas. Dock fick
intervjupersonen inte läsa de framtagna egenskaperna förrän de frågorna skulle
besvaras för att de tidigare svaren inte skulle påverkas. Intervjupersonerna har direkt
eller indirekt godkänt att samtalet spelades in för att svaren skulle kunna
dokumenteras exakt. I det fall där en direkt fråga inte ställts har bandspelaren endast
nämnts och därefter legat synlig. Intervjupersonen hade inga invändningar mot detta.
Vid telefonintervjuerna har en direkt fråga ställts om bandupptagning godkändes.

5.3 Bearbetning av intervjusvar

Efterhand som intervjuerna avklarades skrevs bandupptagningen ner i textform för att
senare kunna jämföras. De nedtecknade intervjusvaren har därefter jämförts och
redovisas i kapitel 6.2.
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5.4 Värdering av insamlat material

Det insamlade materialet bedöms vara jämförbart och användbart i undersökningen.
Frågorna har resulterat i svar som är jämförbara och ger en bild över
intervjupersonernas åsikter i frågan. Intervjupersonerna hade erfarenhet inom området
och valet av intervjupersoner kan därför anses lyckat. Även intervjusituationerna har
varit relativt lika och ökar därmed jämförbarheten. Enligt Patel och Davidson (1994)
ger standardiserade intervjuer förhållandevis god reliabilitet. Ett sätt att öka
reliabiliteten är att använda sig av inspelningar av något slag så att intervjun kan tas i
repris så många gånger det behövs för att vara säker på att svaret uppfattats korrekt.
Då materialet samlats in i en standardiserad intervju, som dessutom spelats in på
band, bör reliabiliteten vara god i denna undersökning. Även telefonintervjuerna
spelades in då det fanns tillgång till högtalartelefon. Den samtidiga validiteten kan
kontrolleras genom att "instrumentet", i detta fall intervjufrågorna, prövas på någon
grupp som liknar den grupp som instrumentet är avsett för (Patel och Davidson,
1994). I denna undersökning prövas intervjufrågorna i pilotintervjun för att undersöka
om svaren stämmer in på det som avses att mäta. Då de svar som erhölls vid den
första intervjun stämde överens med de önskade svaren bör validiteten i
undersökningen anses som god. Över lag har intervjuerna fungerat bra. Inga större
felsteg har gjorts och till största del har ledande kommentarer och frågor undvikits.
Vid ett intervjutillfälle har en förklaring till personliga och sociala egenskaper dock
blivit något ledande utav misstag. När intervjupersonen bad om exempel på en social
egenskap så nämndes "öppen" i förklaringen och intervjupersonen tyckte då att detta
var en mycket viktig egenskap.
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6 Resultat

Nedanstående kapitel redovisar resultaten från de intervjuer som genomförts i
sammanfattande beskrivningar av intervjupersonernas svar på respektive intervju-
fråga.

6.1 Redovisning av intervjuer

Nedan presenteras de personer som ställt upp för intervju och de svar som utvunnits i
undersökningen.

6.1.1 Intervjupersonerna
De intervjupersoner som deltog i undersökningen var sex stycken till antalet. Slumpen
medförde att fem av dessa var män. Ålder på intervjupersonerna varierar, den yngsta
personen är 27 år medan den äldsta är i 60-års åldern, vilket kan vara intressant för att
se eventuella skillnader i svaren. Endast en av de intervjuade arbetar för tillfället som
projektledare, dock har alla intervjuade varit aktiva projektledare tidigare under ett
antal år. I medeltal har de intervjuade arbetat som projektledare i åtta år. Majoriteten
av de intervjuade arbetar, eller har arbetat, genom hela systemutvecklingskedjan.
Nuvarande arbetsuppgifter för de intervjuade är till exempel: leveransansvarig,
affärssystemkonsult, gruppchef med mera. Alla intervjupersonerna stämde in på de
uppsatta urvalskriterierna.

6.1.2 De representerade företagen
De företag som representeras i intervjun varierar stort i storlek. Något företag är litet
med endast fem anställda medan ett annat är globalt uppåt 130 000 anställda. De
flesta intervjuade sitter på lokalkontor som varierar i storlek mellan två och ett
hundratal anställda. De flesta av företagen i undersökningen har även andra kontor
runt om i Sverige och även globalt. Vissa av de representerade företagen arbetar med
systemutveckling internt inom sin koncern, medan andra endast arbetar med rena
kunduppdrag och vissa arbetar endast med vissa delar i systemutvecklingsprocessen.
Företagens kunder är spridda i ett stort antal sektorer, allt ifrån privata kunder, statliga
bolag, landsting till fordon- och verkstadsindustrin.

6.1.3 Gruppkonstellationer
Endast ett av företagen arbetar i samma gruppkonstellation vid varje projekt. Vissa
försöker få liknande sammansättning av projektgruppen om kunden återkommer, men
ofta blir det helt eller delvis nya konstellationer vid varje projekt. Antalet medlemmar
i projektgrupperna varierar dels mellan företagen och dels inom företagen beroende
på projektet som skall utföras. Stora projekt kan innefatta ett stort antal personer, upp
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till trettio stycken och ibland ännu mer, men vid dessa tillfällen delar alla företag i
undersökningen upp den stora gruppen i mindre delprojektgrupper. Dessa mindre
grupper varierar i storlek något. Något företag har mellan tre och åtta personer i de
mindre grupperna, medan andra kan tänka sig att ha upp emot tolv personer i
subgrupperna. Önskvärt antal i de mindre projektgrupperna varierar mellan sex och
nio medlemmar per grupp. De flesta företagen arbetar i gruppstorlekar relativt nära
den gruppstorlek som de anser vara bäst. Någon skillnad mellan valet av projekt-
medlemmar till fasta eller tillfälliga projektgrupper kunde inte urskiljas. Dock bör
hänsyn tas till att endast en av de tillfrågade arbetade i en fast projektgrupp och därför
blir jämförelsen svår att utföra.

6.1.4 Egenskapernas påverkan på den effektiva projektgruppen.
Ett antal viktiga egenskaper som uppkom när frågorna besvarades är:

• Öppen
• Ser till helheten
• Lyhörd
• Delar med sig av kunskap
• Initiativrik

De inledande frågorna i denna del av undersökningen är relativt öppna och ger därför
ett antal olika svar som dock pekade i samma riktning. Att projektmedlemmarna är
öppna och att de ser till helheten är återkommande svar. En intervjuperson menar att
"man måste kunna lyssna på andra och acceptera att alla inte tycker som jag och att
man inte alltid får som man vill. Dessutom måste man vara villig att dela med sig av
sin kunskap och föra fram eventuella idéer. Det viktiga är att se att alla har samma
mål och att man strävar mot det tillsammans". En annan intervjuperson anser även att
" det är viktigt att man ser möjligheter att lösa problem hela tiden istället för att se
problem med lösningar". Ytterligare en åsikt är att "man får rätta sig efter beslut som
fattas och inte bli en ‘långsurare’, man bör ha en öppen attityd".

Allmänt sägs att brist på dessa egenskaper verkar hämmande på projektet och gör att
målet inte nås på rätt sätt eller i rätt tid. En viktig egenskap hos projektmedlemmarna
är att "man måste kunna se att produkten i sig är det som gör företaget lönsamt och
att man därför strävar efter att göra sitt arbete så bra som möjligt. Det är det som
betalar våra löner. Produkter med kvalité kräver personer som är noggranna och kan
anpassa sin noggrannhet efter behovet". Vidare menas att "det är viktigt att
projektmedlemmarna tar initiativ och hjälps åt att ta tag i det som måste göras. En
projektledare kan inte driva allting själv." Dessutom anser en intervjuperson att "man
bör ha en mix av personliga och sociala egenskaper för att åstadkomma en effektiv
projektgrupp där medlemmarna kompletterar varann. För många av "samma sort"
innebär ofta problem." Allmänt menas att både bra och dåliga egenskaper ofta smittar
av sig inom gruppen och därför blir till exempel en positiv egenskap mer värd i grupp
än hos den enskilda individen, liksom en dålig personlig egenskap smittar av sig och
ger en dålig stämning i gruppen.

Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) talar, som tidigare nämnts, om "den goda
gruppen" där var och en av medlemmarna bör ta personligt ansvar för att öka trivseln i
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gruppen. De menar att medlemmarna utgör varandras arbetsmiljö och ofta räcker det
med korrekta och justa relationer för att få en trevlig arbetsmiljö. Samma tankar finns
indirekt hos intervjupersonerna som lägger stor vikt vid att medlemmarna skall ta
hänsyn till varandra och inte konkurrera.

6.1.5 Konflikters påverkan på den effektiva projektgruppen
När det gäller konflikters påverkan på gruppen och dess medlemmar var åsikterna
något mer skilda än i tidigare frågor. Antagandet som gjordes i inledningen att en
effektiv projektgrupp är en grupp med få destruktiva konflikter kan anses stämma till
viss del. Få utav de intervjuade gjorde en direkt uppdelning av destruktiva och
konstruktiva konflikter. Dock anser få utav de tillfrågade att konflikter bör undvikas.
Att vissa konflikter kan vara utvecklande för gruppen höll de flesta med om. Någon
intervjuperson menar att "det är svårt att uppnå en effektiv projektgrupp med
konflikter så de bör undvikas i den mån det är möjligt. När konflikter uppkommer är
det viktigt att hantera dem rätt, man kan inte slänga ut personer ur projektet till höger
och vänster." Att konflikter bör hanteras på ett bra sätt och så tidigt som möjligt är
alla intervjupersoner eniga om. Däremot finns intervjupersoner som anser att vissa
konflikter är bra. "Ofta är en konflikt utvecklande för gruppen om den hanteras på
rätt sätt. Faran är om det händer saker under konflikten som inte går att reparera, till
exempel personliga angrepp." Någon kan till och med provocera fram små konflikter
för att få projektgruppen att reagera: "Ibland kan det vara bra att gå in och påstå
något nästan vansinnigt bara för att få folk att reagera och tänka till att saker kanske
inte måste vara som det är idag. Detta gäller dock enbart saker, blir det personligt så
blir det genast skadligt för gruppen."

Över lag är intervjupersonerna överens om att konflikter påverkar gruppen mycket på
ett eller annat sätt. "Obearbetade konflikter under ytan resulterar i att man arbetar
sämre och sämre ju längre tiden går. Man spiller mer och mer energi tills problemet
till slut exploderar. Kan man uppfatta problemet i ett tidigt stadium och vara lite
modig och ta upp problemet så hjälper det väldigt mycket." En annan åsikt är att "det
kan vara sunt med konflikter så att man framför sina åsikter. Man skall inte alltid
"lägga sig platt" utan att kämpa för sina åsikter och idéer om de är bra, men inte till
varje pris." Gemensamt för alla intervjupersoner är att det anses viktigt att reda upp
konflikter i ett så tidigt stadium som möjligt och åsikten att det vid svåra konflikter
kan vara nödvändigt att byta ut någon person i projektet.

De konflikttyper som Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) och Svedberg (1992)
talar om verkar inte beaktas i sin rätta form av intervjupersonerna. Många av
intervjupersonerna skiljer på sakkonflikter och personliga konflikter men flera
uppdelningar av olika typer av konflikter verkar inte vara aktuella. De flesta av de
intervjuade anser, liksom Lennéer-Axelson och Thylefors (1991), att brist på
konflikter inte bör eftersträvas. De är dessutom eniga om att konflikter alltid kommer
att existera och att de bör hanteras på rätt sätt för att gruppen skall gå starkare ur
konflikten. Frågan är om det inte vore nyttigt för intervjupersonerna att få en djupare
kunskap om olika typer av konflikter för att tidigt kunna identifiera konflikten och
lösa den på det sätt som är lämpligast för den konflikttypen. En missuppfattnings-
konflikt kanske inte borde hanteras på samma sätt som en sakkonflikt eller en
mognadskonflikt?
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6.1.6 Egenskapernas påverkan på möjligheten att få en effektiv projektgrupp.
Resultatet på den första frågan som skulle viktas med hjälp av en femgradig skala
genererade relativt lika svar från de olika intervjupersonerna. Resultatet blev att tre
intervjupersoner satte en fyra, "I stor utsträckning" och tre intervjupersoner satte en
femma "I mycket stor utsträckning" när det gällde sociala egenskapers påverkan på
möjligheten att uppnå en effektiv projektgrupp. Motiveringarna skilde sig inte heller
nämnvärt. Någon menade att "det beror lite på vilken kund man arbetar för. Om
kunden inte lägger sig i arbetet så mycket så krävs det en typ av projektmedlemmar
medan en påstridig kund kräver projektmedlemmar som klarar att svara upp och har
vissa egenskaper som kan hantera den kunden. Rätt man på rätt plats är viktigt".
Ytterligare en motivering var "ska man arbeta tillsammans i grupp under en längre
tid så krävs det att man fungerar tillsammans. Annars mår man inte bra och det
resulterar i att man jobbar mindre effektivt.

Även nästföljande fråga som undersökte samma sak på personliga egenskaper
resulterade i relativt lika svar. Fyra personer viktade svaret med en fyra, "I stor
utsträckning" och två intervjupersoner menade att det påverkar "I mycket stor
utsträckning", en femma. Resultatet pekar på att sociala och personliga egenskaper är
en viktig del hos en medarbetare. Det finns inte heller någon större skillnad mellan
vikten hos de båda typerna av egenskaper. En intervjuperson menade att " man kan
troligtvis kompensera dåliga personliga egenskaper med goda sociala egenskaper"
och viktade därför personliga egenskaper något lägre än de sociala egenskapernas
påverkan på projektgruppen. Ytterligare en åsikt är att "personliga egenskaper går att
hantera inom vissa ramar, men det kan vara svårt att få människorna i
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Figur 1: Viktning fråga 11-14
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projektgruppen att arbeta bra tillsammans om de personliga egenskaperna inte
stämmer överens. Det hämmar projektgruppens arbete mot resultatet. Det är trots allt
resultatet som räknas". En kort motivering var att "man måste lösa kundens problem
och komma snabbare fram till målet med de förutsättningar man har".

Över lag verkar sociala och personliga egenskaper anses viktiga hos projekt-
medlemmarna. Finns det en valmöjlighet så väljs den medlem vars sociala eller
personliga egenskaper passar bäst in i projektgruppen. Ofta kan dock valmöjligheten
vara begränsad då fackkompetensen måste finnas i första hand. Några intervju-
personer menade att valet bör ske så att man inte får för många personer av "en sort".
Man måste få en bra mix för att gruppen skall fungera. Detta kan relateras till
Svedbergs (1992) informella och formella roller. Allt för många "bufflar" eller "offer"
i gruppen är inte bra anser Svedberg (1992) och det verkar intervjupersonerna hålla
med om.

6.1.7 Åsikter om personliga och sociala egenskapers inverkan vid konflikter
Att sociala och personliga egenskaper påverkar konflikter i projektgruppen i relativt
stor utsträckning var intervjupersonerna eniga om. När det gäller personliga
egenskaper blev spridningen bland svaren något större än viktningen av sociala
egenskaper. En person som viktade personliga egenskapers påverkan på konflikter
relativt lågt menade att "Det finns människor som inte kan arbeta tillsammans, men
det kan vara möjligt att behärska sig under en kortare tid. Man bör dock välja de
människor som man vet arbetar bra tillsammans om det är möjligt". Någon annan
anser att "konflikter beror på två saker: dels personliga egenskaper hos varje
projektmedlem och dels hur projektet styrs och hur projektledaren är. Goda
personliga egenskaper hjälper inte alltid om projektledaren styr projektet på ett icke
lämpligt sätt". Diskussion har även förts om personliga egenskaper som "är skapade
av den miljö man växt upp i. Vissa människor är i sin personlighet mer
konfliktbenägna än andra". "Över lag beror konflikter i projektgruppen på personliga
eller sociala egenskaper eller både och" menar en intervjuperson. "I projektet
uppkommer ofta problem utifrån och har man inte goda sociala egenskaper och
klarar av att hantera den press som problemen kan ge så resulterar det ofta i
konflikter" fortsätter denne. "Projektledaren styr ganska mycket när det gäller de
sociala egenskaperna" menar någon. En annan åsikt är att "konflikter som beror på
sociala egenskaper är mer projektgemensamma frågor. En projektledare som arbetat
ett tag ser ofta detta i tid och kan ta itu med problemet." En annan syn är att "sociala
egenskaper handlar ofta om självinsikt och ens förmåga att hantera sina känslor. Det
intressanta är om konflikten är konstruktiv eller destruktiv. Vid destruktiva konflikter
bör man kunna lägga band på sig. Med goda sociala egenskaper i form av god
självinsikt har man en större möjlighet att styra in sig på att få en konstruktiv konflikt
så att man inte blir offer för sitt beteende".

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta intervjupersonerna ansåg att konflikter
beror på sociala eller personliga egenskaper på något sätt. I vissa lägen kan en
konflikt uppstå enbart på grund av personliga eller sociala egenskaper. I andra lägen
bidrar mindre bra personliga och sociala egenskaper till att problem utifrån växer till
större konflikter på grund av att problemen inte hanteras på rätt sätt. Gruppen kan
utsättas för prövningar i form av tidsbrist, ändrade krav eller vara begränsade i sitt
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arbete på grund av ekonomiska begränsningar hos kunden och så vidare. Har man då
en stabil och väl fungerande projektgrupp så bör dessa problem kunna hanteras på ett
bra sätt utan att större konflikter uppkommer.

Många intervjupersoner lägger ett mycket stort ansvar på projektledaren när det gäller
konflikter. Dels skall projektledaren ha en förmåga att se konflikter på ett tidigt
stadium och identifiera konflikten för att kunna hantera den på rätt sätt. Projektledaren
måste dessutom vara mycket stark för att kunna hantera konflikterna och skall kunna
förbättra gruppens dåliga egenskaper. När det gäller sambandet mellan synen på en
effektiv projektgrupp och konflikter så verkar intervjupersonerna anse att dessa
påverkar varandra. En åsikt som Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) framhåller är
att olika typer av konflikter påverkar gruppen mer eller mindre negativt och vissa bör
undvikas i högre grad än andra. Troligtvis skulle konflikthanteringen i projektgrupper
bli mycket effektivare om projektledaren, och projektmedlemmarna, är medvetna om
detta. Ser projektmedlemmarna att konflikten till exempel är en värderingskonflikt
kanske de bör acceptera att åsikterna går isär. Ser de däremot att de hamnat i en
intressekonflikt bör problemet diskuteras snarast och då kanske med hjälp av
projektledaren som medlar och hjälper personerna att mötas på halva vägen.

6.1.8 Intervjupersonernas åsikter om givna sociala egenskaper
De två avslutande frågorna i intervjun innebar att intervjupersonerna skulle vikta nio
stycken sociala och elva stycken personliga egenskaper som är angivna i frågan. Varje
egenskap som viktats skulle därefter motiveras.

Figur 2: Viktning av sociala egenskaper
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Nedanstående tabell redovisar hur intervjupersonerna svarat på frågan om alla, några
eller någon av projektmedlemmarna skall inneha den aktuella egenskapen. De
angivna talen redovisar hur många av intervjupersonerna som anser att egenskapen
bör finnas hos alla, några eller någon

Sociala egenskaper Alla Några Någon
Stoppa undan mindre bra personliga egenskaper 5 1
Samarbetsförmåga 6
Arbeta självständigt 5 1
Engagera och entusiasmera andra 2 2 2
Vara öppen och ärlig 6
Ledaregenskaper 1 3 2
Kunna ge och ta kritik 6
Interagera med olika människor i olika situationer 4 2
Kommunikationsförmåga 5 1

Tabell 1: Hur många av projektmedlemmarna som bör ha en viss social egenskap.

När det gäller de sociala egenskaperna var en egenskap en klar vinnare. Denna
egenskap var samarbetsförmåga och motiveringarna var korta och koncisa. Exempel
på motiveringar är "det är en självklarhet", "Det är grundstenen i projektarbete", "har
man inte samarbetsförmåga är man inte med i ett projekt". Det fanns ingen som helst
tvekan i detta hos någon.

Om man ser till medeltalet de viktade egenskaperna fått hamnade egenskapen "att
vara öppen och ärlig" på en andra plats. Denna förmåga ansågs vara viktig då
motsatsen ofta resulterar i problem förr eller senare och därför bör egenskapen finnas
hos alla projektmedlemmar. Någon ansåg att "det är viktigt att tala samma språk och
att ingen går och ‘långsurar’ utan att prata om problemet". En intervjuperson
menade att "förmågan är viktig, men ofta lägger projektledaren nivån för detta. Är
projektledaren öppen och ärlig så smittar det av sig till övriga medlemmar".
Någonstans fanns en antydan hos flera av intervjupersonerna att hundra procent
öppenhet och ärlighet inte är nödvändigt. "Vid vissa tillfällen kan det vara nödvändigt
med en "dold" agenda" menar någon och ytterligare en åsikt är "åtminstone internt
bör detta alltid gälla". "Ibland bör man inte vara för öppen och ärlig heller, det kan
skapa problem" är en annan uppfattning. Är projektmedlemmarna öppna och ärliga på
ett professionellt sätt så borde detta påverka gruppen positivt. För mycket ärlighet kan
såra och att vara för öppen skulle kunna vara jobbigt. Är en projektmedlem för öppen
på fel sätt så skulle det kunna kännas obehagligt för övriga medlemmar då alla har
olika mycket integritet och vill bjuda på sig själv i olika utsträckning.

På tredje plats hamnade "förmåga att engagera och entusiasmera andra" med
motiveringar som "man kan få projektet att jobba framåt mer effektiv ibland genom
att man har den här förmågan mer än att man är duktig på att till exempel
programmera. Har man ett antal personer som är tekniskt duktiga, men som saknar
denna kompetens och förmågan att arbeta självständigt så kommer man aldrig i mål
på ett bra sätt". En intervjuperson menar att egenskapen bör finnas hos alla "den skall
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finnas helt enkelt, det blir lättare att genomföra projektet då" motiverar personen.
Många av intervjupersonerna menar att det räcker om egenskapen finns hos någon
eller några i projektet. Vissa menar att egenskapen skall ligga hos projektledaren
medan vissa anser att det inte spelar någon roll vem som innehar egenskapen, bara
den finns representerad i gruppen. En motivering är att "den bör finnas i varje
projektgrupp av den enkla anledningen att man skapar en bättre stämning och
gruppen ser målet tydligare". En åsikt är att "det bör finnas en "katalysator" i
projektgruppen, en person som kompletterar projektledaren. Denna katalysator bör
tillsammans med projektledaren ha förmågan att kunna engagera och entusiasmera
projektmedlemmarna. Det blir för tungt att vara projektledare om man skall utföra
allting på egen hand". Troligtvis bör denna egenskap ligga hos de flesta i projektet av
den anledning att det blir för tungt för en eller två personer att alltid driva och peppa
andra. Då alla har sina bra och dåliga dagar bör det alltid finnas någon som orkar
peppa och bidra med glada tillrop för att arbetet skall gå framåt. En person orkar
kanske ett tag men att alltid vara den som skall vara positiv och uppmuntra andra på
tunga dagar är omöjligt i längden. Man måste hjälpas åt med detta.

På delad fjärde plats, om man ser till medeltalet, hamnade tre sociala egenskaper. En
av dessa är "kommunikationsförmåga". De olika motiveringarna är relativt lika och
de flesta anser att kommunikationsförmågan skall finnas hos projektledaren till största
delen. Dock bör kommunikationsförmåga finnas hos alla. "Kan man inte
kommunicera på ett bra sätt så låser man in sig. Det skall alla kunna göra på alla
nivåer" menar någon av intervjupersonerna. En åsikt som de flesta verkar hålla med
om är att "det är viktigt att man kan kommunicera om det man håller på med och att
man kan förmedla sina idéer och tankar om arbetet". Ytterligare en uppfattning är att
"kommunikation inom projektet är viktigt, men den riktigt stora kommunikations-
förmågan är det projektledaren som skall ha. Projektledaren måste kunna
kommunicera om projektets framgångar och problem på ett väldigt bra sätt". En
intervjuperson ansåg att "hur stor kommunikationsförmåga man bör ha beror på
vilken roll man har. I de tidigare faserna är det viktigare än i de senare faserna".
Kommunikationsförmåga är enligt Flensburg (1987) en av de grundläggande
egenskaperna hos en systemutvecklare för att systemutvecklaren skall kunna prata
med och förstå alla de inblandade. Intervjupersonerna verkar hålla med om detta.
Dock menar vissa att det är viktigast hos projektledaren. Detta är inte svårt att hålla
med om, bara det är så att grundnivån är hög i hela projektgruppen. Projektledaren
kan inte förväntas rycka in så fort någon medarbetare får problem om detta sker för
ofta.

Tillsammans med kommunikationsförmåga hamnade även den sociala egenskapen att
kunna "interagera med olika människor i olika situationer". Att detta kan vara
svårt i vissa lägen är flera av intervjupersonerna eniga om. Dock är det önskvärt att
egenskapen finns i så stor utsträckning som möjligt hos så många av projekt-
medlemmarna som möjligt. En intervjuperson menar "då alla inblandade i projektet
har ett och samma mål är det viktigt att kunna interagera med alla människor som
har intressen i projektet, till exempel kunden och projektmedlemmarna själva." En
annan liknande uppfattning är att "det är viktigt att kunna interagera med andra
människor men att interagera med andra människor inom deras specialområde är
svårt. Man måste dock vara så pass kunnig att man vet vad som händer". Någon av
intervjupersonerna har den uppfattningen att "vissa projektmedlemmar vill vara lite
trygga och pratar helst bara med dem i projektgruppen, i viss mån kan detta fungera
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om det finns minst en person i gruppen som har denna egenskap väl utvecklad".
Jämför man med kommunikationsförmåga så borde denna egenskap vara mindre
viktig hos alla projektmedlemmar. Projektledaren måste kunna anpassa sig efter
situationer och personer när han eller hon skall förmedla något. I projektgruppen
borde det vara så att det räcker med någon eller några som kan kommunicera på ett
sätt. Till exempel att det finns någon som är mycket duktig på att kommunicera med
kunden och någon som kan kommunicera med programmerarna.

Den tredje egenskapen som hamnade på en delad fjärdeplats är "förmågan att kunna
ge och ta kritik". Denna egenskap hade en något större spridning på de viktade talen
och motiveringarna är något olika vinklade. Någon anser att "det är en av grund-
stenarna i projektet. Om man trycker ner eller undanhåller något sådant så bygger
man upp mera problem som kommer upp senare". En orsak till att denna egenskap är
viktig är att "det är viktigt att medlemmarna får veta både när man har gjort något
bra och när man har gjort något mindre bra. Får man inte det så tror man att allt är
ok och fortsätter på samma sätt. Det är till största delen projektledaren som skall ha
denna egenskap" menar en av intervjupersonerna. Många av intervjupersonerna anser
att avsaknad av positiv och negativ kritik innebär stagnation i projektet och då
utvecklas inte projektgruppen. Någon anser att "om man är medveten om att ens
arbete blir granskat och kritiserat så arbetar man effektivare".

Det är viktigt att få feedback på det man gör, vare sig det är positivt eller negativt. Det
viktiga borde vara att kritiken är konstruktiv och förmedlas på ett juste sätt. Hård
negativ kritik som förmedlas på fel sätt resulterar troligtvis i en försvarsställning där
personen "stänger dörren" och inte tar åt sig av kritiken eller att personen blir sårad
och tappar självförtroende. Ytterligare en möjlighet är att det uppstår en konflikt och
att personen försöker ge igen genom att kritisera tillbaka. Dock måste kritik som
förmedlas på ett bra sätt tålas och bearbetas så att personen utvecklas.

"Förmåga att kunna arbeta självständigt" viktades något lägre av intervju-
personerna med motiveringar som både ser för- och nackdelar med egenskapen: "var
och en behöver kunna ta sig an sina uppgifter och ta sitt ansvar på ett självständigt
sätt. Dock blir personer som är för mycket individualister inte effektiva i ett projekt.
De som alltid vill göra saker självständigt kan vara mer ineffektiva än en person som
är lite mindre kompetent inom fackområdet men som ändå bidrar och samarbetar
med andra på ett bra sätt" säger en av intervjupersonerna. En liknande uppfattning är
att "om man har en för stor förmåga att arbeta självständigt kan det inverka negativt
på samarbetsförmågan. Förmågan att arbeta självständigt bör finnas men man bör
ha en vinkling mot att fråga varandra och lösa saker i grupp och så vidare". En
intervjuperson som har viktat egenskapen något lägre menar att "det beror på
uppgiften. Vid vissa uppgifter krävs det att man kan arbeta självständigt och inte
väntar in att projektledaren skall ta initiativ. Vid andra uppgifter krävs inte förmågan
i lika hög grad". "Det är viktigt att alla projektmedlemmar får gjort det de skall göra,
men samtidigt har projektledaren en stor roll här när det gäller att puffa på och stötta
projektmedlemmarna" anser en annan av intervjupersonerna. Flensburg (1987) anser
att självständighet är en utav grundegenskaperna som en systemutvecklare bör ha.
Detta verkar inte intervjupersonerna hålla med riktigt om. Till skillnad från Flensburg
(1987) önskar intervjupersonerna ett gemensamt ansvar och engagemang för att nå
målet.
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Näst lägst på medeltalsskalan med de sociala egenskaperna viktades "ledar-
egenskaper". Viktningarna var här mycket ojämna och motiveringarna skilde sig en
del åt. En åsikt var att ledaregenskaper bör finnas hos alla mer eller mindre. "Finns
det två eller flera personer med riktigt starka ledaregenskaper kan det bli problem,
speciellt om de har "stor mun och små öron" men på det sättet vi arbetar är det bra
om alla har ett visst mått av ledaregenskaper. En chef blir inte automatiskt en ledare.
Ledare i en grupp blir ofta den person som vunnit de övrigas förtroende". De
intervjuade personerna är eniga om att det kan bli problem om det finns för starka
ledaregenskaper hos flera personer i projektet. "Det kan vara en nackdel om det finns
någon i gruppen som är starkare ledarskapsmässigt än den utsedda projektledaren.
Det resulterar i förvirring i gruppen och det är då mycket viktigt att denne medlem
respekterar den person som blivit utsedd till projektledare", menar en av
intervjupersonerna. Ytterligare ett sätt att se på det är som en annan av intervju-
personerna ansåg: "När man alltid jobbar på uppdrag åt kunder så har man ganska
stora krav på personliga och sociala egenskaper då man hela tiden är i en
kundsituation. Är man i en kundsituation är det viktigt att man kan ta initiativ och ha
vissa ledaregenskaper. En projektgrupp med en massa ledare är mycket svårt men
ledaregenskaper kan vara bra att ha i någon utsträckning". En intervjuperson ansåg
att "det är vanligt med för många ledare i en projektgrupp. För många ledare i
gruppen blir farligt. Det kan dock gå bra om projektledaren är otroligt stark och kan
hålla emot". Flensburg (1987) anser att ledaregenskaper är viktiga vare sig system-
utvecklaren arbetar som projektledare eller ej. En systemutvecklare måste kunna leda
kunden och så vidare. Frågan är dock om det inte blir problem om alla projekt-
medlemmar har ledaregenskaper och vill leda till exempel kunden på sitt sätt.
Intervjupersonerna verkar eniga om att för många personer med ledaregenskaper
innebär problem om man inte har en riktigt stark projektledare. Troligtvis ökar risken
för maktkonflikter och intressekonflikter ju fler starka ledare det finns i en grupp.

Den sociala förmåga som blev lägst viktad var "förmågan att ‘stoppa undan’ sina
mindre bra personliga egenskaper". Även här blev spridningen ganska stor i
viktningen. Någon menade att förmågan bör undvikas medan en annan anser att
förmågan är viktig. En åsikt är "projektarbete är oftast någon form av förändring och
då är det ofta att kundens egen arbetssituation påverkas och det kan uppfattas som
hot mot kundens yrkesstolthet. Kunder som sitter med som medlem i projektgruppen
måste kunna stoppa undan egenskaper, som till exempel att han eller hon lätt blir arg,
för att projektet inte skall hämmas". Ett flertal intervjupersoner menar att det bör
finnas till viss grad hos alla projektmedlemmar. "Det skapar en bättre arbetsmiljö.
Samtidigt kan det vara negativt om man har "det perfekta kontoret" då det kan
innebära att det finns mindre plats för individen. Man måste få släppa ut lite av sina
mindre bra personliga egenskaper och hantera dessa." Ytterligare en åsikt i frågan är
att "personliga egenskaper är bra att ha och man klarar inte att hela tiden visa sina
bästa personliga egenskaper men man måste kunna lägga band på sig så att man inte
förstör för gruppen. Ibland är det bra och nödvändigt att "stoppa undan" sina dåliga
egenskaper men det ger lite krydda med vissa mindre bra personliga egenskaper. Det
beror också på vilket sätt de inte är bra". En motivering är: "I viss mån kan
projektmedlemmarna behöva hålla inne med vissa mindre bra egenskaper, men
åtminstone projektledaren skall inte stoppa undan sina mindre bra personliga
egenskaper. Man bör ha en teamkänsla och hjälpas åt med de dåliga egenskaperna."
En annan av intervjupersonerna menade att "man skall inte i alla lägen stoppa undan
sina mindre bra personliga egenskaper. Man ska inte ändra sig för mycket därför att
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om du stoppar undan för mycket av dina egenskaper, vare sig de är positiva eller
negativa, så blir det problem efter ett tag. Då kan det vara bättre i många fall att de
mindre bra personliga egenskaperna kommer fram och sen får gruppen hjälpa till att
hantera eller påverka dem så att du lär dig av det". Över lag kan anses att
intervjupersonerna har en relativt sund inställning till denna egenskap. Det kan vara
nödvändigt i vissa lägen att vara professionell och lägga band på sig, men för mycket
av att "lägga locket på" är inte nyttigt. Man måste få vara mänsklig. Har man vissa
egenskaper som är mindre bra så kan det vara bra att släppa ut dem för att senare
bearbeta dem. Det är viktigt att man blir medveten om vilka egenskaper man har i så
stor utsträckning som möjligt även om det är svårt att veta hur man uppfattas av
andra. Förmågan att vara öppen och ärlig och att kunna ge och ta kritik krävs för att
detta skall vara möjligt.

6.1.9 Intervjupersonernas åsikter om givna personliga egenskaper
Nedan redovisas resultatet av den viktning som intervjupersonerna gjorde på de
angivna personliga egenskaperna.

Figur 3: Viktning av personliga egenskaper
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Nedanstående tabell redovisar på samma sätt som figur 3 hur intervjupersonerna
ansett att de angivna egenskaperna bör finnas hos någon, några eller alla
projektmedlemmar. En person ansåg sig inte kunna svara på frågan om "god
självinsikt" och därför finns bara fem personers åsikter om den egenskapen i tabellen.

Personliga egenskaper Alla Några Någon
Humor 4 2
God självinsikt 5
Självständighet 6
Självförtroende 3 3
Kreativitet 5 1
Engagemang 6
Ansvarskänsla 5 1
Ordningsamhet 5 1
Ärlighet 6
Positivitet 5 1
Lugn 5 1

Tabell 2: Hur många av projektmedlemmarna som bör ha en viss personlig egenskap

Den klara vinnaren bland de givna personliga egenskaperna är "ansvarskänsla". De
flesta motiveringarna för denna egenskap var korta och någon tyckte att egenskapen
var så självklar att den inte ens behövde motiveras. "Att alla känner sitt ansvar och är
delaktiga är det viktigaste för att nå målet" menade en person, medan en annan
intervjuperson ansåg att "man skall ta ansvar för sin egen uppgift i projektet och alla
skall kunna lita på att alla gör sin del på rätt sätt och i rätt tid". Någon menar att
"den generella nivån får inte vara för låg, alla bör ha en relativt hög ansvarskänsla,
men projektledaren är ansvarig för helheten och bör ha högst ansvarskänsla av alla.
Finns inte ansvarskänsla i tillräcklig utsträckning når man inte sitt mål". Denna
intervjuperson satte en femma i viktningen men menade att det räcker om någon har
en femma. Hos andra medlemmar kan det räcka med en trea. Att alla känner ett
ansvar för sitt arbete och för projektet bör vara självklart och det är också den
gemensamma uppfattningen hos de intervjuade.

Som nummer två bland de personliga egenskaperna kom "engagemang". Alla
intervjupersonerna var eniga om att engagemang ska finnas i hög grad hos alla
projektmedlemmarna. Motiveringarna till varför engagemang är viktigt varierade
dock. Någon menade att "engagemang är något som projektledaren skapar. Alla
måste vara engagerade i sitt arbete till slut men det är projektledarens roll att skapa
engagemanget". Några intervjupersoner motiverade på ett liknande sätt som följande:
"Engagemang mot ett och samma mål är viktigt. Är det någon som inte känner sig
engagerad så tappar man fart och fokus". Ytterligare en åsikt är att "någon drivkraft
bör alltid finnas. Minst en person bör vara mycket engagerad medan någon annan
som inte är så engagerad får hitta en drivkraft i till exempel att man tycker om att få
lön. I engagemanget ligger ens vilja att jobba". En av de intervjuade menar att "man
måste känna för vad man gör. Man genomför inte förändringsarbetet utan
engagemang. Detta kan vara svårt för projektmedlemmar som kommer från kund då
förändringsarbetet kan ses som ett hot". Om alla projektmedlemmarna har ett visst
mått av engagemang så borde det underlätta arbetet. Alla kan inte vara lika
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engagerade varje dag men finns en hög grundnivå av engagemang i gruppen så borde
projektmedlemmarna kunna turas om med att dra det tunga lasset. Att projektledaren
skall skapa engagemanget i gruppen kan verka lite tungt. Det är svårt för en person att
engagera en hel grupp om det inte finns en viss grad av engagemang från början.
Projektledaren bör däremot kunna öka engagemangsnivån i gruppen på olika sätt.
Dels kan han eller hon göra det genom att se till att man får ett flyt i arbetet så att det
känns lättare. Dels kan det ske genom vissa uppmuntringar till exempel i form av
"kick-off", gemensamma restaurangbesök eller andra aktiviteter vid till exempel ett
uppnått delmål.

På tredje plats hamnade den personliga egenskapen "ärlighet". Någon viktade
egenskapen lägre än de övriga men intervjupersonerna ansåg över lag att ärlighet skall
finnas hos alla projektmedlemmar. "Ärlighet varar längst och det gäller även för att
behålla effektiviteten i gruppen" anser en av de intervjuade. En annan intervjuperson
säger att "hela projektet bygger på ärlighet. Är man inte ärlig så kan man spoliera
hela projektet". Flera av intervjupersonerna anser att projektet hämmas och att
oärlighet resulterar i stora problem förr eller senare. Att ärlighet är viktigt håller de
flesta med om. Dock kan anses att ärligheten inte bör finnas i så stor utsträckning att
den blir plump. Ärligheten bör ligga som en grund i arbetet men personliga åsikter om
projektmedlemmarna kanske inte alltid behöver komma upp till ytan.

Att vara positiv är den egenskap som hamnar som nummer fyra när man jämför
medeltalen på de viktade egenskaperna. I stort menar intervjupersonerna att positivitet
bidrar till att gruppen når sitt mål. En motivering är att " det är alltid lättare att
samarbeta med positiva människor". "Det är viktigt att försöka se allt positivt även
om man fått en negativ upplevelse så att man inte går och surar i flera dagar" menar
en intervjuad. När man ser till eventuella projektmedlemmar som kommer ifrån
kunden sägs att "då många av de projektmedlemmar som kommer från kunden ser
utvecklingen som ett hot så måste projektledaren se till att vända detta till något
positivt. När projektet har pågått ett tag skall positiviteten finnas hos alla
projektmedlemmar annars kommer man inte att lyckas". Att många utav
egenskaperna smittar av sig nämner intervjupersonerna med jämna mellanrum.
"positivitet smittar av sig, precis som negativitet, därför är det viktigt med så många
positiva personer i projektet som möjligt". En motivering som skiljer sig från övriga
är att " det bör finnas några av varje. Några personer som är ohejdat positiva och
några som är mer negativa ger en bra dynamik som gör att man kan hitta
verkligheten. Till exempel i tidsplanering. Om alla är positiva och tror att arbetet går
mycket snabbare än vad det verkligen gör så är det inte bra. Har man några negativa
personer som tror att arbetet tar längre tid än vad det gör i verkligheten som drar åt
motsatt håll så hamnar man troligtvis på en nivå som stämmer relativt bra överens
med verkligheten". Intervjupersonerna var relativt eniga i sitt svar att positivitet är bra
för gruppen. En intressant åsikt var dock att man bör har några positiva och några
negativa personer för att få en bra dynamik i gruppen. Det är möjligt att det ger en
mer effektiv projektgrupp om det finns några projektmedlemmar av varje sort så att
det uppstår diskussioner och små konflikter. Konflikter kan ju, enligt Lennéer-
Axelson och Thylefors (1991), betraktas som en språngbräda till kreativitet.

På en delad femteplats hamnar egenskaperna kreativitet och ordningsamhet.
Kreativitet har dock något större spridning i viktningen. Någon menar att "projekt
handlar nästan alltid om att skapa något nytt under en begränsad tid. Då är det
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viktigt att alla projektmedlemmar är kreativa då man hela tiden skall trampa upp ny
mark. Om man en gång har sagt att en viss situation skall hanteras på ett visst sätt så
bör någon komma på att man kan hantera situationen annorlunda för att arbetet skall
förbättras. Det är viktigt i och med att det är nyutveckling hela tiden". En annan
intervjuperson menar att "kreativitet bör finnas hos alla. Speciellt i förstudie och
analys vid till exempel brainstorming då man bör kunna släppa alla hämningar". En
person anser det viktigt att "kreativitet skall finnas hos alla projektmedlemmar. Det
får inte vara så att alla sitter och väntar på att någon annan skall komma på en bra
lösning. Alla måste komma med förslag". Flera av de intervjuade anser att ju fler som
är kreativa desto bättre, men har man åtminstone en riktigt kreativ person i gruppen så
smittar det av sig. Kreativiteten bör finnas menar intervjupersonerna. För att
kreativitet skall finnas och bestå i en projektgrupp bör det anses viktigt att man tar alla
förslag på allvar. Om förslag blir nedröstade utan att ha diskuterats eller att en
motivering ges till varför förslaget anses mindre bra så kommer kreativiteten troligtvis
att minska. Förslagen bör diskuteras inom gruppen och utvecklas om de verkar
intressanta. Flera förslag kan tillsammans bilda en bra lösning. Det viktigaste är
troligtvis att inte alltid säga nej, det är en klar kreativitetsdödare.

Ordningsamhet bör finnas på en inte alltför låg nivå i projektgruppen menar de flesta
intervjuade. "Det måste vara ordning och reda för att få ett effektivt projekt. Det är
bra att ha ordning och dokumentera i lagom mängd, det man behöver, för att hålla
ordning på grejerna" menar någon. Flera av intervjupersonerna kopplar samman
ordningsamhet med dokumentation och rapportering. "Man bör följa de spelregler
som man sätter upp när det gäller hur man skall dokumentera och rapportera för att
ett projekt skall fungera, annars spårar det ur rätt snart". Vidare anser någon att
ordningsamhet är viktigt "i synnerhet när man systemerar eller programmerar då det
är svårt att gå tillbaka och göra anpassningar så det slår tillbaka senare.
Ordningsamhet bör mest finnas hos projektledaren då han eller hon lägger nivån
nedåt i projektgruppen". "Är man inte tillräckligt ordningsam så får man inte fram
dokumentation och tidsplanen följs inte på ett bra sätt enligt gällande regler" menar
en intervjuad. Allmänt kan sägas att ordningsamhet anses viktigt av intervju-
personerna men det är inte den egenskapen man ser till i första hand. Det viktigaste är
att grundnivån inte ligger för lågt i projektgruppen. En grupp med för låg grad av
ordningsamhet misslyckas troligtvis att uppnå sitt mål. Finns det inte en tillräcklig
grad av ordningsamhet så att dokument slarvas bort, tider glöms och dokumenteringen
blir felaktig så är troligtvis chansen att lyckas med projektet minimal.

Humor, god självinsikt och självständighet ligger på samma värde i den
genomsnittliga viktningen. Humor ökar trivseln i gruppen anser intervjupersonerna
men det är inte alltid en nödvändighet för att uppnå en effektiv projektgrupp. Dock
anses det viktigt att man kan skratta och har roligt tillsammans i gruppen. En person
anser att "humor bör finnas hos alla. Det är alltid så att det är lättare om man kan ha
någon form av humor i en projektgrupp. Då når man lättare resultatet men det viktiga
är att man har en gräns och att man vet när det är allvar och när det är skoj". En
motivering är att " vi måste få har roligt och kunna skratta lite åt oss själva ibland
och kunna tåla att någon skrattar åt en ibland. Det måste inte vara elakt". Över lag
anser de intervjuade att humor bör finnas men att det inte får bli för "flamsigt" i
gruppen. Man bör kunna se saker positivt. Ytterligare en åsikt är att "alla behöver
kanske uppskatta humor på något sätt. Man kan troligtvis uppnå en effektiv
projektgrupp utan humor men man kan säkert öka effektiviteten genom att trivas i



6 Resultat

47

arbetet". Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) anser att humor är en slags mogen
försvarsställning som kan ge distans till svårigheter och lösa spänningar. Humor är en
av de egenskaper som utmärker "den goda gruppen". Bland intervjupersonerna
värderas humor inte så högt. Kanske underskattas humor som verktyg för att uppnå
den effektiva projektgruppen?

När det gäller god självinsikt är viktningarna relativt spridda. En person kunde inte
kommentera egenskapen över huvud taget. En uppfattning var att "Det underlättar om
man vet var man står själv. Det är en baskunskap som bör finnas till en viss nivå hos
alla mer eller mindre". Över lag anses att projektledaren bör ha mycket god
självinsikt. Att "man måste veta själv vad du kan och hur du själv reagerar i vissa
situationer. Då kan du hålla emot konflikter" anser en av de intervjuade. En annan
åsikt är att "då alla skall ha samma mål gäller det att förstå hur jag bidrar och på
vilket sätt jag kan bidra. Man skall inte ta åt sig om man blir flyttad till en annan
uppgift och någon annan får ta över min förra uppgift. Man skall inte bli sur eller arg
för det, utan inse själv att det är bättre för projektet. Det handlar om prestigelöshet.
Då krävs att jag vet vilka mina bra och mindre bra egenskaper är". God självinsikt
borde vara ganska viktigt för att uppnå en effektiv projektgrupp. En grupp av personer
med god självinsikt har troligtvis färre destruktiva konflikter och personerna kan ta på
sig uppgifter som de vet att de är bra på. För att komma åt och kunna bearbeta sina
mindre bra personliga och sociala egenskaper så krävs det att man är medveten om
den.

Självständighet är även det en egenskap som är viktad relativt olika av de olika
intervjupersonerna. Självständighet bör finnas hos alla anser intervjupersonerna men i
hur stor grad den önskas varierar. En person anser att "det är viktigt att
projektmedlemmarna kan förstå vad de skall göra och göra det självständigt. Dock är
det inte bra om för många är individualister då man tappar lite av
samarbetsfördelen". Flera av de intervjuade anser att självständighet är viktigt men
samtidigt menar de flesta att det inte får gå till överdrift. "Man skall inte alltid vilja
arbeta själv, man måste kunna samarbeta också" tycker en intervjuad. Självständighet
krävs i störst grad hos projektledaren menar de intervjuade personerna. Någon menar
att "självständighet är någon slags mognad som kommer med tiden. Den är inte
avgörande". När det gäller självständighet är intervjupersonerna relativt ense. Det
verkar vara en sund åsikt att självständighet bör finnas men skall kunna anpassas så
att egenskapen inte inverkar negativt på samarbetsförmågan.

Näst längst ner på skalan hamnar "självförtroende". De intervjuade menar att det är
en bra basegenskap men att det inte är ett viktigt kriterie vid valet av projekt-
medlemmar. "Det är viktigt att man har ett gott självförtroende och att man tror att
man klarar de uppgifter som man blivit tilldelad. Dock bör en grupp fungera så bra
att om man har en person som är duktig inom ett område men ännu inte har byggt
upp sitt självförtroende, kanske en nyutexaminerad, så skall projektledare kunna
stärka den personens självförtroende. Projektledare skall kunna ta fram den personen
och få den att lära sig att bli självständig och göra ett bra jobb ändå så det är inte det
viktigaste" anser en av de intervjuade. En annan åsikt är att "om det finns åtminstone
en person med gott självförtroende i gruppen så smittar det av sig på de övriga. En
person med gott självförtroende har lätt att berömma och lyfta fram andra. Detta gör
att man hamnar i en positiv spiral vilket är bra". Ytterligare en mening är att "det är
viktigt att man tror på sig själv och det man utför och inte vacklar hela tiden. Tror
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man inte på sig själv så gör ingen annan det heller". De intervjuade personerna
viktade självförtroende relativt lågt. Här kan ses en skillnad mellan litteraturen och
åsikterna hos intervjupersonerna. Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) menar att
relativt gott självförtroende är grunden för en effektiv projektgrupp. Självförtroende i
sin tur är en förutsättning för fri och tydlig kommunikation där var och en vågar ha
egna åsikter och stå för dem. Det kan vara svårt att se att en person med dåligt
självförtroende skulle lägga sig i en diskussion. För att denna person skall öka sitt
självförtroende torde det krävas en mängd goda egenskaper hos övriga projekt-
medlemmar så att personen blir peppad och börjar tro på sig själv.

Den personliga egenskapen att vara lugn hamnade längst ner på skalan. Ett visst lugn
bör finnas hos de flesta menar de intervjuade. "Särskilt projektledaren bör kunna
hålla sig lugn så det smittar av sig och lugnar ner de övriga medlemmarna i pressade
situationer så att man hittar en lösning. Stressade situationer hämmar effektiviteten.
Det får dock inte vara så att man är sävlig" menar en intervjuad. Vidare anser en
person att "Man måste få reagera och säga ifrån utan att man riktigt vet vad det blir
för konsekvenser, men man skall inte hetsa upp sig för mycket för då blir det ofta
rörigt". En annan motivering är att "det kan vara bra att vara lugn och inte överila
sig, men samtidigt finns risken att det inte händer någonting om personen är för lugn.
Det viktigaste är att de som visar ansiktet utåt är lugna". En sista motivering från en
annan intervjuperson är att "alla projektmedlemmar bör vara relativt lugna men det
viktigaste är att projektledaren är lugn. Kan man inte tygla sig så är det lätt hänt att
konflikter uppstår. Att till viss mån släppa fram sina känslor är bra, men det är viktigt
att projektledaren kan styra konflikten när det börjar hetta till". Intervjupersonerna
svarade över lag på ett sätt där de förde en diskussion kring egenskapen. Gemensamt
är att egenskapen att vara lugn varken bör uteslutas eller finnas i för hög grad hos
projektmedlemmarna. Detta kan anses som en sund åsikt.

6.2 Analys

Intervjupersonerna har en god syn på hur de vill att en projektgrupp skall fungera och
vad som är bra och dåliga egenskaper hos en projektmedlem. Dock verkar det vara så
att valet av projektmedlemmar endast indirekt sker med hänsyn till personliga och
sociala egenskaper. I första hand måste valet ske utifrån de yrkesmässiga
kompetenserna hos projektmedlemmarna vilket var väntat. Ett intresse fanns helt klart
för personliga och sociala egenskaper, dock verkar kunskaperna om detta vara
inhämtade genom erfarenhet inom området och inte genom specifika projektledar-
utbildningar inom gruppsykologi eller dylikt. Ingen direkt koppling till företaget och
dess sätt att arbeta kunde urskiljas i svaren på frågorna om sociala och personliga
egenskaper.

Vissa skillnader mellan intervjupersonerna kunde urskiljas. Någon var mer mjuk i sin
uppfattning om ledning av projektgruppen medan någon hade en något hårdare syn på
projektledning. Med mjuk syn menas här ett sätt att leda gruppen med större hänsyn
till individen, där tyngd läggs på bland annat trivsel och sammanhållning. Ledningen
av projektmedlemmar verkar här något mer flexibel och sättet att leda beror på hur
personerna i projektet är. Den något hårdare synen kan anses något mer strikt. Kraven
på projektmedlemmarna och på projektledaren verkar större. I regel lade intervju-
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personerna stort ansvar på projektledaren när det gäller att skapa en effektiv
projektgrupp. Frågan är om det inte borde vara så att ansvaret delas upp något mer
mellan medlemmarna i gruppen. Det borde vara i stort sett omöjligt att hitta en
projektledare som uppfyller de krav som önskas. Många av intervjupersonerna ansåg
att ämnet var mycket intressant och att det har blivit viktigare och viktigare under den
senaste tiden. Förhoppningsvis kan detta vara ett tecken på att utbildning av
projektledare kommer att ske i högre grad i framtiden. Erfarenhet är inte att förakta
men formell utbildning inom området skulle troligtvis effektivisera projektarbetet
ytterligare och skapa en trivsammare arbetsmiljö. Någon av intervjupersonerna
nämnde problemet med utbrändhet och kopplade samman detta med sociala och
personliga egenskaper. Kanske är förbättrade kunskaper inom detta område ett sätt att
minska risken för utbrända medarbetare och projektledare?

När det gäller konflikter och hur dessa hanteras finns en tendens att intervjupersoner
drar alla typer av konflikter över en kam. Vissa konflikttyper, till exempel personliga
konflikter och sakkonflikter, särskiljs av någon av intervjupersonerna men över lag
skulle ökad kunskap om konflikttyper troligtvis förbättra konflikthanteringen och
förändra synen på konflikters påverkan på projektgruppen. Vissa av de intervjuade
nämnde skillnader mellan destruktiva och konstruktiva konflikter men de flesta
verkade anse att en konflikt alltid är destruktiv. Någon menade att konflikter bör
undvikas i den mån det är möjligt. Detta yttrande kan jämföras med Lennéer-Axelson
och Thylefors (1991) påstående att brist på konflikter tyder på feghet eller likgiltighet,
och att konflikter är språngbrädan till kreativitet. Yttrandet kanske borde tänkas över?

Vissa skillnader kan ses mellan intervjupersonernas åsikter om goda sociala och
personliga egenskaper och litteraturens syn på ämnet. Vissa egenskaper som lyfts
fram i litteraturen viktas lägre av de intervjuade. Ett tydligt exempel på detta är
"självförtroende" som viktats näst lägst av intervjupersonerna medan Lennéer-
Axelson och Thylefors (1991) anser att självförtroende är grunden för att uppnå ett
gott arbetsklimat. Intervjupersonerna verkar även undervärdera humorns inverkan på
gruppen i jämförelse med Lennéer-Axelson och Thylefors (1991). Över lag verkar det
vara så att intervjupersonerna inte sätter de personliga och sociala egenskaperna i ett
lika stort sammanhang som Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) gör. Olika
egenskapers inverkan på varandra och på konflikter verkar inte beaktas i lika hög
grad. Många av egenskaperna bidrar till ökad arbetslivskvalitet, vilket i sig är ett av de
mål som en grupp bör sträva emot enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (1991).
Flensburg (1987) anser att ledaregenskaper är en viktig egenskap hos en
systemutvecklare. I intervjun har denna egenskap blivit viktad näst lägst av
intervjupersonerna. Motiveringen som intervjupersonerna gett skiljer sig mycket åt.
Någon verkade hålla med Flensburg (1987) om att ledaregenskaper bör finnas, medan
någon annan ansåg att för stor grad av ledaregenskaper kan bli konfliktskapande.
Totalt har ledaregenskaperna dock viktats lågt och det kan anses bra. Flensburgs
(1987) åsikter om systemutveckling och systemutvecklare kan i vissa lägen verka
något förlegad. Vilka åsikter som är bäst att applicera på systemutvecklingsgrupper är
svårt att veta. Möjligen är det så att systemutvecklingsgrupper inte fungerar på riktigt
samma sätt som de grupper som litteraturen har i åtanke. En annan möjlighet är att det
finns en bristande kunskap hos projektledare när det gäller personliga och sociala
egenskapers påverkan på projektgruppen, vilket gör att samband mellan egenskaperna
och dess inverkan på varandra och på konflikter inte uppmärksammas.
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Vid en jämförelse mellan de öppna frågorna om sociala och personliga egenskaper
och de styrda frågorna kan vissa likheter uppmärksammas. Förmågan att vara öppen
och ärlig viktades näst högst av de sociala egenskaperna. Det var också en av de
egenskaper som intervjupersonerna själva ansåg viktigast hos projektmedlemmarna.
Övriga egenskaper som intervjupersonerna ansåg viktiga var att projektmedlemmarna
till exempel skulle vara initiativrika och lyhörda. Dessa egenskaper kan kopplas
samman med de angivna egenskaperna kreativitet och till viss del kommunikations-
förmåga och viktningen visade att dessa egenskaper också vägde tungt enligt
intervjupersonerna. Intervjupersonerna ansåg att det är viktigt att projekt-
medlemmarna ser till helheten och att de delar med sig av sin kunskap. Dessa
egenskaper fanns inte angivna i fråga femton och sexton men de uppkom ofta i
diskussionen kring de givna egenskaperna. Då undersökningen främst skulle bestå av
positiva personliga och sociala egenskaper måste försöket att välja ut positiva
egenskaper anses som lyckat då ingen av de givna egenskaperna ansågs som klart
negativa av intervjupersonerna.

Intervjupersonerna var relativt eniga i svaren på frågan om egenskaperna skall finnas
hos alla, några eller någon av projektmedlemmarna. De flesta egenskaperna ansågs
vara viktiga hos alla projektmedlemmar. Vid vissa egenskaper gick intervju-
personernas åsikter isär, men efter att ha läst motiveringen till valet verkar inte
skillnaderna så stora. Ofta beror de skilda åsikterna på att frågan tolkats något olika.
Någon har viktat ledaregenskaper som en femma och därefter sagt att egenskapen
endast får finnas hos projektledaren och eventuellt någon mer. En annan intervju-
person har viktat ledaregenskapen som en tvåa och menar att den inte får finnas i för
stor utsträckning hos projektmedlemmarna. Frågan borde ha förtydligats något och
angett om projektledaren skall räknas som projektmedlem eller om han eller hon skall
uteslutas i viktningen. Vissa egenskaper gav däremot ett tydligt svar. Samarbets-
förmåga som viktats som en femma av samtliga intervjupersoner anses också vara
viktig hos alla projektmedlemmar.

Det verkar inte finnas något mönster i svaren hur de olika personerna såg på vilka
personliga och sociala egenskaper som bör beaktas vid sammansättningen av en
projektgrupp. Vissa differenser kunde urskiljas men dessa verkade bero på intervju-
personens personlighet snarare än på erfarenhet, ålder eller företagets sätt att arbeta.
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6.3 Slutsatser

I rapportens problemställning anges att syftet med denna undersökning är att ta reda
på i hur stor utsträckning hänsyn tas till personliga och sociala egenskaper vid valet av
projektmedlemmar. Målsättningen med intervjuundersökningen har varit att få svar på
vad intervjupersonerna anser i frågorna:

– Vilka personliga egenskaper bör beaktas vid sammansättning för att få en effektiv
systemutvecklingsgrupp?

– Vilka sociala egenskaper bör beaktas vid sammansättning för att få en effektiv
systemutvecklingsgrupp?

Efter att ha analyserat utfallet från intervjuerna har följande slutsatser dragits:

• De personliga egenskaper som bör beaktas vid sammansättning av projektgrupper
är bland annat att personerna har en hög ansvarskänsla och engagemang. Det är
dessutom viktigt att personen är öppen, ärlig och initiativrik.

• Sociala egenskaper som betraktas som viktiga i projektgruppen är samarbets-
förmåga, att man har en god förmåga att skapa kontakt, god kommunikations-
förmåga och att projektmedlemmarna ser till helheten.

• Konflikter anses farliga om de inte hanteras på rätt sätt i rätt tid. Dock kommer
konflikter alltid att finnas. Hanteras konflikterna på rätt sätt så är de ofta
utvecklande och svetsar samman projektgruppen.

• Sociala och personliga egenskaper anses påverka möjligheten att uppnå en
effektiv projektgrupp i stor utsträckning. De sociala egenskaperna bedöms
påverka projektgruppen i något högre grad än vad de personliga egenskaperna gör.

• Konflikter anses bero på sociala och personliga egenskaper i stor utsträckning.
Goda personliga och sociala egenskaper gör att gruppen kan hantera problem som
uppkommer på ett bra sätt medan motsatsen gör att konflikter uppstår.
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7 Diskussion

Nedan kommer en diskussion föras kring det genomförda arbetet. Arbetet kommer att
värderas och diskuteras. Kapitlet avslutas med förslag på intressanta frågeställningar
som kan utgöra grunden för fortsatt arbete.

7.1 Om metoden och undersökningen

Valet att använda en survey har visat sig bra för att få svar på de frågor som önskades.
Generella slutsatser har varit svåra att utvinna ur svaren då urvalsgruppen är något
liten, dock har vissa tendenser i svaren om allmänna åsikter hos intervjupersonerna
uppmärksammats. Ett något större antal intervjupersoner för att vara säker på att
resultatet ger en rättvisande bild av verkligheten. Dessutom hade det varit önskvärt att
fördelningen bland intervjupersonerna, när det gäller kön, ålder, erfarenhet och så
vidare, skulle vara något större och jämnare för att kunna utläsa eventuella skillnader i
svaren.

Över lag har undersökningen fungerat bra. Intervjuerna har flutit på bra och gett en
stor mängd intressant information. En erfarenhet som gjorts är att intervjupersonerna
hade svårt att hålla isär personliga och sociala egenskaper. Sociala egenskaper var
dessutom svårt att definiera på ett sätt som inte påverkade intervjupersonen i sitt svar.
Vid något tillfälle har, av misstag, en förklaring getts som senare upptäckts vara något
ledande i sin formulering. Valet att utforma frågorna på det sätt att intervjun inleddes
med ett antal relativt öppna frågor och efterhand styra intervjupersonen mer i sitt svar
har visat sig lyckat. Resultatet blev att intervjupersonernas egna åsikter kom fram
tydligt och kunde jämföras i de tidigare frågorna. I de senare frågorna gavs sedan en
mycket god möjlighet att jämföra svaren rättvist för att sedan redovisa dessa grafiskt.
Beslutet att använda både bandinspelning och anteckningar vid intervjutillfällena var
bra. Endast anteckningar hade medfört antingen att intervjun hade blivit längre
tidsmässigt eller att intervjusvaren komprimeras mycket och därmed finns en risk för
att viktig information faller bort. Ytterligare en fördel med bandinspelningen var att
ledande frågor kunde upptäckas och sättet att uttrycka sig kunde förbättras efter
pilotintervjun. Anledningen till att anteckningar gjordes som komplement till
bandupptagningen var dels att det som verkade viktigast vid intervjun kunde betonas
ytterligare och dels var det en säkerhetsåtgärd i fall bandupptagningen skulle
misslyckas. Att arbeta med en survey har varit mycket givande. Arbetet har resulterat
i personlig utveckling och har gett en förståelse för svårigheten att utföra en
undersökning som resulterar i ett rättvisande resultat.

7.2 Om resultatet

Resultatet från undersökningen stämde relativt väl överens med det förväntade
resultatet. Intervjupersonerna svarade tämligen lika på frågorna. En liten antydan
upptäcktes om att den kvinnliga intervjupersonen och den yngre manliga
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intervjupersonen hade en något mjukare syn på projektarbete och konflikter och
liknande. Dock kan inte detta antas vara generellt då antalet intervjupersoner var för
litet. Det är likväl en intressant fråga; kan det vara så att den yngre generationen blir
allt mer medveten om vikten av gemenskap, trivsel och glädje på arbetsplatsen för att
få effektiva projektgrupper? Förmodligen är det så att dessa ämnen uppmärksammas
mer och mer, vilket förhoppningsvis kommer leda till en högre grad av utbildning
inom området. I takt med att antalet kvinnor ökar i högre positioner i arbetslivet
utvidgas troligtvis det mjukare sättet att hantera människor. En fråga som kan vara
intressant att studera är om fördomen att ett för hårt sätt att leda ett företag är inte bra.
Raka motsatsen skulle kanske inte heller bli bra? Ofta anses att män kan behöva
mjuka upp sitt sätt att leda en grupp människor, men i lika stor utsträckning borde
gälla att kvinnor behöver bli tuffare och rakare i sin yrkesroll. Ett överdrivet mjukt
styrsätt leder antagligen till brist på respekt och ineffektiva projektgrupper. Över lag
finns en medvetenhet hos intervjupersonerna om vikten av goda personliga sociala
egenskaper och dess påverkan på gruppen. Många menar att det är en fråga som blir
allt viktigare och som blir mer och mer uppmärksammad, mycket på grund av risken
som finns för utbrändhet hos personer i databranschen. En trevlig och positiv
arbetsmiljö borde göra det lättare för medarbetarna att hantera stress och problem på
ett bra sätt.

En reflektion som gjordes på ett ganska tidigt stadium i undersökningen var att många
av de egenskaper som ansågs viktiga och synen på konflikter går att tillämpa även
utanför systemutvecklingsgrupper och yrkesgrupper över huvud taget. Egenskaper
som till exempel att vara öppen, lyhörd, ha god kommunikationsförmåga och att dela
med sig av kunskap kan anses som positiv i det dagliga livet. Vilken typ av relation
man än har med andra människor så kan många av de angivna egenskaperna leda till
att relationen förbättras. Skillnaden är att man i det vardagliga livet inte i lika hög
grad reflekterar över vad det är som gör en relation bra eller dålig. Tänker man efter
så innehåller de relationer som uppleves som mest positiva många av de högt viktade
egenskaperna. De mest positiva relationerna innehåller även konflikter som kan
bearbetas och resultera i att relationen fördjupas ytterligare. Denna reflektion bidrog
även till insikten att typ av företag eller valet av metod för projektarbetet inte spelar
någon större roll. Resultatet kan appliceras på de flesta situationer i de flesta
organisationer. När det gäller metoder så är det därför utvecklingsfaserna som är
viktiga att beakta snarare än vilken samarbetsform som metoden förespråkar. Vilken
metod som än används så utförs projektarbetet sannolikt i någon form av grupp och
det finns ett mål att uppnå. Vilken väg som väljs för att uppnå målet är troligen
mindre viktigt.

När det gäller åsikter om konflikter i projektgrupper var spridningen bland svaren
något större än väntat. De flesta hade åsikten att konflikter kan vara bra om de
hanteras på rätt sätt. En tanke är att man borde vända något på tankesättet kring
konflikter. Dels bör medvetenheten om olika typer av konflikter öka och dels bör
attityden mot vissa konflikttyper bli ännu mer positiv. Kan projektledaren identifiera
konflikttyperna så kommer antalet destruktiva konflikter minska och de konstruktiva
konflikterna bidra till att gruppen utvecklas och förbättras. Destruktiva konflikter där
en lösning inte är möjlig bör undvikas i största möjliga mån. Exempel på
konflikttyper som kan anses destruktiva är de personliga konflikterna. Enligt
Svedberg (1992) är personliga konflikter tillsammans med sakkonflikter de vanligaste
konflikttyperna. Båda dessa konflikttyper är svåra att hitta en lösning till och därför
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blir de lätt destruktiva. De konstruktiva konflikterna, som till exempel Lennéer-
Axelson och Thylefors (1991) intressekonflikter och Svedbergs (1992)
pseudokonflikter, bör däremot välkomnas och ses som något positivt. En
intressekonflikt kan bidra till nya synvinklar på ett problem om den hanteras på rätt
sätt. På samma sätt kan en pseudokonflikt innebära att projektmedlemmarna lär sig
vara raka och öppna i sin kommunikation så att dessa konflikter undviks i framtiden.
Villkoret är dock att konflikten tas upp och bearbetas på rätt sätt. Idealet är att
kunskapen om konflikter är så stor att de aldrig hanteras på fel sätt och därmed blir de
inte farliga. Något som uppmärksammades i intervjusvaren var att ansvaret för
konflikthantering nästan uteslutande lades på projektledaren. Min åsikt är att alla bör
ha en god kunskap om konflikter för att kunna ta sitt ansvar och bearbeta dessa på rätt
sätt. Man skall själv kunna inse om man hamnat i en värderingskonflikt som är
mycket svår att lösa. Projektmedlemmarna bör då inse att alla har rätt till egna åsikter
och acceptera dessa. I en professionell grupp finns det inte utrymme för dessa typer av
konflikter. Inser projektmedlemmarna själva att konflikten som uppstått är en
missuppfattningskonflikt så löses konflikten relativt snabbt och lätt. Om konflikten
inte tas om hand förrän projektledaren uppmärksammar den så spills tid och energi i
onödan och konflikten kan ha hunnit växa och göra större skada än nödvändigt.
Utbildning av projektledare och projektmedlemmar vore önskvärd för att förbättra
möjligheterna att uppnå en effektiv projektgrupp.

I rapporten har inte negativa personliga och sociala egenskaper bearbetas i någon
större utsträckning. Anledningen till detta var helt enkelt att arbetet skulle bli för stort
om även negativa egenskaper skulle undersökas. Dessa egenskaper är emellertid
minst lika viktiga som de positiva egenskaperna att beakta. På samma sätt som man
aktivt väljer personer med specifika positiva egenskaper bör man aktivt välja bort
personer med specifika negativa egenskaper Alla människor har mer eller mindre
negativa sidor som påverkar gruppens arbete. Frågan är i hur stor utsträckning det får
finnas negativa egenskaper och hur dessa ställs i förhållande till de positiva
egenskaperna. Vissa negativa egenskaper kanske kan arbetas bort eller kompenseras
av andra positiva egenskaper, medan andra negativa egenskaper kan göra att personer
inte alls fungerar i grupp. Vilka dessa negativa egenskaper skulle kunna vara är svårt
att spekulera i men det skulle exempelvis kunna vara en stor brist på empati, en alltför
hög grad av självcentrering eller en hög konfliktbenägenhet. Likaså kan egenskaper
som blyghet och dåligt självförtroende innebära problem för gruppen. Hur negativa
egenskaper skall hanteras är en viktig fråga. Medarbetare som är svåra att samarbeta
med bör få en chans att bli medveten om sina mindre bra egenskaper och få hjälp med
att arbeta bort eller åtminstone reducera dessa. Det är troligen inte möjligt att undvika
dessa personer i all evighet i gruppen. Dessutom äger kanske personen stora
yrkesmässiga kunskaper som bör utnyttjas.

De medelvärden som räknats ut och använts i presentationen av intervjusvaren bör
inte ses som ett helt generellt medelvärde då urvalsgruppen är något liten. För att en
generell slutsats skall kunna dras bör urvalsgruppen vara större. Medelvärdena kan
dock ge en antydan om vilka sociala och personliga egenskaper som kan anses
viktigast.

När det gäller utbildning av projektledare sker detta sannolikt i en alltför låg
utsträckning. En projektledare med goda kunskaper i gruppsykologi, konflikthantering
och dylikt skulle antagligen spara mycket tid och pengar åt företaget. Dels skulle en
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välutbildad projektledare ha en större medvetenhet om vad som är viktigt att se till
hos de potentiella projektmedlemmarna. Dels skulle kunskapen om hur man bäst får
gruppen att känna samhörighet och engagemang leda till att man snabbare kommer till
detta stadium. Om projektledaren sedan har goda kunskaper om vilka konflikttyper
som kan uppkomma och hur dessa hanteras på bästa sätt ökar effektiviteten i gruppen
ytterligare. Även medvetenhet om gruppens utvecklingsfaser gör att projektledaren
kan identifiera faserna och därmed leda gruppen på ett lämpligt sätt igenom den
aktuella fasen. Andersen m.fl. (1994) menar, som tidigare nämnts, att betydelsen och
svårigheten i att uppnå ett gott samarbete ofta undervärderas vilket antagligen gäller
nu liksom då boken skrevs. Förhoppningsvis har medvetenheten om detta ökat något
de senaste åren men gissningsvis finns det mycket kvar att lära inom detta ämne. Det
torde inte vara svårt att ta till sig och tillämpa kunskaper inom detta område.

Resultatet går troligtvis att applicera i systemutvecklingens samtliga faser. Dock är
olika sociala och personliga egenskaper olika viktiga i de olika faserna. I analysfasen
där samspelet mellan ett flertal människor måste fungera för att resultatet skall bli
tillfredsställande krävs vissa egenskaper som till exempel förmåga att interagera med
olika människor i olika situationer. I realiseringsfasen är andra typer av egenskaper
viktiga för att klara av att hantera de problem som uppstår i just denna fas. Exempel
på egenskaper som är viktiga i till exempel realiseringsfasen borde vara
kommunikationsförmåga, självständighet och kreativitet. Sociala och personliga
egenskaper påverkar troligtvis projektarbetet olika mycket i de olika system-
utvecklingsfaserna. Detta arbete har främst beaktat de tidiga faserna men troligen
påverkas även de senare systemutvecklingsfaserna i någon utsträckning. Antagligen
beaktas ämnet inte i tillräckligt stor utsträckning hos dagens systemutvecklings-
företag. För företagets bästa borde detta uppmärksammas och åtgärdas på något sätt
då allt mer arbete sker i projektform. Frågan är hur man skall få företagen att inse
vikten av goda personliga och sociala egenskaper och dess påverkan på möjligheten
att uppnå en effektiv projektgrupp. Det är angeläget att få systemutvecklingsföretag
att inse vikten av området dels för att förbättra den ofta stressiga och krävande
arbetsmiljö som systemutvecklare arbetar i och dels för att effektivisera projektarbetet
så att målen kan nås snabbare och på ett bättre sätt. Ju hårdare personalen arbetar
desto vikigare är det att de trivs på arbetsplatsen. Utvecklingen i branschen sker
snabbt så det borde vara viktigt att snabba upp utvecklingsprocessen så att systemet
inte är gammalt när det väl är implementerat och klart.

Kostnader för den utbildning av projektledare och övrig personal som krävs tjänas
troligtvis in snabbt och det är mycket troligt att det blir lönsamt i längden. Ett företag
som lägger stor vikt vid dessa frågor bör tjäna på det i flera synvinklar. Arbetsmiljön
upplevs mer positiv och företaget kan öka sin popularitet som arbetsgivare. Detta
innebär att företaget blir mer attraktivt och kan få lättare rekrytera den personal som
önskas. Ibland kan ett gott arbetsklimat väga tyngre än lönen. Effektiva
projektgrupper som resulterar i bra slutprodukter som levereras i tid innebär nöjda
kunder och är dessutom ett bra sätt att konkurrera på. Förmodligen krävs denna typ av
konkurrens då det kan vara svårt att konkurrera enbart med till exempel
programvarans standard och pris. Finns ett flertal likvärdiga alternativ att välja på när
det gäller programvara kan ett gott rykte som vunnits med hjälp av effektiva
projektgrupper vara den avgörande faktorn.
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7.3 Förslag till fortsatt arbete

Nedan ges förslag på fortsatt arbete inom området som kan vara intressanta att
studera.

• Vilka utvecklingsfaser kan identifieras i en systemutvecklingsgrupp? Kan man
identifiera Granérs utvecklingsfaser i systemutvecklingsgrupper? Uppkommer de i
samma ordning varje gång?

• Hur tar olika systemutvecklingsmodeller hänsyn till personliga och sociala
egenskaper vid gruppsammansättning? Nämns personliga eller sociala egenskaper
alls och vilken skillnad är det mellan olika modeller?

• Vilka sociala och personliga egenskaper är viktigast i de olika systemutvecklings-
faserna? Vilka egenskaper är viktigast i analysfasen respektive realiseringsfasen?
Vilka egenskaper bör finnas i hela utvecklingskedjan?

• Vidare undersökning av detta område i form av en fallstudie kan resultera i
djupare kunskaper och förståelse för hur företaget arbetar vid valet av
projektmedlemmar och varför.

• Vilka typer av konflikter uppkommer i en systemutvecklingsgrupp och hur bör
dessa hanteras? Är vissa konflikttyper vanligare än andra och vilka konflikttyper
gör mest skada på en systemutvecklingsgrupp?

• I hur stor utsträckning tar man vid urval hänsyn till kunskap, kön, ålder,
erfarenhet, personlighet med mera? Hur prioriteras dessa?

• Hur bör arbetet läggas upp för att uppnå en effektiv projektgrupp? Hur viktigt är
det med aktiviteter i början av projektet för att snabbt få en effektiv projektgrupp?
Bör det finnas aktiviteter under projektets gång för att entusiasmera projekt-
gruppen?

• Hur hanteras negativa personliga och sociala egenskaper i projektgruppen och hur
påverkar de möjligheten att uppnå en effektiv projektgrupp? Vilka negativa
sociala och personliga egenskaper bör undvikas och varför?

• Vilka skillnader finns hos manliga och kvinnliga projektledare? Vilka skillnader
kan uppmärksammas när det gäller sättet att leda grupper och vilka för- och
nackdelar finns med dessa?

• Vilken attityd har projektmedlemmarna till kvinnliga respektive manliga
projektledare? Framgår några åsikter som antyder om kvinnliga eller manliga
projektledare önskas i högre grad?

• Hur skiljer sig styrsättet hos en kvinnlig projektledare gentemot en manlig
projektledare? Är det så att män har ett för hårt styrsätt och att kvinnor behöver bli
tuffare i sin yrkesroll?
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• Hur ska personer som inte passar in i projektgruppen hanteras? Skall de få
utbildning, tas ur projektet eller få vägledning för att lära sig att passa in?

• Hur skulle resultatet av denna undersökning kunna användas av företag vid
rekrytering?

• Vilken attityd finns hos företagen när det gäller utbildning av projektledare och
projektmedlemmar inom gruppsykologi och konflikthantering? Vad är orsaken till
eventuell brist på utbildning?
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Bilaga 1: Utsänd information om intervju

1

Information om kommande intervju

Rapportens rubrik är "Systemutvecklingsgruppers effektivitet".

Frågeställningen lyder:

• vilka personliga egenskaper bör beaktas vid sammansättning för att få en effektiv
projektgrupp.

• vilka sociala egenskaper bör beaktas vid sammansättning för att få en effektiv
projektgrupp.

Med effektiv projektgrupp menar jag i rapporten en grupp med få destruktiva
konflikter. Dessutom anser jag att en effektiv projektgrupp har ett gott samarbete med
rak och öppen kommunikation.

Intervjun består av ett femtontal frågor som till exempel undersöker vad
intervjupersonen:

- anser är viktiga personliga och sociala egenskaper hos en projektmedlem.
- anser om konflikters påverkan på möjligheten att uppnå en effektiv projektgrupp.
- anser om samband mellan konflikter och sociala och personliga egenskaper
- m.m.


