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1. Inledning 
 
 
I detta kapitel presenteras våra definitioner, därefter en fallföretagsbeskrivning och 
slutligen vårt praktiska tillvägagångssätt.  

 
 
Management är ett väldigt brett område, där mycket forskning har gjorts och där 
definitionerna ibland markant skiljer sig åt. Kotter och Adizes talar bland annat om 
ledningens olika roller. Vad som är gemensamt dessa teorier emellan, är deras syn på 
att en ledningsgrupp bör utgöras av flera olika kompetenser och egenskaper. En 
person har svårt att uppfylla alla dessa kriterier. Att ett företag kräver en väl 
sammansatt grupp för att uppnå ett väl fungerande management, är en syn som vi 
sympatiserar med.  
 
Vårt syfte med denna rapport är att presentera våra lärdomar utifrån de områdena 
inom management, vi skaffat oss insikt i. Vi är medvetna om att management är 
bredare än de områden vi behandlar, men det är utifrån vår insikt vi drar våra 
lärdomar. 
 
Vi har valt att gruppera våra lärdomar utifrån tre huvudområden som vi anser är 
mycket viktiga att behandla för att förstå vår utveckling, både som individer och 
grupp. Dessa tre skapar enligt oss även en grund för att få en insikt i hur projektet har 
förflutit under terminen. En ensam individ klarar inte enligt oss att uppfylla alla de 
kriterier som krävs för ett optimalt management. För att detta ska uppnås krävs en 
sammansättning av olika individer i en grupp. Därför inleder vi vår empiriska analys, 
kallat Lärdomar, med Fyra individer eller En grupp. I ett samarbete med andra 
individer är kommunikationen viktigt, där även konflikter påverkar. Utifrån detta 
perspektiv följer Kommunikation och Konflikter, för att utreda dessa begrepp, samt 
deras betydelse i management. Utveckling längs vägen behandlar, utifrån våra 
erfarenheter av vårt arbetssätt, svårigheter att hålla en grupp på rätt spår, nå framgång 
och därigenom utvecklas som grupp och individer. 
 
Under vårt projekt har vi inte fått en fullständig definition och insikt i management. 
Vi tror inte detta heller var syftet med programmet, utan syftet var snarare att ge oss 
insikt, bland annat i vårt eget beteende, våra drivkrafter, brister och styrkor. Vi känner 
både som grupp och som enskilda individer att vi har utvecklats under denna termin 
och att ingen kommer att examineras oberörd av detta program. Redan tidigt i 
programmet presenterades att chef, ledare och strateg utgjorde roller i management. 
Det är främst aspekterna av ledarskap som har framhävts under internaten, men vårt 
projekt har varit mycket centrerat runt funktionen som strateg. Tyvärr har insikten i 
rollen som chef varit begränsad på grund av vårt externa projekt och avsaknaden av 
en chef i gruppen.  
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1.2 Definitioner 
 
 

1.1.1 Management  
 
Vi definierar management som att vara:  
 

”Hur man sköter organisationer.”1 
 

I denna definition ligger en lång rad väldigt olika uppgifter. Budgetarbete, 
personalpolitik, finansiella frågor och marknadsföring är bara ett fåtal exempel. Vi 
vill, inspirerade av teori och empiri under programmets gång, gruppera dessa 
aktiviteter i tre områden; chefskap, ledarskap och strategi, där vi ser chefskap som det 
dagliga, operativa arbetet. Ledarskapet däremot handlar om att på ett praktiskt sätt 
engagera och motivera medarbetare för att få dem att arbeta i en viss riktning. Det 
tredje området som vi vill lyfta fram är strategi, vilken innefattar det långsiktiga 
utvecklandet av organisationen och dess visioner.  
 
 
1.1.2 Team 
 

”Ett team består av ett antal individer – vanligtvis inte så många – med 
olika kompetenser som arbetar tillsammans eller med integrerade 
arbetsuppgifter i syfte att nå vissa mål.” 2 

 
Diskussionen kring vilket begrepp man ska kan använda, kan göras lång. Ovanstående 
är den definition som vi anser bäst beskriver den typ av grupp vi arbetat i under den 
här terminens gång. Av språkliga skäl kommer vi dock i fortsättningen att använda 
oss av ordet grupp, men med den innebörd som Lind & Skärvad lägger i begreppet 
team. 
 
 

1.1.3 Projekt 
 
Ordet projekt används idag för en lång rad olika företeelser. Vi har valt att använda 
oss av Christensens & Kreiners definition, som går ut på att projekt är tillfälliga ur ett 
organisatoriskt perspektiv och de är målinriktade för att lösa problem som ligger 
utanför normal rutin, praxis och kompetens.3 Ett projekt kännetecknas enligt 
Macheridis av att det innehåller fyra faser, nämligen definitionsfasen, 
planeringsfasen, genomförandefasen och reflektionsfasen.4 

                                                 
1 Källström Anders. I spetsen för sin flock Normer för svenskt management. (1995) s. 15 
2 Lind Jan-Inge, Skärvad Per-Hugo. Nya Team i organisationernas värld. (1997) s. 18f  
3 Christensen Sören, Kreiner Kristian. Projektledning – Att leda och lära i en ofullkomlig värld.  (1998) 
s. 24ff 
4 Macheridis Nikos. Projektaspekter - Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt. (2001) s. 
41 
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1.2 Fallföretagsbeskrivning 
 
På grund av ett sekretessavtal som vi ingått med företaget i fråga, måste vi tyvärr vara 
mycket begränsade i den information, som vi kan lämna ut här. 
 
Företaget som är en av Sveriges ledande företag inom livsmedelsbranschen, omsatte 
under 2003 cirka 2 miljarder. Resultatet före skatt uppgick till 70 mkr. Företaget är 
organiserat i ett antal starkt decentraliserade affärsenheter. Företaget är 
marknadsledare inom fem av de sex segment där de är verksamma och deras 
varumärken är väletablerade och välkända. Marknadssituationen kännetecknas av 
hård konkurrens. Företaget levererar till ett fåtal stora kunder.  
 
Företagets vision är att bli bäst i Norden inom sitt område. Tillväxten har skett dels 
organiskt och dels genom uppköp. Sedan 1970-talet har 14 företag förvärvats. 
Företaget har satt upp ett antal mål.  De operativa målen är att företaget ska ha en 
omsättningstillväxt på minst 15 %, varav 6 % organiskt. Vidare ska företaget ha en 
avkastning på genomsnittligt eget kapital som är över 20 %.  
 
Företaget är idag inte rustat för en kraftig organisk tillväxt och förvärvsobjekten på 
den aktuella marknaden börjar ta slut. Med utgångspunkt i detta skulle projektarbetet 
innehålla: 
 

• Framtagande av ett antal tänkbara alternativa tillväxtstrategier 
• Analys av tänkbara tillväxtstrategier i ett långsiktigt perspektiv inkluderande 

ägarperspektivet 
• Rekommendation 

 
 

1.3 Tillvägagångssätt 
 
Under de två första veckorna fick vi tyvärr ingen möjlighet att träffa våra 
kontaktpersoner på företaget. Därför ägnade vi oss åt att sätta oss in i branschen, 
företaget och diverse litteratur kring livsmedelsbranschen, samt strategiteori i stort. 
Målet var att nå en bred, individuell förståelse. Det ska erkännas att vi tyckte det var 
en aning frustrerande att tillbringa så mycket tid med att leta och läsa in information, 
men vi kände att vi hade en oerhörd nytta av det vid vårt första möte, då vi kände oss 
väl insatta i branschen i stort. 
 
I nästa steg sammanställde vi all den information vi samlat på oss, i form av Porter´s 
Five Forces och en SWOT-analys, för företaget och branschen. Vi tyckte att det skulle 
vara skönt att relativt snabbt stämma av vår verklighetsbild med företagets, vilket 
också gjordes under ett möte.  
 
När vi nu kände att vi hade en bas att stå på, gick vi vidare för att försöka hitta olika 
nya, tänkbara strategier. Detta visade sig lättare sagt än gjort, då våra kontaktpersoner 
var oerhört erfarna, kunniga och pålästa kring strategiarbete. Efter en lång rad möten 
och intervjuer med kunder, konkurrenter, dotterbolagschefer, samt personer knutna 
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Ekonomihögskolan, kände vi att det skulle bli svårt att komma med någonting helt 
nytt, vilket hela tiden varit vår målsättning. Projektrevisionen kom som något av en 
räddning, då vi vid det laget kände oss något besvikna på vad vi åstadkommit 
hitintills. I diskussioner kring hur vi skulle kunna sälja in vår lösning, kom förslaget 
kring scenario-planering upp. Denna idé arbetade vi vidare med och presenterade för 
företaget under en workshop, som ett helt nytt verktyg för dem att använda i sitt 
framtida strategiarbete. Detta togs väldigt väl emot och vi kände och hoppas att detta 
kan bli en del av vårt arbete som kan leva kvar i organisationen.  
 
Därefter kom en fas då vi sållade bland de olika strategiförslag vi kommit fram till. Vi 
urskiljde fyra stycken övergripande strategier och två stycken stödjande, som vi valde 
att fördjupa oss i och presentera för företaget. Det är väldigt svårt att avgöra hur väl 
ett förslag tas emot och förankras under en presentation. Utifrån den diskussion som 
skapades av våra idéer och resonemang, drar vi slutsatsen att vi väckte tankegångar 
som de själva inte reflekterat över. Strategiförslag har en lång genomförandefas och 
därav går det inte att se resultat direkt efter avrapporteringen. För att försöka 
säkerställa projektets fortlevnad i företaget, har vi bestämt ett möte i mars månad, i 
syfte att se hur väl förankrat projektet blivit.  
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2. Lärdomar 
 
 
I detta kapitel presenteras våra lärdomar utifrån ett managementperspektiv. Som 
grund för våra lärdomar använder vi oss av den indelning vi presenterade i 
inledningen, nämligen Fyra individer eller En grupp, Kommunikation och Konflikt 
samt Utveckling längs vägen. Lärdomarna presenteras med utgångspunkt i empirin, 
men med stöd av relevant teori.  

 
 

”Man bör aldrig skämmas för att erkänna att man har fel, för det betyder 
ju att man är klokare idag än igår.” 

     Jonathan Swift 
 
 

2.1 Fyra individer eller En grupp 
 
Som vi nämnde i inledningen präglas ett gott management, enligt oss, till stor del av 
grupparbete. Ett väl fungerande grupparbete har varit grunden till att vi kunnat lösa 
vårt projekt. Som grupp har vi kunnat prestera bättre än vad vi hade gjort som 
individer, då gruppens resultat har varit bättre än de bästa enskilda prestationerna. 
Samtidigt har grupparbetet givit oss mycket insikt, både om oss själva och som 
individer, samt hur en grupp fungerar. Det är dessa tankar och lärdomar vi nu vill 
presentera under rubrikerna Sammansättning av projektgrupper, Arbetssätt, FIRO-
modellen och Groupthink.  
 
 

2.1.1 Sammansättning av projektgrupper 
 
Vi påstår att en person kan ha ett annorlunda beteende i grupp än som individ. Detta 
har att göra med att vissa roller behöver fyllas i en grupp för att gruppen ska kunna 
fungera effektivt. Vi belyser i detta avsnitt vilka roller som har existerat i vår grupp 
och hur dessa har utvecklats.  
 
Enligt Lind och Skärvad bör man vid sammansättning av en grupp alltid utgå från 
uppgiften som skall lösas, för att med hänsyn till detta se vilka kompetenser som 
krävs. Därefter är det viktigt att beakta teamets storlek och mer beteendevetenskapliga 
faktorer såsom olika roller.5 Vi är fyra personer i varje projektgrupp och klarar 
därmed såväl Belbins som Eales-Whites gränser, som menar att fyra till åtta 
medlemmar i en grupp är idealt, för att bäst utnyttja synergier och effektivt 
samarbete.6  
 

                                                 
5 Lind Jan-Inge, Skärvad Per-Hugo. Nya team i organisationernas värld. (1998) s. 156ff 
6 Belbin Meredith R. Så skapas framgångsrika team. (1993) s. 147    
  Eales-White Rupert. Bygg ditt team. (1996) s. 46 
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Enligt Lind och Skärvads teori borde vi vid sammansättningen av projektgrupperna 
först ha fått de olika projekten presenterade, det vill säga uppgifterna, för att lättare 
fastställa vilka kompetenser som passade till dessa. Till exempel kunde fler som hade 
kompetens inom finansiering blivit tilldelade projektet som innefattade detta till stor 
del. Klassen verkade dock samstämmig i att det skulle ta lång tid och vi ville inte 
tvinga någon, enbart på basis av deras kompetens, till ett projekt de inte ville ha. 
Genom att sprida våra kompetenser utefter vilka kandidatkurser vi hade läst, blev 
lösningen istället att projektgrupperna skulle vara beredda på att genomföra alla 
projekt. 
 
Lind och Skärvad menar att därefter bör rollstrukturen tänkas igenom och satsa på 
mångfald vid sammansättningen av gruppen. Detta var inte något vi hade gjort innan 
gruppindelningen, men kunde reflektera över tack vare bland annat Myers & Briggs 
Type Indicator, som alla genomförde. Genom att gruppen tillsammans reflekterade 
över våra olika profiler, kunde vi lättare se varandras svaga och starka sidor. Denna 
lärdom bidrog även till att självinsikten ökade. Malin Olsson hjälpte oss att se hur 
våra Myers & Briggs-profiler fungerar tillsammans som en grupp. Enligt henne går 
alla i vår grupp mycket på känslor i första hand, vilket kan bero på att vi saknar ett T, 
som står för tanke, i Myers & Briggs bokstavskombination. Fakta är därför något våra 
profiler tycker är lite tråkigt och inte beaktar i första hand. Det glöms dock inte bort, 
utan kommer så småningom när allt annat är löst.7 Efter mötet med Malin Olsson var 
det intressant att se hur mycket av detta som faktiskt stämde. Projektet, som innebar 
att vi skulle komma med många idéer, passade våra profiler väldigt väl. Generellt sett 
insåg vi att vi gärna allt för snabbt går vidare till nästa idé utan att slutföra den förra. 
När vi studerade en handlingsplan vi hade gjort tidigare, insåg vi att vi endast hade 
uppfyllt sju av över tjugo ”att göra”-punkter. De flesta saker som var kvar innebar 
framförallt att ta fram fakta av något slag. Genom att uppmärksamma denna svaghet, 
blev vi medvetna om den, och kunde därmed ha den i åtanke och arbeta aktivt med 
den. Detta är en lärdom vi tar med oss till framtiden. Då vi blir medvetna om våra 
svagheter som grupp, kan vi lättare förhindra och åtgärda de negativa effekterna av 
dessa svaga sidor. 
 
Under ett av de första undervisningstillfällena på managementprogrammet, 
genomförde vi ett lärstilstest, som resulterade i en individuell lärstil, som grundar sig 
på Lewins och Kolbs teorier8 kring erfarenhetsbaserat lärande. Det abstrakta 
tänkandet, som innebär förståelse för fakta bland annat genom inläsning, är i vår 
grupp underrepresenterat, vilket vi tycker stämmer väl överens med våra Myers & 
Briggs-profiler. Detta leder till att vi som grupp framförallt tillgodogör oss 
information och därigenom lärande genom konkreta upplevelser, aktivt 
experimenterande och reflekterande observation. Vetskapen kring detta gör att vi 
försöker arbeta mer aktivt med och träna på det abstrakta tänkandet, bland annat 
genom att redan från början basera våra argument mer på fakta. Denna insikt började 
framförallt beaktas efter mötet med Malin Olsson, då hon klart och tydligt 
poängterade denna svaghet.  
 
Efter en gruppövning med vår handledare Heléne Tjärnemo fick vi fram vilka roller vi 
uppfyller enligt Adizes PAEI-kod. 9 Adizes beskriver den så kallade PAEI-koden som 

                                                 
7 Olsson Malin. Executive Foundation Lund. Möte 031030 
8 Granberg Otto. Lärande och kunskapsutveckling. s. 159ff 
9 Tjärnemo Heléne. Ekonomie doctor, Universitetslektor vid Lunds Universitet. Gruppövning  031121 
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ett effektivt redskap för att identifiera en ledarroll och vilka ledarroller som kan 
behövas i olika situationer. De olika bokstäverna står för Producerare, Administratör, 
Entreprenör och Integrerare. En stor bokstav i koden innebär att personen uppfyller 
kriterierna för denna roll. Är bokstaven däremot liten i koden, innebär detta att 
ledaren förstår vikten av denna roll och även kan ha en tendens till att uppfylla denna, 
dock inte fullt ut. Ett streck (-) i koden innebär att personen saknar insikten om denna 
roll. De fyra bokstäverna måste fullgöras om inte gruppen ska brista i något 
sammanhang. En individ kan inte ensam uppfylla alla dessa roller. Följaktligen blir en 
blandad grupp det självklara alternativet. Den produktiva ledaren måste till skillnad 
från den destruktiva ha förmågan att agera i alla rollerna, det vill säga bedriva ett 
ledarskap utan streck (-).10  
 
Frågan är då om vi uppfyller alla stora bokstäverna i PAEI-koden utifrån vår grupp? 
Efter gruppövningen, med hjälp av återblickar till hur vår grupp fungerar, kom vi 
fram till att en av oss hade rollen pAeI (den samarbetsvillige administratören) och de 
övriga tre paEI (läraren). De små bokstäverna står för att vi har förståelse och insikt 
för denna rolls betydelse. Vi saknar således fullt ut Produceraren (P) som är resultat- 
och handlingsinriktad och följaktligen drivkraften för att få jobbet gjort. Detta har vi 
som tidigare nämnt märkt av, vilket tyder på att rollerna stämmer väl överens med 
våra erfarenheter. Även om Administratören (A), som bland annat planlägger arbetet, 
håller ordning och reda på detaljerna, finns representerad har denna ibland gått till att 
endast vara ett litet (a). Detta kan bero på att (E) är starkt representerat genom tre 
individer, som gärna vill gå vidare till nästa idé, istället för att se till så att saker följs 
upp ordentligt. Att personen med stort (A) har övergått till litet (a) kan även bero på 
att personen i fråga först vid denna gruppövning blev medveten om att de andra 
menade att denna roll uppfylldes. Hade insikten funnits tidigare kunde personen ha 
förstärkt denna roll bättre, med vetskapen om att den annars skulle saknas i gruppen. 
Att vi hade tre Entreprenörer (E) som är nyskapare och ser och tar till vara på 
omvärldens inflytande var positivt då vi, som tidigare nämnt, genom projektet skulle 
komma fram till nya idéer. Integrerarens (I) roll verkar alla i gruppen ha, det vill säga 
förmågan att bland annat skapa gruppanda, samt att analysera hur olika värderingar 
och föreställningar skiljer sig åt. Om Integreraren (I) lyckats, ska gruppen fungera 
även när någon saknas, vilket vi anser att den har gjort. Att detta lyckats så väl kan 
bero på att vi uppfattar att en av gruppmedlemmarna har ett ännu starkare (I) än de tre 
övriga, samt att vi alla inte har några streck (-) i vår kod. 
 
Visst kan en grupp fungera utan vetskapen om de olika rollerna, men medvetenheten 
tror vi får oss att reflektera över vad som saknas och på så sätt bli en effektivare 
grupp. Lärdomen av att analysera sig själv och sin grupp utefter effektiv 
gruppsammansättning och olika roller, är att självinsikten har ökat genom dessa 
diskussioner. Självinsikten hjälper oss som grupp och individer att bli effektivare, 
genom att vi besitter själva vetskapen om att vi är olika och har olika roller att fylla. 
Detta kan vi dra nytta av i vår framtida karriär, där vi möjligtvis kommer att ställas 
inför uppgiften att sätta samman olika grupper. 
 
Ytterligare en lärdom vi drar efter att ha fått kunskap om olika test, roller och 
personligheter, är risken att vi lättare kategoriserar människor och tillskriver dem 
egenskaper de nödvändigtvis inte besitter. Vi tror även att man måste vara väldigt 

                                                 
10 Adizes Ichak. Ledarskapets Fallgropar. (1997) s. 8ff 
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försiktig med att överanalysera en individs egenskaper utifrån denna typ av test. Detta 
märktes väldigt tydligt under internat fyra, då Myers & Briggs-rollerna 
kompletterades med färger, som stod för specifika egenskaper. Vi upplevde att denna 
diskussion blev väldigt onyanserad. I en eventuell framtida ledarroll kommer vi att 
interagera med många olika individer. Det blir då av största vikt att inte dra för 
långtgående slutsatser kring personlighetstest, utan att det viktigaste är att lära känna 
sina medarbetare på ett individuellt och personligt plan, för att förstå deras inre 
drivkrafter. 
 
 

2.1.2 Arbetssätt 
 
Som vi nämnde ovan är sammansättningen av gruppen viktig för att lösa de problem 
som gruppen ställs inför. Det är dock samspelet inom gruppen som avgör hur effektivt 
dessa kan lösas. Därför finner vi det intressant att studera hur vi som grupp har 
interagerat.  
 
Lind och Skärvad delar in grupper i tre olika typer. I en rollintegrerad grupp är 
rollerna specialiserade och arbetsuppgifterna är parallella, men beroende av varandra, 
vilket kräver att individerna samspelar. En sådan grupp är lämplig för dynamiska och 
komplexa uppgifter. Dessa grupper har ofta en tydlig ledare. Kraven på gemensam 
gruppträning är låg, då individerna fokuserar främst på sin egen roll. I en 
rolldifferentierad grupp är grupprollerna specialiserade och arbetsuppgifterna utförs 
sekventiellt, vilket betyder att det föregående arbetsmomentet måste avslutas innan 
nästa kan påbörjas. Detta kräver samordning mellan individerna. 
I en rollkompletterande grupp jobbar individerna ännu tätare än i rollintegrerade 
grupper och det ställs därför högre krav på ömsesidig anpassning och personkemi. 
Individerna kännetecknas av att de är specialiserade, men måste kunna komplettera 
varandra. Arbetet sker parallellt och beslut fattas vanligtvis genom konsensus. Denna 
typ av grupp lämpar sig framförallt vid projekt som kännetecknas av komplicerade 
uppgifter, höga krav på improvisation och nytänkande.11 
 
De första två veckorna arbetade vi huvudsakligen självständigt med specialiserade 
uppgifter. Vår grupp var då en rollintegrerad grupp. Vi specialiserade oss på olika 
delar och redogjorde för vad vi kommit fram till under bestämda möten. Vi var i 
början av projektet inte samspelta med varandra och vi visste därför inte var vi hade 
varandra. Dessutom tog ingen på sig ledarrollen. En rollintegrerad grupp utan tydlig 
ledare är enligt teorin ingen effektiv grupp, vilket vi också märkte. Detta problem 
diskuterades i gruppen och vi förändrade arbetssättet mot att samarbeta i en högre 
grad.  
 
Under det första internatet ställdes vi inför en hel del problem av olika natur. Dessa 
löste vår grupp genom beslut i konsensusform. Anledningen till det var att ingen var 
mer specialiserad än någon annan på de uppgifter som vi gemensamt skulle lösa. Det 
kändes tryggt att fatta besluten gemensamt, vilket vi till stor del tror beror på att folk 
inte ville stöta sig med varandra. Efter internatet fortsatte vi på samma spår då detta 
beslutssätt fungerat väl och var något vi trivdes med. Vi diskuterade, resonerade och 

                                                 
11 Lind Jan-Inge, Skärvad Per-Hugo. Nya team i organisationernas värld. (1998) s. 83ff 
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fattade beslut gemensamt i grupp. Vi arbetade även tillsammans större delen av tiden 
och fann stöd hos varandra i lösningen av arbetsuppgifterna. Vi skapade på så vis 
grunden till att bli en rollkompletterad grupp.  
 
Problematiken i projektet krävde kreativitet och nytänkande. Det var inget konkret 
problem som skulle lösas, utan det kunde attackeras utifrån flera infallsvinklar. I takt 
med att projektet framskred och vissa infallsvinklar behövde fördjupas och studeras 
närmare, delades gruppen upp i subgrupper. Detta för att klara av tidspressen och få ut 
mer än om alla skulle göra samma sak. När tidspressen inte längre krävde det, 
återgick vi till att vara en rollkompletterande grupp. Vissa prioriteringar var tvungna 
att fattas. Prioriteringarna var stundtals svåra att göra då vi bestämt oss för att ta 
konsensusbeslut, samtidigt som vi inte alltid var av samma åsikt. Tidsmässigt lade vi 
ner mer mycket tid på att ta beslut. Detta är också en av akilleshälarna med att vara en 
rollkompletterad grupp. Det vi vann i kreativitet, brainstorming, analys och 
nytänkande, förlorade vi delvis i tid och energi i prioriteringsprocessen.  
 
Som vi nämnde tidigare hävdar Lind & Skärvad att en grupp ska utformas efter de 
uppgifter som ska lösas. Vi visste som grupp formades innan vi viste vad vi skulle 
lösa i projektet. Vidare påverkades vårt arbetssätt i hög grad av det första internatet. 
Kan detta ha lett till att vi arbetat med projektet utifrån en teoretiskt rätt 
gruppsammansättning bara genom slumpen, eller har gruppen formats och anpassats 
efter projektets problematik? Vi anser att det är både och. Gruppen formades mycket 
under första internatet och det arbetssätt som där rådde passade oss bra. Vidare krävde 
även vårt projekt den typ av arbetsgrupp som rollkompletterande utgör. Dessa olika 
bitar bidrog till att arbetsordningen bibehölls. Under projektets gång har vi tydligt sett 
att arbetssättet förändrats över tiden. Vi kan utifrån våra egna erfarenheter som grupp 
dra slutsatsen att vi omformar gruppen efter de problem som ska lösas. Noggrannhet 
och helhetssyn i projektet har hela tiden vägt tungt. I samband med inlämningar, 
möten och avrapporteringar har ofta effektivitet prioriterats. Förmågan att omforma 
gruppen är starkt beroende av att vi som individer kommit nära varandra och på så vis 
har fått insikt både i oss själva och i varandra, såväl som gruppen. Eftersom ett 
problem aldrig är helt statiskt krävs det av en effektiv grupp att individerna och 
kollektivet med enkelhet kan anpassa sitt arbetssätt efter det aktuella problem som ska 
lösas.  
 
För att klara av att förändra gruppens arbetssätt krävs det individuell 
anpassningsförmåga, som vi tror grundar sig på personliga egenskaper såsom 
öppenhet, trygghet och lagkänsla. I vår grupp har vi funderat mycket kring detta vilket 
även varit en del av programmets mål. Reflektionen kring hur och varför vi agerar 
som vi gör, samt vad som får oss att arbeta effektivt som individer, har hjälpt oss 
oerhört att anpassa oss, dels till varandra och dels till uppgiften.   
 
Den lärdom vi tar med oss är att det inte måste finnas en chef för att en grupp ska nå 
sina mål, däremot krävs det en ledare. Vi tror inte att en chef skulle ha gjort oss som 
grupp mer effektiv. Detta är naturligtvis beroende av att vi som individer kompletterar 
varandra, att olika individer tagit på sig ledarrollen i olika skeden, samt att vi efter 
avslutat projekt kan se att vi faktiskt arbetat i en grupp utan chef och uppnått ett bra 
resultat. 
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2.1.3 FIRO-teorin  
 
Här vill vi presentera vår tolkning av FIRO-teorin12, då den hjälper oss att avspegla de 
problem och lärdomar vi dragit som grupp, rörande grupputveckling under 
programmets gång. 
 
Will Schutz hävdar att en grupp genomgår tre huvudfaser under sin utveckling mot 
effektivitet och enighet. Dessa är tillhöra, rollsökning och samhörighet. Däremellan 
finns det två faser han kallar för gemyt och idyll. För att som grupp nå 
samhörighetsfasen kommer man att då och då återgå till de tidigare faserna, på grund 
av att uppgifter kan falla utanför gruppens ram.13  
 
Den första fasen, tillhöra, behandlar huruvida man är en medlem i och tillhör gruppen 
eller inte. Vanliga frågor som individen ställer sig är: passar jag in, vill jag vara med 
och får jag vara med? Grundkriterierna för det här programmet gjorde att vi kom förbi 
den här typen av frågor väldigt snabbt. Vi hade även förmånen att som första grupp 
välja vilket projekt vi ville arbeta med. Vi tror att detta ledde till ökad motivation och 
engagemang i gruppen, vilket påskyndade processen för oss att komma vidare till i 
tillhörafasen.  
  
Direkt efter skapandet av projektgrupperna uppstod ett problem kring 
finansieringskompetensen i en av projektgrupperna, vilket skulle kunna ha lett till en 
total omgruppering av samtliga projektgrupper. Detta emotsatte vi oss för att vi redan 
i detta stadium kände att vi tillhörde en grupp. De stora bitarna för oss som individer i 
denna fas rörde att lära känna varandra och förstå varandras mål, motiv och 
engagemang. Som grupp krävdes det också struktur och identitet. Det är svårt att dra 
definitiva gränser kring när en fas avslutas och när nästa påbörjas, men vi kände redan 
när internatet i Lillsjödal var avklarat, att vi hade bildat en vi-känsla i gruppen. Nu i 
efterhand med kunskap om teorierna anser vi att detta var gemytlighetsfasen då allt 
upplevdes synnerligen positivt i gruppen. 
 
Vi har svårare att se när rollsökningsfasen inträdde. Teoretiskt sett krävs det en 
specifik uppgift som kräver en ledare, eller någon som jämför deltagarnas kompetens, 
för att gruppen ska gå in i rollsökningsfasen. Vår grupp utvecklade aldrig någon 
tydlig ledare, men vi satte varandras kompetens och motivation på prov. Detta skedde 
i takt med att vi lärde känna varandra och därmed började ställa krav.  
Rollsökningsfasen kännetecknas även av att individerna blir självständiga och vågar 
konfrontera varandra. Med detta som bakgrund känner vi att vi låg kvar relativt länge 
i tillhöra-/gemytfasen. Trots att vi visste att kritik, feedback och konfrontation var 
viktiga bitar för att utvecklas som grupp, tog det tid innan vi faktiskt klarade av att 
genomföra det. Vi tror att detta kan hänga samman med våra personligheter som i stor 
utsträckning månar om känslor och allas välmående.  
 
Vi upplevde en eskalering av konfrontationer och intensiteten i diskussionerna i 
samband med att projektet fortskred, dess inriktning förändrades och vissa delmål 
klarades av. Teoretiskt tyder detta på att vi var på väg in i idyllfasen. I samband med 

                                                 
12 Schutz Will. UGL Deltagarmaterial internat 1. 031003 
13 Ibid. 
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konfrontationerna, trots att de tog mycket energi, gav de oss mycket i form av tankar, 
idéer och klargörande av ståndpunkter.  
 
Många av de bitar som kännetecknar samhörighetsfasen, såsom medkännande, 
konsensusbeslut och synergier, upplever vi att gruppen nådde tidigt i utvecklingen. 
Detta gör att vi har lite svårt att fullt ut hålla med om Schutz teori, då vi inte har 
funnit riktigt stöd för den i vår egen empiriska erfarenhet. Vi sympatiserar med 
fasernas ordning, men de olika faktorerna, problem och frågeställningar, som 
genomsyrar faserna, tror vi inte nödvändigtvis inträffar i Schutz specifika ordning. Vi 
håller med om att det som samhörighetsfasen innehåller, skapar möjligheter för att bli 
en effektiv grupp och att det är mot detta mål en grupp bör sträva.  
 
Vi anser att det går att accelerera grupputvecklingen i de olika faserna, genom att 
förstå de olika problem som grupper stöter på. Insikten i och kring grupproblematik 
räcker inte i sig, utan enligt oss krävs det också ett aktivt arbete, till exempel i form av 
gruppövningar i stil med internatet i Lillsjödal. Det är viktigt i detta arbete att inte 
bara fokusera på gruppen, utan även den individuella utvecklingen, för att 
grupputvecklingen ska kunna fortsätta. 
 
 

2.1.4 Groupthink 
 
Eftersom vi anser att vår grupp karakteriseras av konsensusbeslut, anser vi det 
intressant att reflektera kring vad konsensus i negativ mening kan leda till. 
  
Groupthink är ett vanligt fenomen som uppstår i grupper där engagemang och viljan 
att samarbeta är stor. Människor strävar efter att minimera konflikter och efter att 
uppnå konsensus på ett sätt som från början kan uppfattas som enormt effektivt. I 
grupper där groupthink förekommer behöver parterna inte vara överens för att fatta 
beslut. Rädslan för att sätta sig emot majoriteten eller att hamna i en konflikt, leder till 
att man hellre avstår från att uttrycka sin mening. Detta symptom kan bli ännu större 
då personer som leder diskussionen eller presenterar ett förslag har starka 
personligheter, hög status eller stark pondus. Sådant beteende beror oftast på att 
gruppen känner sig trygg med en stark och trovärdig ledare som ensam är beredd att 
ta ansvaret. Fullt förtroende för ledaren innebär dock att man inte tar vara på 
fördelarna med ett grupparbete.14 
 
Vi valde i vår grupp att inte utse en formell ledare. Inte heller har det funnits en tydlig 
informell ledare. Vi har hela tiden strävat efter konsensusbeslut som grundat sig på 
diskussion, där vi har velat att samtliga ska förstå de olika ståndpunkterna. Vi känner 
att ingen av oss dragit sig för att uttrycka sin avvikande åsikt och detta har lett till ett 
väldigt kreativt diskussionsklimat, vilket vi tror är väldigt viktigt vid den nyskapande 
typen av projekt vi hade.  
 
Groupthink förekommer ofta i grupper där självkänslan och tron på den egna 
kompetensen är hög. Gruppmedlemmarna litar på de kunskaper som gruppen besitter 
och anser att ens grupp inte kan göra några fel. Tillsammans känner sig gruppen 

                                                 
14 Beebe Steven, Masterson John. Communicating in small groups. (2000) s. 380ff 



 14

osårbar och allvetande. En sådan grupp lägger mycket tid på att rättfärdiga sina 
handlingar.15 Så här i efterhand kan vi se att en del av våra diskussioner varit av denna 
karaktär, då vi i vissa lägen försökt övertyga oss själva om att vi fattat ett riktigt 
beslut. Som grupp har vi vid ett flertal tillfällen gått tillbaka till föregående beslut när 
ny fakta tillkommit och ifrågasatt fattade beslut, vilket vi anser talar mot groupthink. 
Då projektet drivits externt har vi saknat någon att bolla idéer med och stämma av 
beslut med. Vid ett flertal tillfällen, när denna känsla i gruppen blivit alltför stark, har 
vi kontaktat våra resurspersoner, både på företaget och på Ekonomihögskolan, för att 
få in nya, för gruppen ovärderliga externa synvinklar och åsikter.  
 
De farligaste beteenden som groupthink kan leda till är framförallt en negativ syn på 
kritiskt tänkande. Konflikter och meningsskiljaktigheter anses då vara grunden för 
ineffektivitet och dåligt samarbete. Sådana grupper värderar bra stämning och enighet 
mer än kreativa diskussioner och fria uttalanden. I vissa fall kan groupthink även leda 
till att gruppmedlemmarna utövar påtryckningar på dem som inte stödjer 
”gemensamma” beslut. Medlemmar som inte är överens med resten av gruppen kan 
känna sig utelämnade och ensamma.16 Vi är alla överens om att vi som grupp strävat 
efter ett öppet diskussionsklimat där ifrågasättande och kritik snarare belönats än 
bestraffats. Detta har hjälpt oss att vrida och vända på argumentationen för att nå 
nyanserade och genomdiskuterade idéer. Som chef eller ledare för en grupp kan det 
vara svårt men värdefullt, att kunna se vad som är en väl fungerande grupp på ytan, 
men som egentligen lider av groupthink. Detta gäller både ur ett internt såväl som ett 
externt perspektiv. Att därför belöna kritik och motsättningar i gruppen, trots att de 
kan upplevas som tidsödande, blir en viktig egenskap för att motverka fenomenet 
groupthink. 
  
 

                                                 
15 Beebe Steven, Masterson John. Communicating in small groups. (2000) s. 380ff 
16 Ibid.  
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2.2 Kommunikation och Konflikt 
 
Under detta avsnitt diskuteras initialt lärdomar kring kommunikationens betydelse 
och dess inverkan på management, vår grupp och vårt projektarbete. Därefter 
fördjupas diskussionen inom de delar rörande kommunikationen som vi har lärt oss 
mest av. Dessa är kommunikation, konflikter, konflikthantering och feedbackens 
betydelse för lärandet.  
 

2.2.1 Kommunikation 
 

”Människan har ett mer eller mindre uttalat behov av att bli bekräftad, 
tagen på allvar. Genom att ge bekräftelse visar man att man har åsikter, 
känslor och värderingar.” 17 
  

Genom kommunikation kan vi som individer få utlopp för våra känslor och visa 
glädje och sorg. Vi människor kommer också varandra närmare genom 
kommunikation, och relationer skapas samt bibehålls genom densamme. 
Kommunikation hjälper oss också att få kontroll över situationer.18  
 
Kommunikation utgör enligt Kropp och Nilsson grunden för allt ledarskap. Somliga 
hävdar att 70 – 80 % av en ledares arbete utgörs av kommunikation. Det kan därför 
bli förödande om kommunikationen inte fungerar.19 Detta i kombination med att 
Mazetti-Nissen20, i likhet med en av personerna på vårt fallföretag, lade stor vikt på 
kommunikationens betydelse, har bidragit till att vi vill fördjupa oss inom detta 
område. Men framförallt vill vi analysera mer kring kommunikation då vi anser att vi 
kan dra många praktiska lärdomar av denna, då den huvudsakligen har hjälp oss att ta 
oss framåt i projektet, men även har varit ett problem som vi har stött på som grupp. 
 
Kommunikationen kan störas i och med olika attityder, koncentration, stress med 
mera. Kommunikation sker verbalt eller icke-verbalt. Verbal kommunikation innebär 
användandet av ord och icke-verbal består av kroppsspråk samt symbolisk 
kommunikation, till exempel klädstil. Risken med verbal kommunikation är att ett ord 
som har en viss betydelse för en person kan ha en helt annan innebörd för en annan. 
Ett tydligt exempel på detta var när vi under internatet på Skanörsgården skulle 
definiera ordet förändring, där det visade sig att vi alla hade olika definitioner och 
uppfattning om dess innebörd. Den icke-verbala sker mer eller mindre medvetet och 
är överordnad den verbala. Vid dubbla budskap, då det verbala och icke-verbala 
budskapet är motsägelsefullt, väljer vi oftast att tro på det av avsändaren omedvetna, 
icke-verbala budskapet.21  
 
Ett sätt detta yttrade sig på i vårt projekt var att en av medlemmarna i gruppen 
upplevs som mycket energisk och engagerad. Dessa icke-verbala signaler, som 
personen var omedveten om, påverkade gruppen då feedback med individen 
                                                 
17 Kropp Göran, Nilsson Michael. Gruppen. (2002) s 19f 
18 Ibid. 
19 Ibid. s. 18 
20 Mazetti-Nissen Leif. Internat 3, 031023 
21 Goffman Erwing. Jaget och Maskerna En studie i vardagslivets dramatik. (1974) s. 54ff  
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upplevdes som svår på grund av detta energiska intresse. Vid ett feedbacktillfälle 
diskuterades detta öppet och när båda parter förklarade hur de påverkades av detta, 
uppfattades detta energiska intresse och engagemang inte längre som avskräckande. 
Vi påstår därför att det även som ledare är viktigt att vara medveten om de icke-
verbala signaler som utsänds då de i stor utsträckning ens omgivning. 
 
Människor inom samma yrkesgren, har ett visst sätt att uttrycka sig på och med ett 
visst ordförråd, en så kallad jargong, vilket kan underlätta kommunikationen. 
Enkelriktad kommunikation ställer höga krav på sändaren och mottagaren av 
budskapet avseende personligheter, attityder och erfarenheter. Eftersom de båda har 
filter bestående av till exempel förutfattade meningar, antaganden, sätt att 
kommunicera och andra störningar kan ett budskap uppfattas helt annorlunda av 
mottagaren än vad sändaren avsåg. Dubbelriktad kommunikation innebär att sändaren 
förtydligar och säkerställer att budskapet gått fram och försöker på så sätt även att 
upptäcka missförstånd.22 Den likartade bakgrund som vår grupps individer besitter, 
vad gäller utbildningen, kan därför ses som positivt då kommunikationen enligt teorin 
underlättas. Eventuellt kan den vetskapen trots allt ha bidragit till att vi i början av 
projektet inte kontrollerade att budskapet verkligen gick fram lika väl som vi gjorde i 
slutet av projektet.  
 
Då vi lärde känna varandra på ett mer personligt plan ökade även kunskapen om hur 
vi skulle kommunicera med varandra. I takt med att vi lärde känna varandra, började 
vi också att ifrågasätta varandra i en högre grad. Detta kan även jämföras med att vi 
använde oss av dubbelriktad kommunikation i större utsträckning. Vi hade vid ett 
flertal tillfällen problem inom gruppen med vad som egentligen menades då något 
sades. Denna problematik ledde till att mycket tid fick läggas ner i diskussionerna på 
att verkligen förklara för att undvika ytterligare missförstånd. Allt eftersom gruppen 
utvecklades ökade även förståelsen för vem eller vilka som hade svårare att förstå och 
tolka andras budskap, samt hur dessa problem skulle lösas effektivt och smidigt av 
gruppen. En av de uppgifter som en ledare har, enligt Kotter, är att kommunicera en 
vision som får medarbetarna att arbeta i samma riktning.23 Vikten av att undvika 
missförstånd vid ledarfunktionen att skapa en och samma inriktning för medarbetarna 
är stor. Vårt projekt var av naturen ett projekt som krävde mycket kreativitet, 
idéskapande och nytänkande. Projektets form ledde till att vi under hela projektets 
gång har lagt mycket tid på brainstorming, samt att diskutera och ifrågasätta. Ingen 
har varit rädd för att ifrågasätta eller att kontrollera att ens budskap uppfattats rätt. 
Kommunikationen har därför hela tiden varit en stor faktor för att vi fungerat så bra 
tillsammans. Insikten i vår egen kommunikation under projektet, där vi lätt kunde 
misstolka varandra, har gett oss en praktisk erfarenhet. Enligt vår mening är det tyvärr 
ofta först när vi själva upplever något, som vi tar till oss även om det teoretiskt 
upplevs som självklart. Det är därför en viktig lärdom härifrån att dels uttrycka sig väl 
och framförallt att kontrollera att mottagaren har förstått budskapet rätt.  
 
 

                                                 
22 Kropp Göran, Nilsson Michael. Gruppen. (2002) s 19f 
23 Kotter John P. A force for change - How Leadership Differs From Management. (1990) s. 5 
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2.2.2 Konflikter 
 
När vi normalt talar om konflikter handlar det ofta om eskalerade 
meningsskiljaktigheter som lett till väpnat beteende i form av krig och våld. Detta har 
lett till att ordet för de flesta människor är negativt laddat. Vi vill framhäva att 
definitionen av konflikter är mycket bredare än så, samt att resultatet av en konflikt 
kan vara såväl positivt som negativt. Långdragna diskussioner utifrån bestämda 
åsikter kan även leda till en destruktiv utveckling inom gruppen. 
 

”En konflikt i sin enklaste form är när två människor har olika meningar i 
något avseende.” 24 

 
Alltför många konflikter kan bland annat leda till att kommunikationen, relationen 
och samarbetet blir negativt påverkat. För lite konflikter är inte heller optimalt då det 
kan skapa likgiltighet och vara ett tecken på ja-sägeri.25 Vi menar att det är viktigt att 
det finns meningsskiljaktigheter i en grupp för att främja kreativiteten och ett 
mångfacetterat tänkande.  
 
Om gruppen har alltför lite konflikter kan det vara lämpligt att utse en person som 
identifierar alla tänkbara konsekvenser av beslut för att skapa en meningsfull konflikt, 
en så kallad djävulens advokat.26 Tidigt i grupparbetet gjordes det explicit att en 
individ i gruppen ofta intog denna roll under grupparbeten och att det inte skulle 
uppfattas som en utmaning, utan som ett sätt att kvalitetssäkra våra argument. Denna 
ifrågasättande roll uppfattades därför inte negativt, utan kom senare att bli ett 
accepterat beteende i gruppen som flera intog vid diskussionerna under projektarbetet. 
Förhoppningsvis har vi därigenom minimerat ett eventuellt ja-sägeri i gruppen. 
Lärdomen är att konflikter är en förutsättning för ett givande arbete, men konflikten i 
sig är inte målet. Att sträva efter att kontinuerligt ha en avvikande uppfattning än 
andra individer borde leda till en stagnation av projektets utveckling. Det viktiga som 
chef eller ledare är att hantera konflikterna effektivt för att på så sätt driva projektet 
framåt och dra nytta av de meningsskiljaktigheter som finns, då avsaknaden av dessa 
kan leda till ett ensidigt ja-sägeri. 
 
 

2.2.3 Konflikthantering 
 

”När det blåser bygger somliga vindskydd, andra bygger väderkvarnar.” 27 
 
Människan använder sig enligt Nilsson av fem olika stilar för att lösa konflikter. Det 
finns ingen stil som är bäst för alla lägen, utan effektiv konflikthantering innebär att 
gruppen lär sig vilken stil som passar för olika situationer. De olika konfliktstilarna 
är:  
 

                                                 
24 Nilsson Michael. Ledaren. (2002) s. 26 
25 Beebe Steven, Masterson John. Communicating in Small Groups. (2000) s. 268f 
26 Ortmark Åke. Ja-sägarna. (1996) s. 120ff  
    Lind Jan-Inge, Skärvad Per-Hugo. Nya team i organisationernas värld.  (1998) s. 74 
27 Nilsson Michael. Ledaren. (2002) s. 27 
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1. Kämpa/tvinga, där det uppstår en vinnare och en förlorare. 
2. Samarbeta och lösa problem, vilket innebär en vinna-vinna-situation. 
3. Kompromissa, där ingen egentligen är helt nöjd. 
4. Fly eller dra sig tillbaka, vilket kan leda till att konflikten aldrig blir helt löst. 
5. Mildra och anpassa sig, bra på kort sikt och vid mindre viktiga konflikter.28 

 
Vår grupp har haft många och långa diskussioner, där vi alla tillslut är överens om det 
vi beslutat, i enlighet med stil två. Visst har även punkten fem funnits representerad, 
då någon anpassat sig för att han eller hon har ansett att beslutet är av mindre 
betydelse, samt att utgången är viktigare för de andra. Även punkten ett har vid ett par 
tillfällen funnits, där någon kämpat för att få fram sin åsikt, men trots det har 
framförallt tvåan varit representerad. Detta har vi i de flesta fall sett som mycket 
positivt då alla haft möjlighet att föra fram sin åsikt. En lärdom vi dragit av detta är 
dock att stil två inte alltid är den mest effektiva, eftersom denna stil är mycket 
tidskrävande. Vi har även kunnat diskutera triviala problem, som hade kunnat lösas 
effektivare genom någon av de andra stilarna. Trots att vi inte har utnyttjat tiden på 
effektivaste sätt, tror vi att denna konflikthanteringsstil har lett till att vi inte har haft 
några större konflikter med direkta negativa resultat. Genom de långa diskussionerna 
med olika idéer och åsikter, tror och hoppas vi dock framförallt att konflikterna har 
haft en positiv effekt på såväl vårt arbete som stämningen i gruppen. Att vi framförallt 
har använt oss av konfliktstil två tror vi kan bero på att vi inte har haft någon chef i 
gruppen. En chef skulle, enligt oss, lättare ha fattat beslut även då konsensus inte 
kunde uppnås i gruppen. Vi tror att det är speciellt viktigt vid projekt med tidsbrist att 
det finns någon som vågar ta besluten, samt inte är rädd för att trampa på tår. En 
egenskap som ledare eller chef bör ha är att kunna lära sig avgöra betydelsen av en 
fråga eller ett problem, för att bedöma hur mycket tid och energi som gruppen bör 
lägga ner samt enligt vilken stil som ska appliceras. 
 
Tillit till varandra är ytterliggare en faktor till att de större konflikterna blev få. Vi 
visste redan tidigt att det antagligen inte skulle finnas några freeriders i gruppen. 
Redan första veckan gick vi igenom förväntningar, mål, arbetskapacitet och tidigare 
resultat av studier. Det var ett sätt för oss att förstå varandras engagemang till detta 
program och vad vi ville ha ut. Även tidsramarna för hur vi skulle arbeta sattes upp. 
Vi försökte att bygga upp en tydlig struktur för när och hur vi skulle arbeta, både vad 
gäller scheman och arbetsbelastning. Detta hjälpte oss framförallt i inledningsskedet 
innan vi kände varandra. Genom att klargöra dessa bitar, så var förväntningarna 
explicita, vilket innebar att dessa konfliktområden var undanröjda till största del. 
 
Vidare har vi förstått att vi är olika och även agerar på olika vis. Exempelvis behöver 
vissa mer betänketid, emedan andra behöver mindre. Detta försökte vi lösa genom att 
bordlägga viktiga beslut till nästa dag eller efter helgen, samt ibland till efter lunchen. 
En ytterliggare faktor till varför vi inte hade så många konflikter kan vara att projektet 
var tidsbundet till en termin. Det kan ha påverkat oss till att inte ta upp alla konflikter 
och meningsskiljaktigheter, då vi kanske ansett det skulle göra mer skada än nytta. 
Det hade varit  skillnad om det hade varit ett längre projekt som löpt över flera år. Då 
hade benägenheten att lösa även mindre konflikter ökat.  
 

                                                 
28 Nilsson Michael. Ledaren. (2002) s. 35ff 
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På första internatet i Lillsjödal genomförde vi, förutom gruppaktiviteter, även 
självinsiktstestet RAT (Relationship Awareness Theory). Porter menar att vi styrs av 
vissa inre behov som vi vill tillfredsställa. Vissa av behoven kan tillfredställas genom 
en aktiv handling som inte stör någon annan. Andra behov måste å andra sidan 
tillfredställas i en relation med någon annan. Det leder ibland till att konflikter 
uppstår.29  
 
Porter använder testet för att dela in individer i tre grundläggande medvetenhets- och 
aktionsmönster, nämligen Sanktbernhardshund, Uggla och Lejon. 
Sanktbernhardshundar representerar den osjälviskt vårdande, som strävar efter att nå 
harmoni med andra. Ugglan är påstridigt direkt, strävar efter att vara rak, vill styra 
andras aktiviteter och vill ha uppskattning. Lejonet, är den analytiskt självständige, 
självtillräcklig, eftertänksam och logisk. Testet utfördes dels för normala situationer 
och dels för en stressad situation. I den normala situationen utgörs vår grupp av två 
Sanktbernhardshundar, en Uggla, samt ett Lejon. I den stressade situationen övergick 
Ugglan till ett Lejon och den som i den normala situationen var Lejon blev en Uggla. 
Sanktbernhardshundarna stannade dock kvar i samma mönster. Rent teoretiskt leder 
detta till, enligt vår tolkning, att vi hade en grund för ett ständigt hungrigt Lejon i alla 
situationer, där Sanktbernhardshundarna stillasittande skulle agera medlare för att 
uppnå harmoni mellan Ugglan och Lejonet. Vi påstår att denna hypotes inte stöds 
utifrån vår empiri. Vi har i gruppen inte upplevt att det alltid funnits en individ som 
agerat Lejon, ej heller att två individer ständigt agerat som Sanktbernhardshundar. 
Testresultatet, i den form det placerade oss i specifika mönster, har därför inte bidragit 
med direkta lärdomar om oss själva. Däremot har den individuella förändringen 
mellan normala och stressade situationer givit gruppmedlemmarna självinsikt i vilken 
utsträckning vi påverkas av den situationen vi befinner oss i. Flera av oss i gruppen 
har därefter reflekterat mycket kring det egna beteendet, då resultatet väckte 
intressanta frågor. Vi tror därför att vi har utvecklats som individer som resultat av 
detta reflekterande och ifrågasättande. Vi hävdar också att det är av stor vikt, både 
som chef och ledare, att vara medveten om de inre processer som påverkar oss i olika 
utmanande situationer och hur vi väljer att hantera dessa.  
 
Det ska även tilläggas att testet var uppbyggt kring ett individuellt beteende och inte 
utifrån gruppsituationer, vilket antyder att testet är mer uppbyggt kring hur en individ 
förhåller sig till andra människor, än rollen som medlem i en grupp. Vi har även 
diskuterat kring den innebörden av ”normala” situationer samt att vi även påverkas av 
individerna vi omger oss av, deras mönster samt vår relation till dessa människor.  
 
 

2.2.4 Feedbackens betydelse för lärandet 
 
”Vi ser inte det vi inte ser, och det vi inte ser finns inte.”30 

 
Feedback är en form av kommunikation och betyder växtkraft eller återkoppling.31 
För att samspelet ska fungera bättre i en grupp är feedback ett måste. Svaga sidor 

                                                 
29 Porter E. Relationship Awareness Theory. UGL Deltagarmaterial internat 1 
30 Normann Rickard. När kartan förändrar affärslandskapet. (2001) s. 207 
31 Nilsson Michael. Ledaren.  (2002) s. 18 
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förbättras, men feedback bidrar även till att redan starka sidor förstärks ytterligare. 
Feedback kan leda till att självinsikten ökar.32  
 
 

 
 
Figur 1. Johari Fönster33 
 
 
Modellen Johari Fönster beskriver självinsikt i form av olika fält. Arenan är det fält 
som är känt för såväl individen som andra, Fasaden känner endast individen själv till, 
Blinda fläcken är dolt för individen men inte för omgivningen och den Okända 
förmågan är inte känt för någon part. För att öka självinsikten bör Arenan utvidgas, 
vilket kan uppnås genom feedback och genom att berätta om sig själv. Det är även 
viktigt att inte förneka de sidor från den Blinda fläcken som har kommit fram, utan 
istället jobba med sina svaga sidor, lära sig av sina misstag, samt dra slutsatser om 
förändringar i det egna beteendet för att uppnå en bättre självinsikt. 34  
 
Managementprogrammet har i stor utsträckning bidragit till förståelsen av 
feedbackens betydelse, eftersom ökad självinsikt var ett av programmets mål. Även 
fast vi tidigare var medvetna om att feedback är viktigt, är det först nu vi verkligen 
har använt och dragit nytta av denna. Detta beror i stor utsträckning på att 
feedbacksessionerna har följts upp och analyserats på uppmaning av vår handledare. 
Som ett resultat av detta tror och hoppas vi att vår självinsikt har ökat. Vi måste dock 
erkänna att vi inte varit så bra på just strukturerad feedback. Vid diskussionen kring 
feedback på projektrevisionen såg vi inte längre detta som ett problem, eftersom vi 
istället har valt att spontant ge feedback. 
 
Kommunikationsproblem var framförallt det problem gruppen har stött på. Vi har till 
exempel menat samma sak, men uttryckt det på olika sätt. Eftersom man förstår 
varandra bättre genom ökad feedback kan detta verktyg leda till bättre 
kommunikation. Våra kommunikationsproblem kan därför tyda på att vi inte har haft 
tillräcklig feedback, eller kanske förnekat våra Blinda fläckar och därför inte lärt oss 
av våra misstag. En av lärdomarna är att feedbacken både kan utveckla individen själv 
såväl som projektet eller atmosfären på arbetsplatsen. En ledare kan genom feedback 
bli tydligare och därigenom lättare förstådd. Genom feedback kan även konflikter 
effektivt hanteras innan de eskaleras till konflikter med negativt resultat. 

                                                 
32 Nilsson Michael. Ledaren.  (2002) s. 18f 
33 Mazetti-Nissen Leif. Internat 3, 031023   
34 Nilsson Michael. Ledaren. (2002) s. 8ff   
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2.3 Utveckling längs vägen 
 
Under detta avsnitt belyses vårt sätt att arbeta i form av möten, beslut, planering och 
projektets tillgängliga resurser.  
 
 

2.3.1 Möten 
 
Initialt i projektet arbetade vi med att förstå den bransch som vårt fallföretag befann 
sig i. Vårt arbete i denna fas hade troligtvis gynnats av ett mer individuellt arbetssätt 
än genom de regelbundna och oplanerade mötena vi redan hade etablerat som norm. 
Detta blev dock en arbetsstruktur som tillfälligt blev accepterad av gruppen då den 
inte blev ifrågasatt.  

 
”Regelbundna möten får inte bli ett självändamål. De kan övergå till 
tröttsamma ritualmässiga sammankomster om de inte har något verkligt 
syfte”.35  

 
Det ska dock nämnas att vårt projekt var av den natur som bör präglas av mycket 
diskussion för att gynna kreativiteten, men vid ett flertal tillfällen kunde mötena 
uppfattas av oss gruppmedlemmar som mer energislukande än givande. Detta 
framförallt då många av mötena initialt i projektet inte hade ett uttalat syfte, varvid vi 
föll tillbaka i samma diskussioner som vi tidigare haft. Vi lärde oss under projektets 
gång att bestämma ett uttalat syfte inför våra möten, framförallt för att vårt projekt då 
kom in i mer produktiva faser, då en klar förståelse redan var uppnådd och större 
produktivitet var av prioritet. 
 
Briner et al hävdar i sin analys av projektarbete, att projekt av mindre väl definierade 
problem bör ha möten av mer sporadisk natur.36 Vi är dock alla övertygade om att 
vårt projekt inte hade fått den mångsidiga och genomtänkta analys, samt skapat den 
delaktighet och engagemang inom gruppen som åstadkoms, i och med mötena, om vi 
hade träffats mindre regelbundet. Projektets komplexitet och vår bristande erfarenhet i 
livsmedelsbranschen krävde också många möten för att komma framåt med projektet. 
Det är dock en klar lärdom att varje möte bör ha ett syfte och att det bör bearbetas 
inför mötet för att maximera nyttan med densamma. 
 
 

2.3.2 Beslut 
 
I uppstartandet av ett projekt är det viktigt att medlemmarna gör sig bekant med 
varandra i ett tidigt stadium för att bygga upp sina identiteter i gruppen. Helst ska 
mötena i början också ske informellt, utan inriktning på själva projektet, för att lära 
känna varandra på ett otvunget sätt. Även personer med stor erfarenhet av lagarbete 
bör samlas för att gå igenom de normala stadierna för grupputveckling då gruppen 

                                                 
35 Briner Wendy, Geddes Michael, Colin Hastings. Projektledaren. (1999) s. 187 
36 Ibid. s. 187 
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bildas, individerna anpassar sig till varandra och normer uppstår. Först därefter kan 
framtida prestationer diskuteras.37 
 
Det första internatet i Lillsjödal kom att ha en stor betydelse för vår grupps framtida 
beslutsprocess. Där slogs två projektgrupper samman och ställdes tidigt inför de första 
gruppbesluten. Vi använde oss då av en demokratisk process där ingen ställdes 
utanför eller kördes över. Vilket vi nämnt ovan etablerades konsensus som en norm 
för viktiga beslutstaganden. I mångt och mycket var scenariot i Lillsjödal uppbyggt på 
ett sådant sätt att alla beslut som togs, antingen direkt eller senare, kom att påverka 
gruppen som helhet vilket medförde att gruppen ville att alla skulle ha en röst. Detta 
har senare kommit att karaktärisera även vår projektgrupp vid såväl diskussioner som 
viktiga vägval i projektet. Umgänget i gruppen har under projektet nästan uteslutande 
varit i relation med projektet, vilket i sig skulle kunna analyseras. Vi tror emellertid 
själva att arbetsbelastningen, samt den nära interaktionen under projektet, stundvis har 
inneburit att pauser från varandra varit relativt befriande. Det framgår även klart i 
efterhand att identiteter och roller för gruppmedlemmarna etablerades redan i 
Lillsjödal, i enlighet med Briner et als teorier. Det är därför av vikt i ett projektarbete 
att det läggs både tid och resurser på att medlemmarna får möjlighet att skapa sina 
identiteter, samt att normer och regler skapas för att öka prestationerna i framtiden. 
 
 

2.3.3 Planering 
 
Projektets planeringsfas präglades av en stark vilja från alla gruppmedlemmar att 
skapa en struktur i det då rådande ambitiösa kaoset. Vi ville etablera delmål för att få 
en konkret uppfattning om vad som skulle göras, såväl som hur. Vi arbetade fram en 
tidsplan med delmål som skulle utgöra bas för vårt projekt under såväl 
genomförandefasen såsom avrapporteringen. Briner et al förespråkar användandet av 
klara, realistiska och välgrundade delmål vars resultat kan uppmätas vid 
slutförandet.38 Christensen och Kreiner däremot rekommenderar orealistiskt höga mål 
för att stimulera prestationerna i projektarbetet.39 Vårt initiala syfte med delmålen var, 
i enlighet med Briner et al, att utgöra en realistisk, sekventiell och mekanisk plan för 
vårt arbete, med en självklar uppföljning när respektive delmål var uppnått. I 
efterhand bör vi nog vara starkt kritiska till vårt utnyttjande av den tidsplan som sattes 
i planeringsfasen. Den nyttjades inte i den grad vi önskade och vi följde inte upp 
projektet i enlighet med tidsplanen alltefter arbetet fortskred. Vad vi däremot 
åstadkom genom processen av att arbeta fram planen var att vi kunde få en 
uppfattning om vilka resurser som stod oss tillhanda, i vilken utsträckning dessa 
kunde nyttjas, samt att vi enades om i vilken riktning vi skulle arbeta med projektet. 
Vi fick även en diskussion om vilken problematik som väntade och vilka delar som 
skulle komma att bli mest tidskrävande. Det blev snarare ledstjärnor vi satte upp för 
vårt projekt än de delmål som Briner et al samt Christensen och Kreiner förespråkar. 
Christensen och Kreiner bidrog med en större förståelse av vårt projektarbete med 
deras analys av projektplaneringen. 
 

                                                 
37 Briner Wendy, Geddes Michael, Colin Hastings. Projektledaren. (1999) s. 141 
38 Ibid. s. 146ff 
39 Christensen Sören, Kreiner Kristian. Projektledning – Att leda och lära i en ofullkomlig värld.  
(1998) s. 73ff 
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”Formellt är syftet med en plan att specificera projektets aktiviteter, deras 
tidsmässiga relationer och dess resursmässiga förutsättningar.”40  
 
”Planen ska inte heller vara ett mål i sig, utan ett redskap för att projektet 
skall kunna orientera sig och känna igen utmaningarna och de nya 
möjligheter som lärprocessen innebär.”41 

 
Det är först i utvärderingen av vårt projekt som vi har förstått hur dessa ledstjärnor 
påverkat vårt arbete och att projektet troligtvis inte blev lidande, utan gynnades av att 
delmålen snarare var vägledande än utgjorde fasta mål. 
 
Det finns otaligt många olika typer av projekt, vissa är av oerhört komplex natur 
medan andra har en mer tydlig problematik och kanske kräver ett sekventiellt 
angreppssätt. Macheridis delar in projekt i konkreta, öppna och temporära på basis av 
dess struktur. Konkreta projekt har ett tydligt uppdrag där etablerade metoder för 
planering kan användas. Temporära projekt är tidsbegränsade och med oklara roller i 
projektgruppen. Öppna projekt är av mer svårdefinierad karaktär som konkretiseras 
under projektets gång och deras vision mognar efter hand. Exempel på öppna projekt 
är kvalitetsarbete eller projekt med innovationsverksamhet.42 Vi vill hävda att vårt 
projekt har varit mer av en öppen karaktär, bland annat på grund av dess 
innovationskrav, samt den tidigare nämnda avsaknaden av en formell ledare. 
Macheridis påstår även att behovet av planering i denna typ av projekt är litet.43  
Gruppens begränsade erfarenhet av projektarbete har även påverkat vårt sätt att 
planera, eftersom vi initialt försökte planera strikt med uppföljningsmöjligheter, men 
kom senare omedvetet att arbeta mer flexibelt, i enlighet med Macheridis teorier om 
öppna projekt. Efterhand kan vi både kritisera och berömma vårt utfall av 
planeringsarbetet, då vi ser både de negativa och positiva effekterna. Vi borde dock 
initialt ha nyttjat den diskussion och analys av projektet som vi utarbetade och 
beaktat detta, för att därigenom bedöma typen av planering som behövdes. Vi hävdar 
med lärdom från projektet, att planeringen bör anpassas efter projektets typ, 
problemformuleringen samt efter projektgruppens egna preferenser och lärstilar. 
 
Vi har ökat förståelsen för projektets struktur och dess betydelse i planeringen. 
Projekt karakteriseras av olika typer av problem och tillvägagångssätt som i viss mån 
kan förutses. Genom att tidigt analysera vilken typ av projekt vi står inför, eller som 
ska skapas, kan vi lättare handskas med och vara förberedda på dess unika 
problematik. Detta kommer att hjälpa oss i vår framtida management både som chef, 
ledare och strateg för och i framtida projekt. 
 
 

                                                 
40 Christensen Sören, Kreiner Kristian. Projektledning – Att leda och lära i en ofullkomlig värld.  
(1998) s. 70 
41 Ibid. s. 77 
42 Macheridis Nikos. Projektaspekter -  Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt. (2001) 
s. 36 
43 Ibid. s. 36 
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2.3.4 Resurser 
 

”Resurser kan kort sägas vara det man inom projektet utnyttjar för att 
kunna bedriva projektprocessen, till exempel lokaler för medarbetare, och 
som möjliggör skapandet och levererandet av resultat, som 
överensstämmer med beställningen.” 44 

 
Tidigt i projektet såg vi de resurser som fanns att utnyttja, samt vilka som var av 
begränsad karaktär. Redan efter första kontakten med vårt fallföretag förstod vi att 
intervjuer med företagets kontaktpersoner skulle vara starkt begränsade. Vi uppfattade 
även att vårt projekt inte skulle äga rum internt i företaget, utan kännetecknas av ett 
externt synsätt. Gruppen som helhet var starkt inspirerad av projektet efter den första 
kontakten med företaget, men det ska inte döljas att vi blev besvikna över att enbart 
arbeta externt. Detta var något som vi hoppades på att kunna förändra senare under 
projektet, framförallt då vi alla även personligen strävade efter att få större insyn i 
praktisk management i ett företag. I skrivande stund när projektet är avslutat 
disponerar vi fortfarande inte över en arbetsplats på fallföretaget. Hela projektet kom 
istället att medföra resande och en mindre insyn i de praktiska delarna. Vi vill dock 
inte påstå att projektet har fallerat på grund av detta, snarare tvärtom. Isolering av vårt 
projekt från företagets verksamhet och redan etablerade uppfattning, har troligen varit 
vitalt för att minimera företagets påverkan på resultatet. Det bör dock tilläggas att den 
begränsade kontakten med fallföretaget också har inneburit försämrad 
kommunikation. Det har tidvis inneburit dubbelarbete i den form att gruppen aktivt 
har arbetat fram olika förslag utifrån uppslag och idéer, men som vid kontakt med 
fallföretaget framkommit redan vara analyserade samt beprövade tidigare.  
 
Överlämnandet av resultatet underlättas ju tidigare slutanvändarna engageras i 
projektet. Att arbeta tillsammans under en längre tid minskar osäkerheten och risken 
för att viktiga frågor glöms bort. Dessutom ökar kundens förtroende och ”känsla” för 
projektet.45 Vi förstod tidigt att färre kontakter med företaget skulle innebära att deras 
involvering och engagemang i projektet skulle reduceras. Vi inkluderade därför 
moment i projektet för att öka deras delaktighet, då vi ansåg att detta drastiskt skulle 
förbättra våra chanser åstadkomma en varaktig förändring i organisationen. 
Exempelvis hade vi en workshop, där vi diskuterade olika framtida scenarier för 
livsmedelsbranschen. Vi försökte även att involvera fallföretaget innan den slutliga 
avrapporteringen genom att leverera kontinuerligt på vägen. Denna dubbelriktade 
kommunikation blev även en form av kontroll om vi uppfattat deras budskap korrekt. 
Kontaktpersonerna som vi främst arbetade med var under hela projektet 
tillmötesgående, väldigt förväntansfulla och engagerade, men deras delaktighet i 
projektet var, trots våra åtgärder, mindre än vad vi strävade efter. Visserligen var 
projektbeskrivningen utpräglad av att det var just vårt synsätt som skulle genomsyra 
projektet, men vi hävdar att detta har troligtvis påverkat våra chanser att påverka 
företagsledningen. Projektresultatet avspeglade i stort endast våra åsikter, vilket 
säkerligen påverkar en eventuell implementering. 

                                                 
44 Macheridis Nikos. Projektaspekter -  Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt. (2001) 
s. 50 
45 Briner Wendy, Geddes Michael, Colin Hastings. Projektledaren. (1999) s. 198 
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Vi var redan innan projektets start medvetna om betydelsen av att engagera 
beställaren och göra denne delaktig. Vi fann dock stora svårigheter i projektet att 
förhandla fram ytterligare resurser än de som initialt ställdes till vårt förfogande. Vi 
har i och med dessa erfarenheter fått insikt i vissa funktioner som en projektledare 
har. Dessa insikter har i vårt projekt framförallt varit vikten av att föra en 
kontinuerlig dialog med beställaren och engagera densamme i processen för att 
försäkra att resultatet motsvarar de krav och förväntningar som har ställts upp, samt 
öka acceptansen av resultatet.  
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3. Sammanfattning av våra lärdomar knutna till 
management 
 
 
För att tydliggöra vad vi lärt oss, lyfter vi här fram de för oss viktigaste 
managementlärdomarna.  

 
 

• Vår syn på management har fördjupats och breddats under programmets och 
projektets gång till att innefatta områdena chefskap, ledarskap och strategi. 
Det är utifrån dessa områden som vi har dragit våra lärdomar. Vi har insett 
vikten av att förstå managements innebörd och dess betydelse.  

 
• Genom insikt och kunskap om våra svaga sidor och starka, kan dessa beaktas. 

Detta hjälper oss som grupp och individer, att bli medvetna om våra svaga 
sidor, så att de negativa effekterna av dessa lättare kan förhindras. 

 
• Lärdomen av att analysera sig själv och sin grupp utefter effektiv 

gruppsammansättning och olika roller, är att självinsikten har ökat genom 
dessa diskussioner. Självinsikten hjälper oss som grupp och individer att bli 
effektivare, genom att vi besitter själva vetskapen om att vi är olika och har 
olika roller att fylla. 

 
• Ett okritiskt användande av den kunskap som framkommer genom olika roll- 

och personlighetstest, ökar dock risken för att man lättare kategoriserar 
människor och tillskriver dem egenskaper de nödvändigtvis inte besitter.  

 
• För att klara av att förändra gruppens arbetssätt krävs det individuell 

anpassningsbarhet, som vi tror grundar sig på personliga egenskaper såsom 
öppenhet, trygghet och lagkänsla. 

 
• I en grupp där individerna kompletterar varandra är chefens betydelse för att 

gruppen ska nå sina mål underställd ledarens.  
 

• För att som grupp generellt prestera ett bättre resultat än individerna, måste 
gruppen ha genomgått en mognadsprocess. Denna utveckling anser vi att det 
går att accelerera, genom att förstå de olika problem som grupper stöter på och 
aktivt arbeta med dessa. Dessa problem härrör sig till individerna. Det är 
därför av vikt i ett projektarbete att det läggs både tid och resurser på att 
medlemmarna får möjlighet att skapa sina identiteter för att öka gruppens 
prestationer. 

 
• För att bedöma nivån på resultat och utnyttja befintliga resurser på bästa sätt, 

är det viktigt att kunna skilja på en till synes väl fungerande grupp och en 
faktiskt välmående högpresterande grupp.  
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• En lärdom är att vi sänder ut omedvetna signaler och dessa påverkar hur vår 
omgivning uppfattar oss och våra budskap. Det blir därför viktigt att 
kontrollera att mottagaren har förstått budskapet rätt.  

 
• Konflikter i sig är inte enbart negativa, då utnyttjande och hantering av 

konflikter, kan påskynda gruppens och projektets utveckling.  
 

• Att kunna ge och ta feedback utvecklar individ, såväl som grupp och projekt. 
Feedbacken utvecklar och gör oss medvetna om våra svaga sidor och 
förstärker våra starka. Feedback är ett kommunikationsinstrument och kan 
som sådant förhindra att meningsskiljaktigheter eskalerar till konflikter med 
negativt resultat.  

 
• Genom att tidigt analysera vilken typ av projekt vi står inför, eller som ska 

skapas, kan vi lättare handskas med och vara förberedda på dess unika 
problematik. Detta kommer att hjälpa oss i vårt framtida managementarbete 
både som chef, ledare och strateg för och i framtida projekt. 

 
• Genom att engagera projektbeställaren och förstå dess problem, kan det 

säkerställas att resultatet motsvarar förväntningarna. 
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