
Målet med studien är att sammanfatta en metod som företag
inom byggbranschen kan tillämpa för att öka gruppdynamiken
vid skapandet av grupper eller arbetslag för att därmed öka
chansen för ett framgångsrikt projekt.

 

Vad är MBTI? Vad är Tuckmans grupputvecklingsmodell?
Tuckmans grupputvecklingsmodell är ett redskap för att få en
överblick över hur en projektgrupp effektivitet är beroende av i
vilket stadie gruppen befinner sig i. Teorin är baserad på
uppfattningen att en grupps utveckling sker i fem stadier;
Forming, Storming, Norming, Performing och Adjourning. För
ledare av en projektgrupp är det en indikator på vad man kan
förvänta sig i de olika stadierna samt hur man kan hantera
dessa situationer.
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Idag vid skapandet av en ny grupp använde
sig ingen av de responderande
projektledarna sig av någon form av
personlighetstest eller funderade något
större på gruppens personlighetsprofiler.
Gruppmedlemmarnas erfarenheter och
kompetenser väger mest vid skapandet av
gruppen. Myers Briggs Type Indicator är
däremot ett komplement vid skapandet av
gruppen som kan skapa grupper som
kompletterar varandra även
personlighetsmässigt för att öka gruppens
dynamik. Nedan visas MBTI resultat för
kanditaterna

För projektgrupp 1 utvecklas gruppen över
tid i enlighet med Tuckmans
grupputvecklingsteori medan projektgrupp
2 där majoriteten av gruppmedlemmarna
tidigare arbetat tillsammans avviker från
Tuckmans teori. Projektgrupp 2, på grund
av att de tidigare utfört liknande projekt
tillsammans, har därmed möjligtvis redan
gått igenom Tuckmans olika faser över
gruppens utveckling i tidigare projekt.
Myers Briggs Type Indicator kan här lyfta
projektgrupp 1 genom att tidigt lära känna
varandras preferenser för att tidigare nå
de högre faserna från Tuckmans
grupputvecklingsmodell. Projektgrupp 2 har
således redan lärt känna varandra och
varandras personliga preferenser genom
erfarenheter istället för genom Myers
Briggs Type Indicator.

Vilka förutsättningar finns vid skapandet av en ny grupp?
Hur utvecklas gruppen över tid?
Hur hanteras konflikter inom gruppen?

MålFrågeställningar

Myers Briggs Type indicator, även kallat MBTI är ett introspektivt
frågeformulär som indikerar olika psykologiska preferenser i hur
människor uppfattar världen och till synes tar beslut. Kärnan i
teorin är att slumpmässig variation i människors beteende är
ordnad och konsekvent i följd av skillnader i hur människor
bildar sin uppfattning och bedömning, baserat på fyra
dimensioner vilket bildar 16 olika personligheter som
kategoriseras; Analytiker, Diplomater, Väktare och Utforskare.

Resultat & Slutsats

Introduktion
I varje skede av byggprocessen kommer man som byggingenjör förr eller senare behöva arbeta i en grupp i ett projekt. Ett projekt
är en tillfällig verksamhet med nya förutsättningar vid varje nytt projekt där projektmålen är att projektet upprättas inom rätt tid,
inom budget och med avtalad kvalitet. Det är därför viktigt att vid uppförandet av ett nytt projekt skapa en projektgrupp som
tillsammans bidrar till att uppnå dessa mål. 

Gruppdynamik inom projekt i byggbranschen

Metod
Frågeställningarna har besvarats med först en litteraturstudie och sedan en enkätundersökning för att granska ifall teori och
verklighet stämmer överens. Efter inkomna enkätsvar sammanställdes respondenternas svar samt jämfördes med teoridelen.
Slutligen efter genomgående analys och diskussion av resultaten var det möjligt att dra kvalitativa slutsatser för de tre
problemformuleringarna och ge förslag till förbättringar vid skapandet av en projektgrupp för att öka gruppens dynamik. 

På grund av att projektgrupp 2 kände
varandra sedan tidigare så visade det sig
tydligt i enkätundersökningen att
konflikter inte är något som förekommer
frekvent. När projektgruppen känner
varandra väl så är individernas olika
preferenser kända och gruppen har
därmed möjlighet att kommunicera med
varandra på ett sätt som förhindrar
uppkomsten av konflikter. Konflikter kan
därmed hanteras med hjälp av Myers
Briggs Type Indicator. Genom att en ny
grupp, som projektgrupp 1, får reda på
varandras preferenser är det möjligt att
förhindra konflikter när man har uppnått
en djupare förståelse för
gruppmedlemmarnas olika beteenden. En
ny grupp har således möjligheten att lära
känna varandra tidigt och förstå övriga
gruppmedlemmar vilket kan minska risken
för konflikter. 
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