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Förord  
 
Denna rapport grundar sig på ett flertal olika faktorer. Detta ter sig ganska självklart då 
projekt som arbetsform påverkas mycket av olika inputs, relationer, kunskap m.m. Med denna 
C-uppsats vill vi få ett större medvetande om hur projektet kan effektiviseras och vad för 
hjälpverktyg som finns att tillgå. Vi har fått i uppdrag att samarbeta med 3 olika företag, 
Volvo Lastvagnar, Delmia AB och Mechmentor AB där Mechmentor AB är vår primära 
uppdragsgivare. Vårt uppdrag består i att undersöka sex olika projekt som bedrivs på en 
kontinental basis. Tre i Göteborg och tre i Lyon i Frankrike, alla projekten bedrivs av Volvo 
lastvagnar. Dessa projekt skall vara samkoordinerade. Mechmentor AB är ett konsultföretag 
med en anställd och har en roll som projektsamordnare. Delmia AB är ett företag som är 
specialiserat inom arbetssättutveckling, förändring, kommunikation, mjukvaruimplementation 
och tekniska lösningar. Vår roll blir att observera, fördjupa oss i projekten och hjälpa till med 
att isolera problemen tillsammans med Mechmentor och Delmia. Av hänsyn till de 
intervjuade refererar vi till Volvo Lastvagnar i Göteborg då detta är ett offentligt dokument 
och därför har vi valt att hålla de intervjuade anonyma.  
 
Vi vill tacka Kurt Hansson (Mechmentor AB), Hans Eriksson (Delmia AB) och alla berörda 
på Volvo Lastvagnar för allt stöd och hjälp.  
 
 
 
 
Uddevalla Mars 2004  
 
 
Claes Karlén, Markus Hansson & Mikael Alarto  
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Sammanfattning  
 
Inom de flesta stora företag pågår det ständigt någon form av olika projektarbeten. 
Projektarbete bedrivs på ett annat sätt än den vanliga linjeorganisationen. Inom arbetsformen 
projekt arbetar flera av medlemmarna inom flera delprojekt samtidigt och detta ställer krav på 
en väl fungerande kommunikation. När kommunikationen brister leder detta till osäkerhet och 
irritation. Denna uppsats ger en inblick i projekt som arbetsform och hur vi med hjälp av IT 
kan underlätta detta arbete. Detta är en kvalitativ undersökning som gjorts på Volvo 
Lastvagnar i Göteborg och genom denna har vi kunnat se var problemen finns och vad de 
beror på. Vidare har vi undersökt om och hur problemen kan lösas med hjälp av IT-lösningar 
eller inte. Vi har med hjälp av litteratur och artiklar byggt upp en stabil grund i vårt 
teoriavsnitt som vi har fallit tillbaka mot när vi diskuterat resultatet. Analysen av vårt jobb har 
visat oss att genom användandet av IT-stöd kan koordineringen av delprojekt förbättras, 
konflikter och missförstånd minskas. Dock ställer detta höga krav på tekniken som måste vara 
snabb och enkel att använda. Felaktiga anpassningar leder till att tekniken inte kommer att 
användas på tillfredsställande sätt och endast blir ett irritationsmoment och en dålig 
investering.  
 
 
Sökord: Projekt, koordinering, K-room, Volvo Lastvagnar, distansarbete.  
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Abstract  
 
The most of the biggest companies today are using different sorts of projects. The form of 
project differs form the usual organization form. The members of a project group works with 
more then one project at the time. This will create demands of a well-functional 
communication. When there is a lack of communication this will generate insecurity and 
confusion. This report gives a closer look in the way of working in the form of project and 
how we can improve this work with the help of IT. This is a qualitative survey that has been 
made at Volvo Trucks in Gothenburg, Sweden, and during this we have been able to see 
where the main problems are located and what causes them. Further on we have investigated 
how the problems can be solved with IT-solutions or not. We used books and articles to build 
a solid ground for the theory part, which we have used in the discussion of the result. The 
analysis of our report has showed us that the use of IT-support can be helpful at the 
coordination improvements. Conflicts and misunderstanding will partly decrease. This will 
generate in high demands on the technical equipment and has to be fast and easy to operate. 
Wrong implementation will cause irritation and this will lead to a non-used product and 
considered as a bad investment.  
 
 
Keywords: Project, Coordination, K-room, Volvo Trucks, distance business.  
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1. Inledning  
 
I dagens företagssamhälle bedrivs mycket arbete inom olika projekt. Projekt har fått en 
betydelse av hög grad och utvecklas hela tiden för att kunna genomföras så effektivt som 
möjligt. I mitten av 90–talet fick IT ett stort genombrott och utrymme inom projektarbete. Allt 
ifrån planeringsstadiet till avslutning av ett projekt involveras av IT i större eller mindre slag. 
Utvecklingen av IT ökar i snabb takt och många organisationer hinner inte med i den snabba 
utvecklingen. Inom forskningsvärlden är den viktiga kopplingen mellan teknik och 
kommunikation redan gjord. Det forskas bl.a. i hur vi människor ska kunna kommunicera 
med varandra på distans med hjälp av olika tekniska lösningar. Studier på hur detta ska kunna 
genomföras har genomförts på institutionen för data- och systemvetenskap KTH (Kungliga 
Tekniska Högskolan) och Stockholm University (SU). På KTH och SU arbetar dom med ett 
forskningslaboratorie som kallas för K2 LAB vilket innebär forskning inom kunskap och 
kommunikation. Här går det att se flera viktiga moment, t.ex. prototyper på interaktiva 
stödsystem för distribuerade arbetsuppgifter samt även mer lokala lösningar (Kollerbaur, 
2004).  
 
Ett annat exempel på interaktiva stödsystem är CID (Computer Interaction Design) som är ett 
samarbete mellan KTH, Vinnova och 29 andra organisationer. CID etablerades först 1995/96 
och är frukten av över 20 års forskning inom detta område. Deras mål är att utveckla 
användarvänliga produkter i den teknikintensiva omgivning som vi befinner oss i. Även här 
forskas det i hur kommunikationen ska ske på distans, något som dom kallar för ”interacting 
in videospace” (Sundblad, 2003). VITS är en forskningsgrupp som består av ca 35 forskare, 
VITS står för verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och Samverkan. Vits finns på 
ett antal universitet runt om i landet och arbetar en omfattande forskning inom 
verksamhetsutveckling och vilken roll IT har i att förändra och förbättra 
verksamhetsprocesser. Av informationen som finns att få hos VITS framgår det att IT och 
verksamhetsutveckling har ett mycket nära samband (Forskningsnätverket VITS, 2004), (KK-
stiftelsen, 2003).  
 
Bristande kommunikation i ett projekt är oftast en större del av ett projekts problem och 
flertalet av problemen kan lösas med hjälp av IT men inte alla. Inte att förglömma är också 
den sociala delen av projektarbete som ibland kommer i skymundan för den nya tekniken. 
Känslan av att vara delaktig och känna att jag som person tillför något är också viktig.  
 
De sex projekt som vi valt att studera använder sig av mera traditionella 
kommunikationsmedel så som telefon, e-post och en gemensam server som både Göteborg 
och Lyon har tillgång till, t.ex. gemensamma dokument. Projekten skall kommunicera mellan 
varandra på ett mer effektivt sätt än vad som görs idag. Bakgrunden till en del problem som 
uppkommit i kommunikationen mellan projekten är mest av social karaktär men också en del 
tekniska problem. Den sociala biten innefattar problem så som bristande kunskaper inom 
kommunikation och detta genererar konflikter av olika slag t.ex. samarbetssvårigheter och 
olika åsikter om vad som skall göras och hur det skall göras. Den tekniska biten är 
avsaknaden av tekniska hjälpmedel som är föråldrade och anpassade för projekt i mindre 
skala. Var finns bristerna? Vad kan projektgrupperna lära sig från tidigare misstag och vad 
kan göras bättre? Detta leder oss fram till vår frågeställning.  
 
Hur kan koordinering av distribuerade delprojekt förbättras i ett projektarbete av kontinental 
karaktär med hjälp av IT?  
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1.2 Syfte  
 
Syfte är att undersöka rent konkret hur och med vilka medel som en hög effektivitet av 
kommunikation kan uppnås med hjälp av IT. Genom att studera projekten skall vi kartlägga 
arbetsprocessen inom projekten för att få en bild av hur de arbetar i dagsläget och vad som 
kan förbättras gällande kommunikation och konflikthantering. Detta ska i sin tur leda till ett 
bättre samarbete parterna emellan. C-uppsatsen är avgränsad inom området kommunikation 
och konflikter mellan delprojekt, d.v.s. den sociala och tekniska aspekten. Denna uppdelning 
har vi valt att göra för att de största och betydande problemen finns inom dessa områden.  
 

2. Metod  
 
Metoden vi valt att använda oss av är kvalitativ metod. Denna metod anser vi är att föredra då 
det inte är några statistiska värden involverade. De kvalitativa intervjuerna ger oss en helt 
annan närvarokänsla och möjlighet till utfrågning och förser oss med djupare information än 
vad en kvantitativ metod skulle ha gjort. Däremot genom att använda oss av kvantitativ metod 
hade vi troligtvis fått ett större omfång med mindre djup, kanske hade en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ metod gett oss mer information av helhetsbilden om hur nöjda 
projektdeltagarna är med projekten. Dock gjorde vi en bedömning och ansåg att enbart 
kvalitativ metod gav oss den bästa informationen för denna rapport. Med kvalitativ metod 
menar Holme och Solvang (1997) djupgående intervjuer av personer som är delaktiga inom 
projekten. Med hjälp av denna metod har vi fått värdefull information av personer med lång 
erfarenhet av projektarbete samt verksamhetsutveckling.  
 

2.1 Genomförande av intervjuer  
 
Intervjuerna är genomförda på Volvo Lastvagnar i Göteborg. Vi har intervjuat fem personer 
som är delaktiga i projekten med skilda arbetsuppgifter allt från projektledare till 
projektmedlemmar, detta för att klargöra och få en bredare bild av problemområdet. 
Dessutom har vi genomfört en intervju med en neutral källa som inte arbetar inom något 
specifikt projekt utan arbetar mellan dem som projektsamordnare som koordinerar projekten 
efter varandra. Modeller och citat som vi hämtat från Volvo Lastvagnar AB och Mechmentor 
AB i denna uppsats kommer från de intervjuade personerna och saknar därför sidhänvisning. 
Under intervjuerna har vi fått en relativt klar bild över hur de intervjuade upplever de största 
och mest frustrerande problemen. Intervjuerna är utförda i två omgångar där varje intervju 
pågick i 45 min, den första omgången för att få en bild av vad de intervjuade har för 
arbetsuppgifter och vilken tjänstegrad de besitter, detta för att utröna hur svaren påverkas 
beroende på vilken position de intervjuade har t.ex. en projektledare upplever kanske inte 
samma problem som resterande medlemmar inom projektgruppen. Den första omgången hade 
också till syfte att isolera problemområdena inom projekten som visade sig bestå i huvudsak 
av mindre bra kommunikation. Detta genererade i sin tur konflikter och missförstånd mellan 
medarbetarna. I den andra omgången av intervjuerna gick vi djupare i de problemområden 
som visade sig, i den första, vara frågor kring projektdirektiven, målen, visionerna och 
konflikterna. Vi har försökt att få fram varför det brister i kommunikationen och hur 
konflikterna uppkommit. De 5 personerna som blev intervjuade arbetar i de projekten som vi 
valt att studera. Med deras hjälp av vi isolerat de problem som är störst och begränsat c-
uppsatsen därefter.  
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Efter intervjuerna på Volvo Lastvagnar AB har vi gjort studiebesök på Delmia AB och 
Mechmentor AB. Delmia besökte vi för att få ta del av olika tekniker inom området 
arbetsmetoder på avstånd och hur företag kan behålla en smidig och problemfri 
kommunikation utan att behöva resa allt för mycket. Mechmentor AB har vi haft nära kontakt 
med då detta är ett konsultföretag som är inriktat mot projektarbete. Volvo Lastvagnar AB har 
köpt in en konsult från Mechmentor som arbetar som projektsamordnare inom projekten. 
Detta har gett oss mycket värdefull information om hur projekt skall bedrivas.  
 
Med hjälp av vår litteraturstudie har vi kompletterat den kunskap och information vi fått av de 
intervjuade och skapat oss en helhetsbild av projektarbete. Vi har också suttit med på ett möte 
tillsammans med Volvo, Delmia och Mechmentor där det diskuterades om vad för problem 
som finns och hur de på ett tillfredsställande sätt skall lösa problemen. I detta möte fungerade 
vi som observatörer och fick tillfälle att fråga om saker vi ville ha svar på.  
 

2.2 Uppbyggnad av intervjufrågor  
 
Efter att vi bokat in intervjuer sammanställde vi 28 frågor som är strukturerade inom följande 
tre delområden, bakgrund, kommunikation och konflikter. Bakgrund behandlar frågor som 
vad personen har gjort tidigare och vad han/hon har för arbetsuppgifter. Detta är relevant för 
att se om svaren skiljer sig åt beroende på vilken position respondenterna har på företaget. 
Området som behandlar frågor inom kommunikation har tagits fram för att upptäcka de 
eventuella bristerna i kommunikationen och hur det fungerar i dagsläget. Med frågor som 
riktar sig mot konflikter ville vi ta reda på om det förekommer några konflikter, hur dessa 
hanteras och om olika konflikter hanteras på olika sätt beroende på vem som är projektledare.  
 

3. Teori  
 
För att kunna sätta oss in i hur ett projekt i allmänhet fungerar har vi studerat litteratur, 
rapporter och samlat in relaterad forskning på området. Teoriavsnittet har vi strukturerat upp 
på så sätt att vi först går igenom ett projekts grunder och vad för risker det finns med denna 
arbetsform. En naturlig del i arbetsformer som projekt är konflikter, vilket kommer att 
behandlas eftersom det får anses vara ett viktigt om arbetet ska fortlöpa smärtfritt. CSCW har 
en betydande i förklaringen av projekt och teknik. Detta vetenskapliga område är en grund för 
hur datorstöd kan hjälpa till att förbättra t.ex. kommunikation i arbetet. Virtuella arbetslag är 
en benämning på en av de arbetsformer som nämns i CSCW. Den senare delen av 
teoriavsnittet ger oss en beskrivning av olika tekniska hjälpmedel som används inom olika 
projektarbeten, här kommer en rad lösningar att presenteras. Vi kommer även att gå igenom 
vad de olika teknikerna innebär samt vilka användningsområdena är. Det är många krav som 
skall uppfyllas för att ett projekt ska kunna genomföras, det är stor skillnad mellan ett lyckat 
och ett mindre lyckat projekt. Vägen fram till det lyckade projektet är oftast lång.  
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3.1 Projekt som fenomen  
 
Gemensamt för alla projekt är att de är utbrutna ur linjen d.v.s. den vanliga 
företagsorganisationen och har sina egna mål, resurser, tidsplan samt egna arbetsformer 
(Wisén & Lindblom, 2001). Ett projekt koncentreras runt en specifik uppgift och är oberoende 
av linjen (Hansson, 2004). Ett projekt är beroende av alla som medverkar, projekt gruppen, 
uppdragsgivaren och övriga intressenter. För att ett projekt skall kunna genomföras måste 
följande fem delar vara fullständiga som visas i modellen för att en förändring skall kunna 
ske. Om någon av dess delar saknas skapas någon eller några former av desorientering 
(Hansson, 2004). Exempel på detta kan vara avsaknad av vision vilket i sin tur leder till 
förvirring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenell sammanfattar ett lyckat projekt på ett annat sätt men innebörden är den samma. FEST, 
Frihet, enkelhet, småskalighet och tillit.  
 
Frihet = Viktigt att låta medarbetarna få den självständighet som krävs, detta för att de fullt ut 
ska kunna ta sitt ansvar, utnyttja sin kompetens och sin inneboende kreativitet.  
 
Enkelhet = Wenell anser att vi ofta komplicerar vårt projektarbete i onödan. Oftast beroende 
på vår ambition att till varje pris följa olika modeller och rutiner.  
 
Småskalighet = Wenell anser att det är viktigt att stora projekt bryts ner till mindre hanterbara 
delar, detta gör att det lättare går att överblicka och kontrollera.  
 
Tillit = Wenell drar en parallell mellan Tillit och Team. Wenell vill att medarbetarnas och 
teamens förmåga att tänka och handla självständigt skall uppmuntras. Detta för att få 
dynamik, kreativitet och kvalitet i arbetet som behövs i ett projekt (Wenell, 2001).  
 
 

Motstånd  

Trampkvarn 

Vision + Kompetens + Resurs + Belöning + Handlingsplan =         Förändring  

Förvirring  

Ångest  

Frustration  

Fig.1 Modell över förutsättningar och konsekvenser (Hansson, Mechmentor AB, 2004).  
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Dessa olika modeller skiljer sig åt då Hanssons modell är en konsekvensmodell som visar vad 
som krävs av ett projekt för att lyckas och visar konsekvenserna om något i modellen saknas. 
Wenells modell visar vad som krävs för ett lyckat projekt men visar ej konsekvenserna om 
någon eller några faktorer saknas. Wenell påvisar också vikten av tillit som han anser vara en 
av de större punkterna, detta för att medarbetarna skall bli uppmuntrade att ta egna initiativ 
och tänka kreativt. Båda modellerna påvisar dock hur viktigt det är med mänskliga relationer 
och tydliga riktlinjer om ett projekt skall lyckas.  
 

3.1.1 Hur når man de uppsatta målen och visionen  
 
En vision är ett försök att med ord uttrycka hur en önskad framtid skulle kunna se ut. Genom 
att försöka förutse morgondagens behov kan du skapa morgondagens affärer. Syftet med 
visionen måste kännas till om den skall kunna uppfyllas och formuleras på rätt sätt. En bra 
vision bidrar till en förändring. Denna förändring hjälper företaget att se nya vinklar och 
möjligheter. En bra vision fungerar som en kompass. Den blir något för medarbetarna att hålla 
sig till när de undrar var de ska och inte minst när de med sitt bidrag ska se till att företaget tar 
sig dit (Falkner, 2004).  
 

”En ledare i ett modernt kunskapsföretag måste lära sig att hantera det 
visionsorienterade ledarskapet - förmågan att utrusta sina medarbetare med en 
kompass och få hela företaget att gå åt samma håll” (Falkner, 2004).  

 
De flesta, för att inte säga alla, företag har en vision. En strävan att nå ett uppsatt mål. 
Visionen kan vara mer eller mindre framträdande och olika i omfattning. Det gäller att hitta 
visionen i företaget och utveckla denna så att den hela tiden känns angelägen att sträva mot, 
både för ledningen och anställda. Alla skall sträva mot samma mål. Arbetet med att arbeta 
fram en vision kan gå snabbt och behöver inte vara en sån stor sak (Falkner, 2004). Enligt Per 
Falkner på Falkner Konsult handlar det om att utveckla strategier för att nå visionen. Detta 
kräver att strategin utgår från företagets styrkor. Det gäller att göra strategin så tydlig att inte 
tid och kraft läggs på oväsentligheter, säger Per Falkner.  
 

3.1.2 Tydlig Målformulering  
 
Wisén och Lindblom (2001) anser att ett projekts mål skall ange vad som skall beskrivas, 
förklaras, föreslås eller bedömas. Målformuleringen skall vara så konkret, enkel, entydig och 
informativ att uppdragsgivaren, projektgruppen och övriga intressenter direkt kan tolka 
projektets inriktning och betydelse. Mål ska vara tydliga, utmanande och förankrade. De ska 
också vara mätbara, realistiska och accepterade (Wenell, 2001). Wysocki (2000) menar att ett 
projekt skall ha ett mål, större projekt bör delas in i mindre delprojekt där varje delprojekt har 
sitt eget mål. Detta gör att projektet och målet blir lättare att hantera. Här kan vi se att Wenell, 
Wisén och Lindblom är lika i sin tolkning av hur en tydlig målformulering ska vara. Wysocki 
beskriver mera hur ett mål skall hanteras i projekt av större grad.  
 
Enligt författarna är det viktigt att ha ett tydligt mål och en vision alla känner att de kan nå 
upp till. Utan mål och vision blir det svårt att blicka framåt, personer vet inte vad som skall 
göras och mycket kraft och tid går åt till oväsentligheter. Här är författarna i det stora hela 
överens. Mål och vision måste vara satt innan ett projektarbete dras igång.  
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3.2 Konflikter  
 
Hur uppstår konflikter när vi samarbetar och varför? Här försöker vi få klarhet om vad som 
skapar konflikterna med åsikter och teorier från olika personer. Konflikter är en följd av 
samspelet mellan olika faktorer. Om man söker efter en enda förklaring till konflikter leder 
det ofta till att man förenklar situationen eller utser en syndabock. (de Klerk, 1990). Ellmin 
(1992) har sammanställt dessa följande orsaker till konflikter som personalansvariga eller 
personalkonsulter brukar anse vara de vanligaste på en arbetsplats:  
 
• Dålig kommunikation  
• Ringa intresse/motivation för arbetet  
• Alkohol eller andra drogproblem  
• Hög sjukfrånvaro  
• Hög personalomsättning  
• Oro för förändringar  
 
Konflikter utlöser eller startar ett förändrings förlopp. Det förloppet fortskrider i 
konflikthanteringen. Det positiva en konflikt för med sig är att inblandade parter samlar kraft 
och engagerar sig i sina relationer. Utrymme ges för att kunna diskutera förhållandet på 
arbetsplatsen och för att pröva nya tillvägagångssätt. Men även negativa effekter uppstår så 
som: destruktiva konflikthandlingar, passivitet och handlingsförlamning (Olsson, 1988).  
 
Schutz (1994) anser att många konflikter grundar sig på relationer och förbindelser bland 
människor, önska att få uppmärksamhet och göra saker tillsammans med andra, att vara unik 
helt enkelt (Wisén & Lindblom, 2001). En konflikt uppstår när den ena partens behov 
önskningar eller värdering står i strid med den andras. Det må sedan gälla 
värderingskonflikter, rollkonflikter, sakkonflikter eller till och med skenkonflikter.  
 
Thomas och Kilmann (1991) Menar att alla reaktioner på konflikter har sitt ursprung i två 
allmängiltiga impulser.  
 
• Önskan att tillfredsställa sina egna behov - pådrivande beteende  
• Önskan att tillmötesgå den andres behov – samarbetande beteende  
 
Ramquist och Eriksson (2000) anser att det finns tre olika fallgropar ”Idioter”, ”Gnällfälla” 
och ”ursäktsmaskineriet”.  
 
Med idioter menar de att organisationer och projekt lider av att människor idiotförklarar sina 
medarbetare som vill åstadkomma saker på ett sätt som inte överensstämmer med sin egen 
bild av hur arbetet ska ske. Gnällfälla, människor gör av naturliga skäl fel, i en hierarkisk 
organisation/projekt ser sällan personen som gör ett fel konsekvenserna av felet. Högre upp i 
hierarkin skapar felet stor irriteration och sprider sig neråt. Det blir till slut en sluten cirkel 
och personerna börjar gnälla. Ursäktsmaskineriet är definitionen på att olika avdelningar inte 
ser sina egna brister utan nästan alltid hänvisar till sina ”under/överleverantörer”. 
Inställningen är att om våra leverantörer inte gjorde detta felet skulle allt fungera utmärkt. 
Nyckel till ett bra samarbete är insikten om hur svårt vi ofta har att ta en annan människas 
perspektiv. Grunden i allt samarbete är respekt för den andre. Om vi idiotförklarar våra 
kollegor, chefer eller medarbetare lär vi knappast kunna bygga ett effektivt samarbete med 
dem (Ramquist & Eriksson, 2000).  



Mikael Alarto , Markus Hansson & Claes Karlén   7

3.3 Symtomen på en konflikt  
 
En konflikt som tillåts att blossa upp utgör oftast mer skada på organisationen/projektet än om 
åtgärder vidtas innan konflikten är ett faktum. (De klerk, 1990). Detta innebär att det är viktigt 
att känna igen konflikt signaler. Dessa signaler kan vara, sjunkande produktivitet, minskad 
kvalitet, ökning av sjukskrivningar och personalomsättning (Maltén, 1998). Enligt De Klerk 
är det symtomen som i första hand visar sig och där efter själva konflikten. Ju svårare det är 
att upptäcka symtomen desto djupare etablerad är konflikten (De Klerk, 1990).  
 

3.4 Förebygga konflikter  
 
Det finns ett klart samband mellan kommunikation och konflikter. Hur väl kommunikationen 
fungerar spelar en stor roll i skapandet, förebyggandet, avslöjandet och avhjälpandet av 
konflikter (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1997). Ibland påstår dock en del inblandade parter 
felaktigt att effektiv kommunikation kan lösa alla typer av problem och konflikter. Självklart 
kan dålig kommunikation leda till dålig stämning och missförstånd och bra kommunikation 
leda till att det klaras upp, men allt står inte och faller med kommunikationen (Dimbleby & 
Burton, 1999). Kommunikation är viktig i konfliktsammanhang därför att med hjälp av 
varandra får man nya infallsvinklar, det ger distans till problemen och det lättar på trycket det 
vill säga minskar på spänningar (Ellmin, 1992). Effektiv kommunikation är inte att få sin vilja 
igenom, utan att man förstår och tar hänsyn till den andra parten (Dimblebly & Burton, 1999). 
Ett sätt att undvika irritation och spänningar inom ett projekt/organisation är att individerna 
kan lita på varandra (Lennéer, Axelsson & Thylefors, 1997).  
 
Genom att även visa empati skapas en miljö där den andre personen lättare kan skilja mellan 
de subjektiva och de objektiva sakfrågorna i en konflikt och även acceptera beslut som 
rättvisa objektiva. Med ett empatiskt förhållningssätt blir det lättare att lyssna utan att inta en 
defensiv hållning (van Slyke, 2001).  
 

3.5 Konflikthantering  
 
Bolman (1995) anser att det är viktigt att hålla diskussioner där hela gruppen är involverad, då 
konflikten påverkar hela gruppen bör alla vara måna om att lösa konflikten. De Klerk (1990) 
menar att det är en förutsättning att finna konfliktens kärna om en destruktiv konflikt skall 
vändas till en konstruktiv. Detta kan dock vara problematiskt då konflikten kan vara 
omedveten, för personlig, för laddad eller inte klarar av att komma till ytan. Genom att 
använda sig av enkla snabba lösningar riskerar gruppen att stöta på konflikten i ett senare 
skede. Därför är det bättre att hantera konflikten så snabbt som möjligt (Senge, 1998).  
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4. IT-stöd för projektarbete  
 
CSCW (Computer Supported Cooperative Work), den svenska benämningen är datorstött 
samarbete. CSCW brukar på svenska kallas datorstöd för samarbete och är ett stort 
forskningsområde som innefattar forskning och tekniker från flera olika områden t.ex. 
Människa-dator interaktion (MDI), Virtual Reality (VR), Artificiell Intelligens (AI) etc. 
(ACM, 1995).  
En definition för CSCW:  
 

”datorstödda koordinerade aktiviteter såsom kommunikation och  
problemlösning som utförs av grupper av samarbetande individer”  
(Baecker, 1993 s. 25).  

 
Enligt ACM (1995) ligger fokus inom CSCW på den sociala interaktionen  
mellan människor och inte på tekniken, han definierar målet med CSCW  
enligt följande:  
 

“The goal of CSCW is to discover ways of using computer  
technology to further enhance the group work process through  
support in the time and place dimensions.” (ACM, Pfeiffer 1995 s. 77).  

 

4.1 Forskning inom CSCW  
 
CSCW har i huvudsak två olika forskningsinriktningar, den ena av dem är bl.a. en teknisk 
orientering och den andra är det sociala området. Den tekniska delen riktar in sig på bl.a. 
nätverksprotokoll, algoritmer och mobilteknologi. Området social forskning arbetar med 
inriktningen människa – människa (Normark, 2002). Grupprogram för att stödja samarbete 
mellan olika grupper är ett område som det forskas inom, det intressanta i detta fall är att se 
hur de tilltänkta användarna agerar vid användandet av den nya utrustningen. Exempel på 
program som utvecklas av forskargrupper är programvaror för kommunikation som chat och 
e-post men även mer avancerade programvaror som gör att vi kan förbättra interaktionen 
mellan deltagarna t.ex. videokonferenser (Brink 1998). Ett viktigt problem som forskarna 
tampas med är hur stora kunskaperna i en organisation är. Utefter detta kan de anpassa sina 
resultat till målgruppen. Forskarna har alltid användaren i fokus när de designar sina lösningar 
på problem, ändamålet är ju trots allt att underlätta och inte att försvåra arbetet. För att kunna 
hjälpa användarna på bästa möjliga sätt gäller det att kartlägga nuvarande arbetsprocesser.  
 
Slutligen har vi en tredje inriktning inom det sociala forskningsområdet, studier av CSCW 
användarnas användning av applikationer, för att sedan analysera hur detta påverkar eventuell 
framtida utformning av CSCW applikationer (Bannon & Schmidt, 1991).  
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4.2 Medvetenhetskänsla  
 
Inom CSCW har man länge identifierat en viktig aspekt för samarbete och det är graden av 
medventenhetskänsla, ”awareness”. Begreppet används i diskussionen om hur väl användaren 
ges information om vad som pågår hos de övriga individerna personen samarbetar med. I en 
arbetsmiljö där alla individer som samarbetar befinner sig på samma geografiska plats har 
man en god uppfattning om vad som pågår, dels i de andras arbete och dels för övrigt på 
arbetsplatsen (Lenman et al., 1999). Då personer som samarbetar inte har möjlighet att få 
denna information, t.ex. om de arbetar distribuerat, har studier visat att de inte når samma 
kvalitet på gemensamma projekt. Även om medvetenhetskänsla går förlorad vid distribuerat 
arbete är det dock möjligt att tillföra den artificiellt genom att informationen kontinuerligt ges 
till medarbetarna om vad som pågår hos de övriga i olika avseenden (Lenman et al., 1999).  
 

4.3 Tid/Plats kategorisering  
 
Kommunikationen kan delas in i ett ramverk som används i CSCW sammanhang för att 
beskriva scenarier för olika typer av verktyg. Ramverket består av en matris som är uppdelad i 
dimensionerna plats och tid som tillsammans utgör grunden för CSCW (Turban et al., 1998).  
 
• Plats - Anger avståndet mellan de människor som kommunicerar med varandra. 
Kommunikationen kan ske när mötesdeltagarna befinner sig i t.ex. samma rum, i olika rum 
fast i samma byggnad eller på olika orter (Turban et al., 1998).  
 
• Tid - Tidsdimensionen är uppdelad i synkront och asynkront. Synkront innebär att 
kommunikationen sker direkt, dvs. ett meddelande kan skickas av en deltagare och tas emot 
av en annan deltagare nästan samtidigt.  
 
Exempel på den här typen av kommunikation är telefon, TV och möten ansikte mot ansikte. 
Kommunikationen kan också ske när mottagaren får meddelandet på en annan tidpunkt än när 
meddelandet skickades asynkront. Detta innebär att informationen lagras en tid innan 
meddelandet tas emot (Turban et al., 1998). Synkron kommunikation är tidsbunden och 
kräver interaktion och närvaro av alla samarbetande individer vilket också beror på de 
stödsystemen för samarbete de använder (Lenman et al., 1999). Att arbeta nära och synkront 
kan innebära ett fysiskt möte. Ett möte i realtid på en virtuell mötesplats innebär arbete 
synkront och fjärran (Shapiro et al. 1996). Vid asynkron, dvs. ej tidsbunden, kommunikation 
behöver inte alla samarbetande individer interagera eller närvara samtidigt och naturligtvis 
inte heller fysiskt (Lenman et al. 1999). Att arbeta asynkront och fjärran kan till exempel 
innebära att samarbeta genom att kommunicera via e-post dvs. kommunikation på distans med 
en viss tidsfördröjning (Shapiro et al., 1996).  
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4.4 Virtuella arbetslag  
 
Virtuella arbetslag är en grupp av människor som till största delen interagera via elektroniska 
källor. Gruppen träffas då och då för möten mellan personerna i gruppen. Det grupperna har 
gemensamt är att de är geografiskt spridda och kommunicerar via elektroniska hjälpmedel 
(Gould, 2002).  
 
Grupperna består av 2-25 medlemmar, blir det fler än så bildas smågrupper. Gruppen bör 
innehålla en mix av tre olika kategorier av kunnande: teknisk eller funktionellt kunnande, 
problemlösning och beslutstagande och de tredje är relationer mellan personerna. Målet skall 
vara väl förankrat för att inte missförstånd och ovisshet skall uppstå. Det är också viktigt att 
alla i gruppen är medvetna om syftet, om inte måste de i gruppen formulera om det (Gould, 
2002).  
 
Fördelarna med virtuella arbetslag är bland annat:  
 
• Medlemmarna kan arbeta när som helst, var som helst.  
• Medlemmarna kan tas med för sitt kunnande, inte bara för att de befinner sig i närheten.  
• Kostnader som resor, boende, parkering och lokalhyra kan reduceras och i vissa fall utgå 

helt.  
 
Det finns fler olika grupper av virtuella arbetslag, bland annat:  
 
Chef grupp: Medlemmarna finns här för sin position i organisationen.  
 
Projekt grupp: Skapas för en specifik uppgift. Gruppmedlemmarna väljs efter sitt kunnande 
inom området.  
 
Styrgrupp: Består av en grupp utvalda som besitter kunskap inom området och som fungerar 
som bollplank till projektgruppen (Kimball, 1997).  
 

5. Tekniker för kommunikation  
 
För att kunna kommunicera använder vi oss olika sorters teknik, några av dessa tänkte vi 
redogöra för och förklara lite övergripande vad de innebär och hur de används.  
De tekniker som kommer att nämnas är följande; videokonferens, webkamera, e-post och 
telefon. Uppsatsen kommer att rikta in sig på de två förstnämnda teknikerna men för att få en 
djupare förståelse för tekniken och dess bakgrund kommer vi även att behandla den 
grundläggande tekniken.  
 

5.1 Telefon  
 
Telefonen används frekvent i dag för att lösa problem, några exempel på 
användningsområden är support via telefon och gruppsamtal. Detta sätt att kommunicera 
ligger till grund för stora delar av den moderna teknik som används i dagsläget för 
kommunikation. Det är lätt att ställa sig frågan, vad vore Internet utan telenätet  
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(Hansson, 2004). En annan benämning på gruppsamtalen är så kallade flerpartssamtal där det 
är möjligt att koppla in flera personer samtidigt via en telefonväxel (AXE-växel), detta är ett 
digitalt system för telefonväxlar (Aronssons datateknik, 2003). Problemen som dyker upp här 
är dels den löpande kostnaden för telefonsamtalen som kan bli rätt så hög om det är längre 
samtal med gammal teknik d.v.s. icke ip-baserat telenät (IP står för Internet Protokoll). 
Kostnaderna för vanliga telefonsamtal har rasat ordentligt dom senaste åren. Det största 
problemet är att försöka få alla inblandade parter att förstå varandra, vilket inte alltid är så lätt 
via telefon. Svårigheterna med att få fram det alla parter vill, gör att telefonsamtal enbart 
lämpar sig då problemen är av enklare art. Numera finns det ett fast ett ip-baserat telenät som 
drar ner kostnaderna (IP-Only Telecommunication AB, 2002). IP-baserad teknik gör att det 
går att ringa över hela världen till lokal samtalstaxa. Det finns flera olika möjligheter i 
användningen av denna teknik bl.a. så går det att koppla samtalen mellan två vanliga 
telefoner, dator till dator och dator till telefon. Det finns även en variant med bredbandsteknik. 
Vid samtal med vanlig telefon som ska kopplas in på IP-nätet behövs en gateway fungerar 
som en omvandlare och översättare av signalerna som sänds, en gateway ser också till att 
taltrafiken förs över i rätt format (Billinger et al. 2003).  
 

5.2 E-post  
 
Det vanligaste sättet att kommunicera över Internet är förmodligen e-post. Tack vare denna 
programvara kan vi skicka elektroniska brev vart som helst i världen. Programmen är gjorda 
så de ska vara lätta att använda, det går utan några större problem att bifoga filer och skriva 
ner ett vanligt brev. Problematiken i detta fall är att det gäller att skapa en medvetenhet om 
programmens existens och nytta på arbetsplatserna. Om detta inte uppnås kollapsar hela idén 
med kommunikation. Då användandet av e-post är väl utbrett fungerar detta sätt att 
kommunicera bra vid inte allt för avancerade problem t.ex. då svåra saker ska förklaras för en 
person som du kan träffa senare och visa vad du menar. Den största fördelen med e-post 
program som det heter på engelska är att mottagaren kan kolla om det har kommit ny e-post 
genom en enkel inloggning via t.ex. datorn på arbetet eller hemma om så önskas. Dessa 
programvaror har en klar fördel gentemot vanliga brev då det gäller snabbhet, sedan går det 
att ifrågasätta dess personliga prägel, men det är förmodligen av mindre betydelse i 
företagsvärlden (Sundgren, 2001).  
 

5.3 Instant Messaging  
 
MSN Messenger (Microsoft Network Messenger) är en produkt från Microsoft som bildar ett 
eget nätverk världen över. Den version som finns tillgänglig för tillfället är MSN 6.1. Här går 
det att lägga till användare så du kan se om de är online så du kan prata med dem. Det går 
även att föra en konferens med webkamera. Du måste dock öppna ett nytt fönster med varje 
användare du vill kommunicera med. Något som sätter lite färg på det hela är att det går att 
skicka olika symboler som visar olika uttryck. Sedan går det även att spela spel m.m. Något 
som är bra är att det går att spara hela konversationen, vilket är bra att kunna gå tillbaka till 
vid senare tillfälle. Det finns även möjlighet att spärra skräppost från personer du inte vill ska 
komma i kontakt med dig. Programvaran är gratis (Microsoft corporation, 2004).  
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5.4 Videokonferenser och webkamera  
 
När det gäller att kommunicera via skärm eller liknande är videokonferenser via Internet att 
rekommendera (Hansson, 2004). Men det finns en enklare variant t.ex. om man vill använda 
sig av en enkel webkamera mellan två individer. Om det inte ställs allt för stora krav på bild 
och ljud fungerar det med den enklare varianten d.v.s. webkamera. Den sistnämnda är också 
mycket billigare än att ordna med en videokonferens.  
 
För några år sedan var det i princip inte någon större mening att genomföra en videokonferens 
då hastigheten på överföringen var ganska långsam. Det snabbaste som fanns att tillgå då var 
ISDN vilket innebär en hastighet på ca 128 kb/s. Det går i och för sig att koppla in flera 
kanaler vanligen sex stycken, detta kallas för multiplexing. För att uppnå en tillräcklig 
hastighet bör den ligga på ca 2 Mbit/s vilket finns tillgängligt i dagsläget. Beroende på hur 
många som skall kommunicera väljs teknik därefter. När kommunikationen sker med 
webkamera mellan två individer krävs det bara två datorer med inkopplade webkameror. Det 
går även att föra en konferens med webkameror och mikrofoner för en större grupp. I detta 
fall ser du deltagarna på skärmen som små bilder och har sedan en arbetsyta där det går att 
skriva och rita.  
 
Det finns med andra ord en rad olika sätt att kombinera ljud och bild vid överföring, beroende 
på hur omfattande och vilka krav som ställs på kommunikationen. Oftast krävs det att 
användarna är relativt vana vid den teknik som skall användas. Detta kan skapa en del 
problem som t.ex. förseningar, irritation, frustration m.m., mer om utformningen av lämpliga 
lokaler m.m. i senare kapitel. Det är svårt att säga att det ena eller andra sättet är bättre än det 
andra vid val av överföring av ljud och bild. Rent allmänt kan går det att peka ut tre 
huvudtekniker vid kommunikation av denna karaktär, videokonferens, webkamera mellan två 
eller flera personer samt envägskommunikation av typen distansutbildning. Vid 
distansutbildning använder läraren sig av en eller flera kameror och kan då välja att visa 
PowerPoint, tavlan eller bara sig själv vid muntlig genomgång.  
 

5.5 Standarder för videokonferenser  
 
Det finns oändliga mängder med olika standarder, vi har dock valt att ta upp de allra 
vanligaste då det lätt uppstår förvirring i djungeln av förkortningar och kombinationer av 
siffror. Det är International Telecommunications Union som har utvecklat denna standard så 
att den ska kunna passa kommunikation och applikationsverktyg. De som använder sig av 
denna standard är industrierna inom dator och telekommunikation. Med detta protokoll kan 
utvecklarna skapa produkter och tjänster som är anpassade för realtidsfunktioner konferenser.  
 
Nedanstående standarder är de vanligaste förekommande för videokonferenser:  
 
• T.120 - Dataprotokoll för multimediakonferenser  
 
• SIP – Protokoll som initierar en session (Session Initiation Protocol)  
 
• H.320 – Standard för bildtelefonsystem och terminalutrustning med begränsad bandbredd  
 
• H.321 – Anpassning av H.320 för bildtelefonterminaler i B-ISDN  
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• H.323 – Paketbaserade system för multimediakommunikation  
 
(ITU-T, 2002).  
 

5.6 CTM –Click To Meet  
 
CTM innehåller en rad olika produkter för videokonferens. Dessa program håller sig till 
gällande industristandarder och omfattar både H.323 (IP) och H.320 (ISDN) mer om 
standarder senare. De olika lösningar som CTM erbjuder är följande: Express, Premier, 
Conference Server och Select.  
 
CTM Express innehåller allt som behövs för en konferens på Internet och använder sig av IP-
nätverket. Som med de flesta andra programvaror kan även bild, ljud, video och 
informationsdelning nyttjas här. Det är enkelt att starta en konferens, användarna behöver 
bara klicka på en länk som skickas ut till användarna via e-post när konferensen ska starta.  
 
CTM premier vänder sig till kunder med kravet att det ska gå att hantera många användare, 
upp till 500 stycken. Även CTM Premier stödjer H.323 och H.320 som kopplas in via en egen 
gateway, programvaran är även kan användas oberoende av vilket system som körs.  
 
Conference server är huvudprodukten från CTM är en konferensserver. Uppkopplingen sker 
även här via Internet och har även funktioner för att optimera användandet av bredband. 
Conference Server stödjer även T.120, H.323 och SIP. Det går dock inte att använda till alla 
operativsystem utan bara till, Windows, Red Hat Linux och SUN Solaris.  
 
CTM Select riktar sig till personer som använder sig av nätverksprodukter från Cisco. Då 
Select är helt kompatibel med Cisco finns möjligheten att kommunicera via Cisco VoIP-
phone (ljud över IP-nätet). CTM Select stöder bl.a. H.320, H.321, H.323 och en rad andra 
standarder (Jarnmo, Leif., 2003).  
 

5.7 Marratech  
 
Den aktuella version av Marratech (2004/02) är MarratechPro 3.4 och är en programvara som 
har chat, whiteboard, Videofönster (så du kan se den andra parten) och röst över IP. Denna 
version fungerar även på datorer med operativsystemet Mac Osx och inte enbart på Windows. 
Whiteboarden fungerar som en yta för kommunikation där du kan rita och förklara vad du 
menar. Rösten förs över på ett ip-baserat nät, ljudkvalitén blir också bättre med denna teknik. 
Videofunktionen gör att du kan se din kollega och hela sessionen med ljud och bild kan spelas 
in. För att hålla en god nivå på säkerheten krypteras all inkommande och utgående data. 
MarratechPro är även NAT-kompatibel (Network Adress Translation) vilket innebär säkrare 
användning för användarna över Internet. Det kan också tilläggas att programvaran är gratis. 
(Marratech AB, 2004).  
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5.8 NetMeeting  
 
NetMeeting är ett program från Microsoft där det finns en Whiteboard för kommunikation 
och ett videofönster där du ser den andra personen. Den aktuella versionen är NetMeeting 
3.01. NetMeeting klarar bara av två användare, men det finns en utökad variant (Meeting 
Point), där upp till tolv deltagare kan deltaga. Givetvis finns här även ljudfunktioner och 
uppringning över Internet. Denna programvara kan dock bara användas till PC och inte MAC. 
Det går även att fjärrstyra andra datorer samt dela ut filer med hög säkerhet (Torssell, 2001).  
 

5.9 Konceptlösningar  
 
För att kunna använda sig av all teknik behövs det mjukvara som kan hantera alla krav som 
ställs. Nedan har vi tagit upp de några vanliga mjukvaror:  
 
I MSN går att se den du kommunicerar med i ett fönster på skärmen samt att det även går att 
använda sig av en mikrofon, ljud samt att skicka filer och bilder som motparten kan få 
omgående samtidigt som det går att prata eller skriva. Om varken kamera eller mikrofon 
används går det bra att enbart skriva och skicka bilder och filer. Vanliga programvaror vid 
användandet av webkamera och videokonferens är nu Marratech, NetMeeting, Click To Meet 
och MSN Messenger. Detta är bara några av de programvaror som finns tillgängliga på 
marknaden och det finns säkerligen ännu fler men har valt att bara redovisa några av dem här.  
 

6. Teknik för videokonferenser  
 
Människa-dator interaktion är ett forskningsområde som syftar till att framställa programvaror 
och programmiljöer som användarna enkelt kommer igång med och känner igen. Det handlar 
om hur människa och maskin interagerar med varandra. Ett program måste anpassas till den 
person som slutligen skall använda produkten. Man förespråkar därför att slutanvändarna 
skall vara delaktiga under designprocessen. Detta har också - i de fall där det fungerat - 
producerat bättre system än innan användarna fanns med i bilden, men fokus kring 
användaren kan tyvärr också leda utvecklingen fel. Ett problem är i många fall hur man skall 
definiera användaren av ett program. Hur ser en typisk användare av en ordbehandlare ut? 
(Oestreicher, 1994).  
 
Det är bättre att utgå från det arbete som den anställde skall utföra med stöd av sin dator. Om 
man börjar där blir det centrala inte huruvida ett program blir användarvänligt utan att 
programmet blir ett användbart arbetsredskap. Det är därför viktigt att betona datorns roll som 
verktyg för olika arbetsuppgifter hellre än vad som skett tidigare då det mer handlade om 
arbetsuppgifterna anpassades för att passa datorutrustningen. När det gäller utformning av 
konferensrum avsedda för videokonferenser kräver detta att ytterligare hänsyn måste tas till 
en mängd aspekter. Den fysiska miljön har stor inverkan videokonferensens resultat.  
 
Alla sinnena spelar in och bidrar till att hjärnan uppfattar budskapet. Den ergonomiska 
utformningen har stor betydelse, bekväma stolar med inställningsmöjligheter är att föredra. 
Rummets ljussättning är beroende av rummets storlek och form. Genom att använda direkt 
och indirekt ljus kan skuggor minimeras och människor och objekt kan få en jämn belysning. 
För att kunna ha en god arbetsmiljö är det viktigt att använda projektorer med hög kontrast 
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och starkt ljus. Detta för att bilden skall bli klar så att inte deltagarna skall behöva lägga 
energi på att gissa sig till vad som visas. Det bör även finnas någon form av 
bakgrundsbelysning, dels för att inte trötta ut ögonen i mörkret och dels för att kunna läsa 
papper vid sidan om. Det är även viktigt med god ventilation eftersom den tekniska 
utrustningen alstrar värme (Delmia AB, 2004).  
 
Olika färger och form har inverkan på hur vi som människor uppfattar saker och ting. 
Färgerna i rummet skall vara diskreta för att inte störa och ta deltagarnas uppmärksamhet från 
ämnet. Hela utformningen och miljön skall vara inbjudande och kännas väl genomtänkt. Det 
är som sagt viktigt med rätt miljö och utformning, men det är ändå tekniken som är det 
avgörande.  
 

6.1 Ljud och bild  
 
Ljudet är en av de viktigaste delarna i videokonferenser (Finn, 1997). ”Prioritera ljud framför 
allt annat” (Utbult, 1993). Mikrofonens placering i rummet är viktig för en god 
ljudupptagning, placering beror på rummet storlek och utformning. Ett alternativ kan vara att 
hänga upp den. Här tas ljudet upp utan att störas av pappersprassel och stötar som kan uppstå 
om mikrofonen är placerad på bordet (Utbult, 1993). Målet är ju att deltagarnas ljud skall tas 
upp och de störande ljuden skall minimeras. Tillägg av video i ett system av låg kvalité kan 
försämra interaktionsprocessen, till exempel om bilden implementeras på ett sätt som stör 
ljudet (Whittaker, 1995). Ett typiskt dåligt system är att sända över ISDN (Whittaker, 1995). 
Ljudet kan påverkas på två olika sätt i ett system med låg kvalité.  
Antingen genom användning av halv duplex eller genom förseningar i sändningen. Halv 
duplex sänder endast ljud i en riktning åt gången. Detta leder till att de medverkande inte kan 
prata samtidigt och att bland annat återkoppling till talaren försvåras (Whittaker, 1995). Med 
full duplex kan båda parter prata samtidigt utan att något faller bort. Forskning visar att 
flertalet föredrar full duplex framför halv duplex (Abel et al., 1992 & Utbult, 1993). 
Anledningen till att halv duplex används i större utsträckning är för att spara bandbredd till 
videoöverföringen. Enligt Abel har ett konferenssystem som inte kan tillhandahålla en 
tillräckligt god ljudkvalité stor sannolikhet att misslyckas.  
 
Förseningar i dataöverföringen handlar i vissa fall om ljudet är synkroniserat med 
videosignalen eller inte. Forskare menar att förseningar i överföring av ljudet bör undvikas 
(Isaacs et al., 1993 & Tang et al., 1992). Deltagarna blir mer frustrerade av att ljudet tar lång 
tid att komma fram, än om personens läppar rör sig samtidigt som personen pratar (Tang et 
al., 1992). Det är möjligt att överföra ljud- och bild utan några förändringar. Men detta kräver 
stor kapacitet vad gäller bandbredd som i sin tur leder till stora kostnader. Det är därför 
mycket vanligt att ljud- och bild reduceras innan överföring. Detta görs bäst genom att 
komprimera bilden genom att skicka färre bildrutor per sekund (Angiolillo, 1997). Det gäller 
att hitta balansen. Tas för många bildrutor bort blir kvalitén dålig och bilden blir ryckig.  
 

6.2 Hur går uppkopplingen till?  
 
Det första som sker är att användaren använder fjärrkontrollen, antingen ringer upp 
mottagaren alternativt blir uppringd. Detta är ett av de grundläggande momenten och måste 
vara enkelt att förstå och utföra. Om detta moment är besvärligt och invecklat finns risken att 
användaren tröttnar och systemet förblir oanvänt. När det gäller bildupptagningen kan detta 
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ske på två sätt, analogt eller digitalt format och en mikrofon tar upp ljudet. När datamaterialet 
är insamlat bör det konverteras och onödig data bör reduceras, detta för att minska 
bandbredden och kostnaden vid överföringen. När materialet sedan skickats till mottagaren 
via ISDN eller Internet, måste den åter konverteras så att motparten kan se bild och höra ljud.  
 

7. K-room  
 
Delmia AB har utvecklat ett koncept för att öka den parallella verksamheten och med fokus 
på resultatet. De anser nämligen att en viktig del i projektet är det rum som 
mötena/konferenserna ska hållas i. K-room är en yta där resultat visualiseras, beslutsfattning 
och dokumentation. Andra möjligheter för denna teknik är även utbildning, information och 
andra kreativa idéer. Det finns ett uttryck som heter ”tid är pengar” vilket verkligen stämmer 
när det gäller projekt. Det är viktigt att all information kommer fram och att det inte uppstår 
för mycket tidsspill för att kunna kommunicera. K-room som teknik gör det möjligt för de 
inblandade parterna att arbeta parallellt. Möjligheten att se vad den andra parten vill visa på 
stora skärmar gör arbetet mer kreativt. När stora beslut ska fattas så är det viktigt att alla 
parter ser och förstår vad det innebär och då är visualisering till stor hjälp. Det är viktigt att 
det skapas en medvetenhet i beslutsprocessen och när ett beslut ska fattas. Systemet klarar 
även av att lagra viktig information som ska dokumenteras vid mötena.  
 
Utrustningen för de här ändamålen har rasat i pris vilket gjort det möjligt för fler att 
införskaffa den. K-room innehåller datorer som är integrerade i bordet för att inte synas och 
vara i vägen för användarna. Det går även att använda sig av bärbara datorer.  
En dator kan kopplas till något som kallas för en smart whiteboard som kopplas via en 
projektor, allt som skrivs eller ritas kan sparas direkt på datorn. Det går även att koppla in 
annan utrustning som stereo och video för att förtydliga eller att för fram ett budskap. All 
övrig konferensutrustning är också kopplad genom den smarta whiteboarden. Utrustningen 
kan manövreras genom via datorn och en touchpanel som gör det enkelt att komma igång.  
 
Den största fördelen med ett system som K-room är att de geografiska avstånden inte spelar 
någon roll längre. Data kan presenteras samtidigt på olika skärmar. Det går enkelt att byta 
mellan projektor och dator eller andra media. Väntetiderna blir kortare då det går att förbereda 
sig under ett pågående möte. Det läggs stor vikt vid planeringen av konferensutrymmena 
d.v.s. placeringen av bord, stolar, datorer och skärmar mm är mycket viktig. Även ljus och 
ljud är avgörande för om det kommer att bli en bra konferens. Det allra viktigaste med K-
room är att konferensen ska kunna genomföras så smidigt som möjligt, tekniken ska inte vara 
den faktor som stjälper utan hjälper (Delmia AB, 2004).  
 

 
Fig 2. Bild som visar ett K-room  
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8. Resultat  
 
Resultatet är strukturerat enligt följande, en nulägesbeskrivning där vi presenterar vad för 
olika kommunikationshjälpmedel projekten har till sitt förfogande. Under rubriken Resultat av 
intervjuerna sammanställer vi vad de olika respondenterna har för åsikter om vad som 
fungerar bra och dåligt. Avslutningsvis skriver vi om de konflikter som finns och hur de har 
beskrivits av respondenterna.  
 

8.1 Intervjuerna  
 
Eftersom projekten bedrivs på så stora avstånd från varandra är alla överens om att det krävs 
bra kommunikationsmedel för att arbetet skall fortlöpa smidigt. De kommunikationsmedel 
som används i nuläget är telefon, e-post, NetMeeting och en gemensam server med namnet 
Profile. Dessa används för dokumentation inom projekten. På den gemensamma servern har 
alla inom projekten ett eget konto där de kan lägga upp och dela ut sina dokument. Denna är 
enbart tillgänglig från Lastvagnar i Göteborg. Detta system fungerar inte fullt ut då alla inte 
lägger upp sina dokument. Detta beror på att projektmedarbetarna ibland glömmer av att 
lägga upp sina dokument eller för att de inte är insatta i Profile och inte vet hur de skall gå till 
väga  
 
Utöver detta finns även ett antal IT-system, ritningssystem, inköpssystem och logistik. Dessa 
system styrs av ett gemensamt system som heter KOLA. Systemet är inte kontinentalt utbyggt 
och likt Profile kan detta enbart nås från Göteborg. En av respondenterna kommenterade 
KOLA på följande sätt.  
 

”KOLA är ett mycket komplext system som i sin tur har en mängd andra system 
kopplade till sig. På grund av dess struktur och med tanke på att det byggts upp 
under lång tid kan det bli mycket svårt att genomföra större ändringar. Att byta 
ut KOLA mot ett annat system skulle kosta en förmögenhet” (Volvo Lastvagnar 
AB, 2004).  

 
Varannan vecka flyger personal till Göteborg respektive Lyon för att ha möten och stämma av 
med varandra om olika framsteg, vad som gått mindre bra och var de befinner sig i arbetet.  
 
De intervjuade menar att ovan nämnda kommunikationsmedel är bra då de tillämpas i projekt 
av mindre karaktär men inte i projekt som är internationella och av den dignitet som de vi 
studerat. De intervjuade anser att de möten som sker person till person är de bästa och ger en 
större grad av medvetenhetskänsla men är inte alltid effektiva, mycket tid går åt till att resa 
och det är inte alltid som mötet uppnår sitt syfte. Alla frågor lyfts inte fram till den grad som 
är nödvändig för att öka förståelsen och lämnar ibland kvar frågetecken Om något är oklart 
efter mötet är det svårt att ta upp problematiken i efterhand, speciellt om problemet är av 
komplex karaktär.  
 
Mindre möten inom projekten har en tendens till att tappa puls. Detta leder till mycket 
upprepningar, deltagare blir ifrågasatta och mötet uppnår inte syftet. Telefon, e-post och 
profile ger inte samma känsla av närvaro när problem skall diskuteras och missförstånd kan 
lätt uppstå. Telefonmöten som använd ibland är en bra möjlighet så länge antalet användare är 
på en rimlig nivå. Över tio användare blir det däremot för rörigt och budskapet försvinner i 
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mängden. E-post fungerar tillfredsställande som kommunikationsmedel vid färre antal 
användare. Detta kan lätt ställa till bekymmer eftersom missförstånd lätt uppstår och kan ge 
felaktig information. Exempel på detta kan vara bokning av mötestider, ju fler personer som 
är involverade desto större är risken att informationen missförstås. E-post används också så 
frekvent att användarna inte hinner med att gå igenom alla mail som kommit under dagen, 
detta gör naturligtvis att vissa mail försvinner i mängden.  
 
Telefon används mycket frekvent men kan inte användas till att ta avgörande beslut där flera 
parter är involverade. Vissa arbetsuppgifter kräver att projektgruppen träffas och diskuterar 
igenom uppgiften. Profile fungerar som en gemensam plats för dokumentation och hantering 
av information. Här läggs olika slags dokument in så att alla har tillgång till dem. Profile 
lämpar sig dock inte som ett kommunikationsmedel där avgörande beslut fattas.  
 
De olika språken försvårar kommunikationen då Volvo Lastvagnar i Göteborg använder sig 
av engelska som koncernspråk och Lyon använder sig av franska. Detta innebär att dokument 
som skrivs i Göteborg skrivs på engelska och dokument i Lyon på franska. I Göteborg är 
kunskaperna i franska begränsade och detsamma gäller fransmännens kunskaper i engelska. 
Detsamma gäller de olika affärskulturerna. I Frankrike styrs allt av den högste chefen, de som 
är underställda chefen gör som de blir tillsagda utan att opponera sig. I vårt affärsklimat i 
Sverige är hierarkin mindre påtaglig. Detta skapar frustration och missförstånd om vad som 
ska göras mellan Lyon och Göteborg. Det är även viktigt att föra en dialog med de inblandade 
så att alla känner till målet och de olika delmålen.  
 
En annan brist i kommunikationen är de olika systemen som finns inom Volvo Lastvagnar 
som reglerar tid och resurser inom projekten. Ett av dessa system är ESP där projektledaren 
lägger in hur mycket tid och pengar de olika deltagarna i projektet behöver. Bristerna i 
systemet gör att det är svårt för projektledaren att överblicka huruvida deltagarna verkligen 
använder de resurser de kräver. En gång i månaden skriver systemet ut en rapport om hur 
mycket tid som gått åt och kostnad i pengar. Totalsumman står i pengar medan delposterna 
blandar pengar och timmar. Det räcker att användarna skriver fel avdelningsnummer så 
hamnar uppgifterna på ett annat projektkonto.  
 
Ett hjälpmedel för att genomföra ett projekt är PAP, Projekt Assurance Plan. Den består av en 
tidsaxel där olika gater och avstämningar sätts upp. Här kan projektgruppen överblick när de 
olika momenten måste påbörjas respektive vara klara. Detta är mycket beroende av 
uppslutning av hela projektgruppen. Om deltagarna inte sluter upp under PAP, riskerar hela 
projektet att försenas. De intervjuade efterlyser ett nytt, mera pålitligt kommunikationssystem 
som är lätthanterbart och kan hantera flera användare på samma gång utan att det skapas 
missförstånd. Det nya kommunikationssystemet bör vara lättillgängligt och skall kunna 
användas inom kort varsel.  
 

8.1.1 Konflikter  
 
När man arbetar i projekt är det många olika individer och viljor som skall fram. Detta leder 
till att konflikter uppstår mellan projektmedlemmarna. Konflikterna kan bero på en mängd 
olika faktorer. Dessa faktorer kan exempelvis vara språkförbistring, olika affärskulturer, 
otydligt uppsatta mål och bristande informationsflöde. Ett annat problem är hängivenhet till 
sina egna leverantörer. Volvo vill använda sina leverantörers kunnande och Renault sina 
leverantörer. Detta genererar en så kallad trampkvarn. Genom att alla individer är olika 



Mikael Alarto , Markus Hansson & Claes Karlén   19

bearbetas informationen på olika sätt hos individen. En del är mer känslosamma medan andra 
är av mer strukturerad karaktär. Olika individer måste hanteras på olika sätt. Det är viktigt att 
kommunicera på samma våglängd för att minimera risken att konflikt uppstår.  
 
De intervjuade upplever ofta mer eller mindre motgångar, dessa bär vi med oss och påverkar 
oss både tankemässigt och handlingsmässigt. Ett vanligt beteende när vi känner oss hotade är 
att vi intar en försvarsställning. Om det läggs stora krav på oss känner vi ofta att situationen 
blir svår att hantera. Vid ett möte på eftermiddagen kan upplevelser tidigare under dagen 
komma upp till ytan, detta leder till påverkan på ditt handlande utan att det har något att göra 
med mötet i sig. Även konflikter som inte har hanterats sen flera år tillbaka kan komma upp 
under ett möte. Detta enligt flera av dem intervjuade.  
 
Mellan projekten förekommer konflikter genom att det upplevs som oklart, vet inte vad som 
skall göras, när det skall utföras och vem som skall utföra det. De olika projektens 
ansvarsområden är otydliga, svårt att veta pågående projekts mål och riktning. Inom projekten 
uppkommer konflikter på grund av olika sätt att arbeta inom organisationerna. Avsaknad av 
klara riktlinjerna hur man skall arbeta skapar också problem. Dessa riktlinjer sätts idag upp av 
projekten. Projektdeltagarna orkar inte med detta utan riktlinjerna skall vara uppsatta innan 
projekten startar upp. När riktlinjerna inte är klarlagda innan projektet startar upp vill olika 
individer bedriva projektet på sitt sätt och styra det efter riktlinjer som de själva anser vara de 
rätta. Detta är en stor del av grunden i konfliktproblematiken inom de olika projekten. Bland 
det viktigaste i ett projekt när det väl är under process är att vara överens om produktplanen. 
Här gäller det att samla så mycket information som möjligt från alla inblandade för att kunna 
dokumentera riktlinjer och arbetsprocesser.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ett projekt består av följande huvudfaktorer tid, kvalitet och kostnad. Figuren visar hur ett 
projekt balanserar mellan de olika krav som ställs på ett projekt. Dessa krav kan vara lagkrav 
som t.ex. avgasvärderna på ett fordon måste vara under en viss gräns innan ett visst datum. 
Denna figur är beskriven av en av respondenterna på Volvo.  
 
Kvalitet betyder mycket vid utvecklandet av en ny produkt då ingenjörerna vill utveckla en så 
kvalitativ produkt som möjligt. Slutligen har vi organisationen som beslutar om vilka resurser, 
framför allt ekonomiska projektet har till sitt förfogande.  
 
Mellan dessa tre olika block förekommer det ständigt en dragkamp som lätt leder till 
konflikter. T.ex. för att få hög kvalitet krävs oftast större investeringskostnader och längre 
utvecklingstid. Då projektet har blivit tilldelat en viss tid med begränsade ekonomiska 

Tid  

Kvalitet  

Kostnad 

Fig.3 Modell över förutsättningar och konsekvenser (Volvo Lastvagnar AB, 2004).  
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resurser kan utvecklingen inom kvalitet aspekten inte bli mer prioriterad än vad den är. Detta 
leder ibland till missnöje och kan skapa konflikter som kan vara svårlösta.  
 

”För att ett projekts konflikter skall minska krävs det att alla personer är nöjda 
till en viss grad. Detta är en svår balansgång då alla bevakar sina intressen” 
(Volvo Lastvagnar AB, 2004).  

 
De intervjuade anser att en bra chef ser konflikter och känner av stämningen i gruppen. Andra 
faktorer kan ligga bakom den irritation som kan uppstå inom gruppen. Allt handlar om att ta 
reda på vad som ligger bakom, lösa det och gå vidare. Det finns hårda och mjuka frågor i 
chefssammanhang, de hårda har med arbetet och dess mål att göra. De mjuka handlar om 
relationer och den känslomässiga delen. Det är vanligt att de hårda frågorna får större 
utrymme.  
 

”Detta är mycket beroende på att de mjuka frågorna är svårare att hantera och 
att projektledare och chefer oftast blir tillsatta på grund av vad de har 
åstadkommit i sitt arbete, t.ex. lyckats med en väl genomförd uppgift och inte på 
grund av sitt sätt att hantera människor” (Volvo Lastvagnar AB, 2004).  

 
En projektledare som kan hantera båda typerna av frågor har lättare att fatta rätt beslut. När 
konflikter väl uppstår är det lättare för projektledaren att se problematiken och lösa den på det 
sätt som han/hon anser vara det rätta, antingen inför hela gruppen eller i enrum. 
Förhoppningsvis leder samtalen till något positivt och arbetet kan fortlöpa smidigt och 
problemfritt.  
 

9. Diskussion/Analys  
 
Denna C-uppsats har för avsikt att hantera kommunikation och konflikter som förekommer 
mellan och inom distribuerade delprojekt och finna en reducering av dessa problem med hjälp 
av IT. Med hjälp av olika vetenskapliga teorier har vi försökt att beskriva hur projekt skall 
bedrivas och hur konflikter skall hanteras så att arbetet skall fortlöpa på ett smidigt sätt. Under 
våra intervjuer på Volvo lastvagnar har vi fått en bredare uppfattning om var problemen finns 
och därmed med hjälp av vår teori kunnat tyda på ett tillfredsställande sätt vad som borde 
åtgärdas och tänkas på. Vi har också stött på sociala problem som dock inte kan lösas med 
olika vetenskapliga teorier. I diskussionen har vi kopplat ihop vår teori med resultatet för att 
påvisa olika skillnader mellan vår teori och hur de arbetar på Volvo Lastvagnar.  
 

9.1 Mål och riktlinjer  
 
Projekten som de intervjuade personerna arbetar inom är nästan alla överens om att det saknas 
tydliga mål och riktlinjer. De olika ansvarsområdena är diffusa och det är svårt att förstå 
projektens riktning och mål. Detta beror på att riktlinjerna och mål sätt upp av projektgruppen 
och detta genererar sammarbetssvårigheter och konflikter. Redan här ser vi brister i projektens 
grundstruktur. När vi blickar tillbaka till vad som sagts av refernspersonerna ser vi en 
koppling till Hanssons (2004) modell som säger att vissa delar måste vara uppfyllda för att en 
förändring skall ske eller att ett projekt skall framskrida. Dessa delar skall vara uppfyllda 
innan projektet startar upp och skall hållas vid liv under hela projektets gång. Wenell 
strukturerar också upp ett lyckat projekt i olika delar som skall uppfyllas innan och under 
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projektets gång. Vi finner även en tydlig koppling, framför allt till Wysocki som säger att 
varje delprojekt skall ha sitt eget mål, detta gäller främst stora projekt.  
 
Det finns uppsatta riktlinjer för hur projekt ska genomföras på Volvo Lastvagnar men det blir 
inte alltid som de tänkt. Vad som hindrar den maximala effektiviteten är förmodligen alla de 
små delarna som inte faller på plats. Alla projekt genomförs inte och det kan ha sin grund i att 
de har mött på allt för stort motstånd eller att projektet har haft stora brister redan innan 
starten med t.ex. otydliga riktlinjer.  
 

9.2 Konflikter  
 
Konflikter är oundvikliga när man jobbar i projektform. Konflikter behöver inte alltid leda till 
något negativt om den som har det ledande ansvaret hantera det på ett korrekt sätt. En bra 
ledare tar upp problemet när tendenser av missnöje befaras (Falkner, 2004). Enligt 
projektdeltagarna hanteras inte detta på ett tillfredsställande sätt, d.v.s. konflikter som 
organisationen är bäst på att lösa hanteras. De konflikter som oftast löses är så kallade ”hårda 
frågor” t.ex. uppgifter inte blivit färdiga i tid och någon får stå till svars för detta, de andra 
konflikterna kommer i skymundan och locket läggs på och ingen lösning ges. Exempel på 
detta kan vara de ”mjuka” frågorna dvs. relationer mellan personal. Ett annat exempel kan 
vara ”den känslomässiga del, någon i arbetsgruppen känner sig inte uppskattad och gör 
därmed inte ett tillfredsställande jobb”. (Volvo Lastvagnar AB, 2004)  
 
Genom att göra på detta sätt försvinner inte problemen, bara för stunden. Beträffande 
omorganisationer och därmed en rad nya inkommande projekt så uttryckte sig en anställd så 
här, Volvo Lastvagnar har haft en rad omorganisationer de senaste åren. Detta leder i sin tur 
till att när en anställd får höra att det är en omorganisation på gång så ”stoppar de huvudet i 
sanden”. Detta skapar en oro bland de anställda då de vet att den nya omorganisationen inte 
kommer att vara särdeles långvarig. Effekterna av detta kan diskuteras mångt och mycket 
eftersom de påverkar pågående och kommande projekt lika mycket. Ett projekts utveckling tar 
en massa tid i anspråk och om det då störs av olika anledningar borde ju effektiviteten trubbas 
av.  
 
Genom att göra på detta sätt försvinner inte problemen, bara för stunden. Schutz menar att 
många konflikter grundar sig på relationer och förbindelser bland människor men även också 
organisationer. Eftersom projekten bedrivs över stora geografiska avstånd och de kulturella 
skillnaderna är starkt framhävande ser vi också detta som ett led i konfliktbilden. Eftersom 
Renault och Volvo är två olika företag finns det också olika företagskulturer, företagen 
hanterar saker på olika sätt och är måna om sina leverantörer. Detta skapar en problembild då 
båda företagen vill ha ett nära samarbete men ändå gör saker på sitt sätt. Här finner vi en 
koppling till Ramquist och Erikssons resonemang där de betonar hur svårt vi har att förstå en 
annans persons tankesätt.  
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9.3 Kommunikation  
 
Dålig kommunikation uppstår när projektets deltagare inte förstår vad den andra parten 
menar. Beroende på vilken omfattning som projekten har, anpassas också 
kommunikationsmedlen. Kommunikationsmedlen är enligt projektdeltagarna inte tillräckliga 
för att bedriva projekt av denna karaktär. De Klerk (1990) och Ellmin (1992) som satt upp 
olika orsaker till konflikter menar att brist i kommunikation är en stor källa till 
konfliktuppkomst. Här kan vi se en stark bindning till vad som orsakar en del konflikter på 
Volvo Lastvagnars och Renaults gemensamma projekt. Av självklar natur upplever 
projektdeltagarna motgångar samt medvind, vid medvind flyter det mesta problemfritt men 
när det blir motgångar påverkas individerna både tankemässigt och handlingsmässigt.  
 
Folk sätter sig på tvären och konflikter uppkommer. Anledningen till att folk sätter sig på 
tvären är en försvarsmekanism när de känner sig hotade på något sätt. Detta tar Thomas 
(1998) och Kilmann (1997) upp i sin bok konflikthanteraren. Detta fick vi bekräftelse på att 
det förekommer inom projekten av de intervjuade.  
 
Sverige och Frankrike har två helt skilda bakgrunder gällande företagsklimat och kultur vilket 
inte underlättar kommunikationen. Det verkar uppstå en kaka på kaka situation där dels 
företagsklimatet väger in och våra respektive länders kulturella värderingar. De två kulturella 
faktorerna skapar en otrygghet bland de anställda. De mellanmänskliga relationerna behöver 
förmodligen vårdas bättre än de gör i dag om större framgång skall nås. I dagsläget används 
en rad olika system för att hantera dokument, tekniken kan hjälpa medarbetarna en bit på 
vägen när det gäller att styra ett projekt i hamn. KOLA hanterar så många system att det 
verkligen kräver att medarbetarna är ordentligt insatta. Dessutom finns nackdelen att andra 
system används i Frankrike som inte kan nå KOLA. Detta får anses vara en stor brist i 
kommunikationen  
 
De nuvarande teknikerna som används i dagsläget, t.ex. telefon, e-post och servern Profile 
som vi tidigare nämnt ger inte samma medvetenhetskänsla som mera avancerad teknologi så 
som K-room. Inom CSCW området trycker man extra på just medvetenhetskänslan. Lenman 
(1999) menar att personer som arbetar på distans får inte samma kvalité på 
medvetenhetskänslan som personer som jobbar på samma geografiska plats. Dock går denna 
känsla att tillföra med rätt artificiell teknologi mellan distribuerade projekt.  
 
Vikten av CSCW i framtiden kommer att få en allt större roll eftersom programvarorna 
utvecklas i samma takt som kraven stiger på omgivningen stiger (Bannon & Schmidt, 1991). 
Som det ser ut i dagsläget verkar det inte finnas någon klar plan för utvecklingen av 
hanteringen av detta område vilket är en klar nackdel.  Under C-uppsatsens gång har vi 
försökt att studera vilken grad av medvetenhetskänsla som finns. Medvetenhetskänslan är 
något som lätt glöms av i jakten på effektivitet.  
 
Beroende på vilken kommunikation som krävs för tillfället kan det vara nödvändigt med en 
anpassning. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen varierar behovet av kommunikation starkt och 
kraven kommer förmodligen inte att minska med tiden. Behovet av att se personen vi 
kommunicerar med är starkt men frågan är om detta går att tillgodose i alla lägen. Det finns 
både för och nackdelar med alla de tekniker som vi har nämnt. Det finns en rad med apsekter 
och synpunkter som måste vägas in i valet av teknik vid kommunikation. Väljs en billig 
lösning fås oftast inte samma kontakt som det går att få med andra lite mer avancerade 
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lösningar. Med de billigare lösningarna syftar vi på telefon och e-post, medan den lite dyrare 
är K-room. Möjligheterna till medvetenhet och bättre uppfattningsförmåga ändras en aning 
när deltagarna kan se och höra men även visa vad de menar.  
 

10. Slutsats  
 
Efter att ha gått igenom resultatdelen såg vi en rad olika faktorer som påverkar projektets 
planering, genomförande och resultat. En del av dem är mer framträdande och kräver mer 
resurser och energi för att lösas. Vissa delar av problematiken som uppstår i projekten går inte 
att lösa med hjälp av IT. Dessa är främst frågor som rör personkemi och kulturella skillnader. 
Kommunikationsproblem uppstår eftersom två olika språk, franska och engelska används 
inom organisationen. Vi tror även att språkkunskaperna hos de båda nationerna kommer att 
förbättras med tiden då den yngre generationen oftast lär sig fler språk. Goda relationer är 
nödvändiga för att medarbetarna ska lära känna varandra vilket är en förutsättning för ett 
lyckat projekt. Om det läggs ner mer tid och pengar i början av ett projekt så lönar detta sig 
senare. Kulturella skillnader och utbildning är två viktiga faktorer som måste beaktas i 
projektsammanhang.  
 
Ibland måste deltagare i projekt kompromissa och bita ihop för att genomföra projektet, det 
kan vara lämpligt att inte betona maktpositionerna väldigt skarpt. En bra chef vet vad denna 
kan och känner av situationen för bästa utgång, vissa situationer kräver auktoritet medan 
andra kräver jämkning.  
 
Genom våra studier på Volvo Lastvagnar har vi fått uppfattning att det mesta faller på olika 
åsikter om hur projekten skall bedrivas och hur samkoordineringen skall ske. Detta beror på 
kulturskillnader mellan Volvo och Renault, missförstånd och olika viljor. Vi ser situationen 
som en konsekvens av brister i kommunikation. Problemet är inte att det inte finns tillgång till 
kommunikationsmedel utan snarare tillgång till fel kommunikationsmedel när det gäller 
projektsamordning av denna omfattning.  
 
Vi har studerat ett antal olika kommunikationsmedel som vi ser som en möjlig lösning på 
problem som förekommer. Genom att ha ett bra medel för kommunikation kan missförstånd 
minimeras och därmed minska graden av olika konflikter, som lätt uppstår när olika uppfattar 
saker på olika sätt. Genom klar och tydlig kommunikation ser vi att det finns stora möjligheter 
till förbättring inom olika projekt. Just det här projektet är ganska omfattande men med våra 
slutsatser ser vi att problematiken ofta återkommer små som stora projekt. Så pass stora 
projekt som detta kräver mycket av alla deltagarna för att lyckas, såväl i kommunikation, 
relationer mellan deltagarna och teknik.  
 
Detta innebär även allt större krav framtidens industri, om de ska ligga i framkant när det 
gäller kommunikation så måste nulägessituationen ses över bättre. För att nå ett så bra resultat 
som möjligt i ett projekt måste det aktuella och det framtida IT-stödet ses över. Om de lyckas 
optimera sina satsningar så kommer detta att ge utdelning i forma av ökad förståelse och 
tätare kontakt med alla projektdeltagare. Rätt person på rätt plats och vid rätt tillfälle är ju en 
gyllene regel. För att klara kraven så måste de vanliga problemen som hur ett projekt tillsätts 
och sköts lösas innan det är dags att se vad det finns för möjligheter att genomföra projektet.  
 
Vi är väl medvetna om att teknik inte kan lösa allt och inte heller det mesta men teknik är ett 
hjälpmedel på vägen. Kulturskillnader så som språk och seder kan aldrig lösas med hjälp av 
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teknik men kan hjälpa till att få folk att förstå varandra på ett bättre sätt och därmed minska 
riskerna för missförstånd.  
 
Lösningen på mindre problem går att lösa med hjälp av teknik som webkamera och en 
arbetsyta på skärmen. Enklare problem som uppstår i det dagliga arbetet skulle mycket väl 
kunna lösas med enkla medel som webkamera. Det blir mycket enklare att uttrycka sig när du 
kan se vad personen vid den andra datorn vill. Om stora och avgörande beslut där ett större 
antal personer är inblandade är det att föredra användandet av K-room. Ett K-room hjälper till 
att samla de inblandade parterna i en gemensam arena där de kan diskutera och lösa problem 
samt fatta gemensamma beslut. Detta alternativ erbjuder en helhetslösning med avancerad 
teknik och möjliggör ett effektivt beslutsfattande som underlättar arbetsprocessen vid senare 
tillfälle. Genom att använda det IT-stöd som uppfyller kravet på kommunikation bäst kan 
koordineringen av delprojekt förbättras på så vis att alla samtidigt kan ta del av samma 
dokument, bild och genomföra möten som är så nära verkliga möten som möjligt oavsett om 
de befinner sig i Göteborg eller Lyon. Detta ställer krav på tekniken som måste vara snabb 
och enkelt att använda. Fel anpassning gör att tekniken inte kommer att användas på 
tillfredsställande sätt och endast blir ett irritationsmoment och dålig investering. Enligt 
Hanssons modell (2004) ser vi de faktorer som bör ingå i ett lyckat projekt. Det finns en del 
brister i dagens projekt och det kommer förmodligen aldrig att kunna byggas bort helt och 
hållet. För att undvika fallgroparna bör framtida projekt planeras och förberedas bättre. 
Återigen vill vi trycka på en mycket viktig faktor för ett lyckat projekt nämligen goda 
mellanmänskliga relationer, dessa måste förbättras även om det kan vara krävande.  
 
Alla medarbetare behöver klara riktlinjer i sitt arbete om uppgifterna ska nå en 
tillfredsställande grad. Detta ställer stora krav på såväl den vanliga projektdeltagaren som 
projektledaren. Kommunikation är mycket viktigt för ett vinnande projekt och dess framgång. 
Med hjälp av de tekniska lösningar som vi nämnt kan ett projekt komma en bra bit på vägen 
och förhoppningsvis övervinns barriärer som är kulturella och språkliga. Alla som är med i ett 
projekt måste se nyttan med de förändringar som det innebär att införa ny teknik.  
 

11. Egna rekommendationer  
 
För att kunna närma sig en lösning i projekt när det gäller mänskliga relationer tror vi det är 
viktigt att medarbetarna lär känna varandra lite bättre innan, visst kan det kosta lite mer i 
början men i det långa loppet lär detta löna sig mer. För att komma över problematiken med 
de olika ländernas kulturella skillnader så finns det två saker som vi kan rekommendera, 
utbildning av personal i andra länders kultur och stor portion tolerans.  
 
Om problemen är av mindre karaktär och de måste lösas på en gång rekommenderar vi 
användandet av webkamera med t.ex. mjukvaror som NetMeeting, Marratech eller liknande. 
Vid större projekt av kontinental karaktär kan vi rekommendera K-room som en 
helhetslösning.  För att nå ett bättre resultat rekommenderar vi att Volvo Lastvagnar ser över 
behovet av IT-stöd i projekt av distanskaraktär.  
 
Vi vill avsluta med några visdomsord som har framkommit för oss under denna period då vi 
skrivit uppsatsen.  
 
Det faktum att människor är sammanförda i grupper innebär inte att de därmed också 
fungerar som ett effektivt arbetslag (Claes, Markus & Mikael, 2004).  
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Bilaga  
 
Intervjufrågor Volvo Lastvagnar AB  
 
• Vad är dina/din arbetsuppgifter?  
 
• Vilka för– och nackdelar ser du i att jobba i projektform 

jämfört med andra sammansättningar?  
 
• Tycker du att projektdirektiven är tydliga?  
 
• Vilka mål har ni inom projektet/projekten?  
 
• Har ni satt upp delmål för att nå fram till det slutgiltiga 

resultatet?  
 
• Känner du att ni arbetar mot samma mål i projektet?  
 
• Känner du att ni har dem rätta resurserna för att lösa 

eventuella problem?  
 
Kommunikation  
 
• Vad använder du för kommunikationsmedel inom projektet?  
 
• Vad använder du/ni för kommunikationsmedel för att komma i 

kontakt med de andra projekten?  
 
• Hur tycker du att kommunikationen mellan projekten fungerar?  
 
• Uppstår det ofta missförstånd p.g.a. dålig kommunikation?  
 
• Upplever du resandet som effektivt(ger det ett 

tillfredsställande resultat) medel att kommunicera för att 
fatta beslut?  

 
• Anser Du att mötets syfte uppnås till en tillfredsställande 

grad?  
 
• Önskar du ett annat kommunikationsmedel? Förslag på vad? 
 
• Vilka önskemål skulle du vilja ha på ett nytt 

kommunikationsmedel?  
 
• Använder Ni Er av tydlig och enkel kommunikation?  
 
 



 

Konflikter  
 
• Förekommer det ”motstånd” om hur ni arbetar inom projekten?  
 
• Hur yttrar sig så kallat motstånd?  
 
• Upplever du många olika åsikter om hur projekten skall 

bedrivas?  
 
• Om det har förekommit några konflikter hur har ni löst dem 

då?  
 
• Känner du att du kan påverka olika beslutsunderlag?  
 
• Hur påverkas de olika besluten av eventuella konflikter?  
 
• Är det hög personalomsättning? Varför?  
 
• Upplever du konflikter som ett hinder i arbetet?  
 
• Anser du att eventuella konflikter kan leda till nåt 

positivt?  
 
• Vad gör Ni för att förebygga konflikter?  
 
• Vad har Du för råd till konflikträdda?  
 


