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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts av två studenter vid Högskolan Dalarna i samarbete med 
IT-konsultbolaget Istone Concrevi. Edsbyverken, som är en möbeltillverkare baserad i Edsbyn, 
är kund hos Istone och har ett behov att öka sin leveranssäkerhet. Företaget upplever också att 
det finns en bristande sammanhållning mellan de som arbetar administrativt och de som arbetar 
med tillverkning i verksamheten. Edsbyverken hoppas att en ökad sammanhållning ska vara 
bidragande till en bättre leveranssäkerhet. Sammanhållning är ett begrepp som är vanligt 
förekommande inom idrott och lagsporter och förknippas ofta med framgång inom idrotten. 
 
Forskningsstrategin som används i studien är design and creation som fokuserar på att skapa nya 
IT-produkter, artefakter. Denna studie har resulterat i en artefakt av typen instansiering i form av 
en applikation som utvecklats med hjälp av ett användarcentrerat och agilt arbetssätt. Syftet med 
studien är att undersöka och testa hur teorier inom idrottspsykologi kan användas inom ett 
systemutvecklingsprojekt med ändamål att få artefakten och utvecklingsprocessen att främja 
sammanhållning hos verksamheten. Datainsamlingsmetoder som använts i studien är intervjuer 
och enkäter. Intervjuerna har använts för att insamla bakgrundsinfo från verksamheten och 
önskemål kring appen och enkäterna för feedback på appen samt för att utvärdera 
systemutvecklingens och appens påverkan på sammanhållningen. 
 
Resultaten från datainsamlingen är i många fall spretande med allt från positiva omdömen som 
menar att sammanhållningen förbättrats, till negativa som menar att ingen inverkan skett. Vid en 
sammanvägning kan man dock se att majoriteten menar att detta forskningsprojekt inte lyckats 
med att förbättra sammanhållningen. En viss andel anställda vid Edsbyverken tror dock att 
sammanhållningen kan öka på längre sikt. Slutsatsen kring idrottspsykologi är att den vid en 
koppling till systemutveckling har ett begränsat användningsområde och att många av de teorier 
som förekommer om sammanhållning inte är användbara eller passande vid 
systemutvecklingsarbete. 
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Summary 
This thesis has been implemented by two students at Högskolan Dalarna in cooperation with 
Istone Concrevi, who is a IT-consultant company in Borlänge. Edsbyverken, a client of Istone 
and a furniture manufacturer based in Edsbyn, needs to increase their supply reliability. The 
company also feels that there is a lack of cohesion between the administrative and the 
manufacturing parts of the business. Edsbynverken hope that greater cohesion will be 
contributing to a better supply reliability. Cohesion is a term that is commonly used in sports and 
teams and is often associated with success in the sport.  
 
The research strategy used in this study is design and creation that focuses on creating new IT 
products, artifacts. This study has resulted in an artifact of the type instantiation, which is an 
application developed using a user-centric and agile working. The purpose of the study is to 
examine and test if theories from sport psychology can be used within a systems development 
project with the purpose to get the artifact and the development process to promote the cohesion 
within the business. 
 
Data collection methods used in the study are interviews and questionnaires. The interviews 
were used to collect background information from the business and wishes about the application. 
Surveys were used for feedback on the application, as well as to evaluate the systems 
development and the applications impact on the cohesion within the business.  
 
The results from the data collection are often sprawling, ranging from very positive signs to 
negative. From indications of that the cohesion has improved to statements that it hasn’t. In 
appraisal, however, one can see a tendency that this research failed to improve cohesion. Though 
a certain percentage of employees at Edsbyverken believe that cohesion may increase in the long 
term. The conclusion about sports psychology is that it, when connected to systems 
development, has a limited use and that many of the theories that exist on cohesion within sports 
psychology not are useful or appropriate in systems development work.  
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1 Inledning 
Följande kapitel ämnar förklara vad denna studie vill undersöka. Det första avsnittet beskriver 
bakgrunden till arbetet och varför det kom till. Problemformuleringen beskriver mer ingående de 
frågeställningar vi har kring det angivna problemet. Därefter redogörs studiens syfte, mål och 
de avgränsningar som är satta för arbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
AB Edsbynverken grundades 1899 och har sedan starten haft möbeltillverkning som den 
huvudsakliga verksamheten. Företaget är ett helägt dotterbolag till EdsbynSenab AB och har sin 
fabrik och sitt huvudkontor beläget i Edsbyn i Hälsingland (Edsbyn, 2014). Edsbyverken har 
under en tid samarbetat med ett företag vid namn iStone Concrevi som är ett dotterbolag inom 
iStone-koncernen (Concrevi, 2014). iStone Concrevi levererar tjänster och produkter till främst 
tillverkande och distribuerande industrier och erbjuder sina kunder allt ifrån vägledning vid 
upphandling av affärssystem, till helhetsansvar vid nyinstallationer eller uppgraderingar av 
befintligt affärssystem (ibid).  
 
Ett affärssystem är ett system som innehåller flera olika funktioner som kan integreras med andra 
IT-system. Syftet med affärssystemet är att hantera företagets information, ekonomistyrning och 
administration (e-conomic, 2014). 
 
Edsbyverken har kontaktat iStone Concrevi med anledning av ett behov att öka sin 
leveranssäkerhet i fabriken. Leveranssäkerhet är statistik som visar information om huruvida 
leveranser skickas enligt den tidsuppskattning som angivits för specifika ordrar. 
Produktionsledningen vid Edsbyverken upplever också i nuläget att det finns en bristande 
relation mellan dem och personalen ute i företagets tillverkningsverksamhet. De upplever att det 
finns en ”vi och dem”-känsla i organisationen, där de som arbetar mer administrativt inte har 
tillräcklig sammanhållning med de som arbetar med produktion i möbelfabriken och vice versa. 
En ökad sammanhållning hoppas Edsbyverken ska vara bidragande till en bättre 
leveranssäkerhet. 
 
Sammanhållning är ett begrepp som är vanligt förekommande inom idrott och lagsporter och 
förknippas ofta med framgång inom idrotten (Lindwall et al. 2002). Begreppet är bland annat ett 
diskussionsämne inom området idrottspsykologi. Idrottspsykologi kan beskrivas som människors 
upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott (Hassmén et al. 2006). Där 
visar tidigare studier på en viss tvetydighet om huruvida sammanhållning och prestation hänger 
ihop, men de flesta ger stöd till att de har en positiv påverkan på varandra (ibid). Arvidsson 
(2006) menar att en grupp där var och en känner sig engagerad, betydelsefull och delaktig är en 
gynnsam miljö för sammanhållning.  
 
Som ett steg i att uppnå en bättre sammanhållning samt ökad leveranssäkerhet, vill ledningen hos 
Edsbynverken börja med att skapa en starkare koppling mellan de två grupperna genom att ge 
den tillverkande personalen mer information om orderläget och leveranssäkerheten. Detta skall 
ske bland annat genom införandet av en androidbaserad IT-lösning som ska tillhandahålla 
information på mobiltelefoner, surfplattor och tv-skärmar till de anställda som de kan använda 
sig av i sitt dagliga arbete. Genom iStone Concrevi har vi fått i uppdrag att skapa denna IT-
lösning.  
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1.2 Problemformulering 
Meningen med applikationen och dess funktioner är att den ska bidra till en ökad 
sammanhållning hos Edsbyverken och i längden förhoppningsvis förbättra leveranssäkerheten. 
Vi ställer oss då frågande hur applikationen ska utvecklas för att på bästa sätt kunna bistå med 
detta. Vi funderar om, utöver slutapplikationen, även utvecklingsprocessen kan ha en bidragande 
effekt på sammanhållningen hos kunden. 
 
Sammanhållning är, efter utförd litteraturstudie (se avsnitt 3.2 ”Litteraturstudier”) och funnen 
litteratur, identifierat som ett väl studerat ämne inom idrottspsykologin. Vi undrar således hur 
sammanhållning beskrivs inom området samt vilka teorier som finns där om hur det kan uppnås. 
Vad önskas då uppnås med denna kunskap? Finns det en logisk koppling för hur funna teorier 
om sammanhållning inom idrottspsykologi kan appliceras i ett systemutvecklingsarbete, i syfte 
att bidra till en ökad sammanhållning hos kunden? Kan funna teorier också inspirera till 
framtagning av ytterligare funktioner som kan användas i den framtagna applikationen i syfte att 
främja sammanhållningen? 
 
Problemformuleringen byggs upp av en mer övergripande och generell huvudfråga, samt två 
delfrågor som är mer specifika för just den, i denna studie, berörda verksamheten. 
 

• I vilken utsträckning kan teorier inom idrottspsykologi om sammanhållning appliceras i 
ett systemutvecklingsprojekt? 
 

• Hur kan vi genom, och under utvecklingen av denna IT-lösning skapa bra förutsättningar 
för att kunna bidra till att stärka sammanhållningen och ökad leveranssäkerhet på den 
berörda arbetsplatsen? 

• Går det att se en förbättring inom problemområdet hos verksamheten i slutskedet av 
denna studie? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka och testa hur teorier inom idrottspsykologi kan användas 
inom ett systemutvecklingsprojekt med ändamål att få applikationen och utvecklingsprocessen 
att främja sammanhållning hos verksamheten. 
 

1.4 Mål 
Målet med detta forskningsprojekt är att bidra med kunskap kring hur teorier inom 
idrottspsykologi kan tillämpas i systemutvecklingsprojekt för att främja sammanhållning hos 
verksamheten som har efterfrågat systemet.  
 
Ett mål med den genererade kunskapen är att den under vårt pågående systemutvecklingsprojekt 
ska vara med och bidra till ett av applikationens mål. Detta mål är att främja sammanhållning 
mellan olika grupper av anställda.  
 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningarna anger var gränserna för studien går. En anledning för att sätta avgränsning kan 
vara begränsade resurser i form av exempelvis tid eller pengar. Det kan också vara att vissa 
aspekter av syftet är mer intressanta (Björklund, et al. 2012). 
Vid genomförandet av denna studie har en del avgränsningar varit tvungna att göras.  
Idrottspsykologiområdet omfattar många områden inom en stor bredd (Se avsnitt 2.2, 
”Idrottspsykologi”). Arbetet har därav avgränsats till att enbart undersöka sammanhållning och 
målsättning som vi anser relevant för detta arbete med orsak av dess karaktär. Detta medför dock 
inga negativa konsekvenser vad vi har kunnat uppskatta. 
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2 Systemutveckling möter 
idrottspsykologi 

Nedan kommer relevant teori från de litteraturstudier som har genomförts att redogöras. Syftet 
med kapitlet är att ge läsaren en större förståelse för den genomförda studien och kommer också 
vara en grund för senare kapitel i rapporten. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. Avsnitt 2.1 är 
tilldelat systemutveckling och avsnitt 2.2 är tilldelat idrottspsykologi. I avsnitt 2.3 redogör vi för 
vilka teorier som togs vidare i arbetet och användes i systemutvecklingsfallet. 
 

2.1 Systemutveckling 
Med systemutveckling avses arbetet med att utveckla ett datorstöd för informationshantering 
inom en verksamhet, så som den bedrivs inom ett företag, myndighet, organisation etc. 
(Wiktorin, 2003). Systemutvecklingsprocessen skall identifiera de aktuella och potentiella behov 
som användare av det tänkta systemet har. (Jayaratna, 1994), Vidare skall användarnas 
förväntningar på systemet dokumenteras samt utvärderas och slutligen skall ett användbart 
informationssystem utvecklas med hjälp av lämpliga modeller, metoder, tekniker och verktyg 
(ibid.) 
 

2.1.1 Agil systemutveckling 
Agil systemutveckling är ett samlingsnamn för ett antal systemutvecklingsmetoder. Dessa 
metoder delar i stor utsträckning samma värderingar, principer och synsätt. Att arbeta enligt en 
av de agila metoderna innebär att systemutvecklingsarbetet blir mycket flexibelt jämfört med 
tidigare sätt att arbeta med systemutveckling. Exempel på metoder som klassas som agila är 
Feature-Driven Development (FDD), Extreme Programming (XP), Crystal, Adaptive Software 
Development (ASD), och Scrum. (Williams et al., 2003) 
 
I plandrivna systemutvecklingsmetoder, såsom vattenfallsmodellen, börjar arbetet med att 
dokumentera krav på det nya systemet. Därefter följer ett antal faser under vilket systemet 
stegvis utvecklas för att sedan bli en färdig produkt. I mitten på 1990-talet började många 
systemutvecklare anse detta förhandsdokumenterande som mycket frustrerande, och ibland 
omöjligt. Detta eftersom både tekniken och verksamheten som skall ha systemet förändras under 
tiden det utvecklas (Williams et al., 2003). 
 
Därmed blir ofta kravspecifikationer och projektplaner utdaterade under arbetets gång. Även 
kunderna har numera svårare än förr att kunna uttrycka sina krav på ett tidigt stadium. Under 
denna tid uppstod, runt om i värden, ett antal olika nya metoder för att utveckla system. Dessa 
metoder kom senare att klassas som agila, efter att en sammankomst ägt rum i början på 2000-
talet där utvecklare träffades och diskuterade ämnet. Vid detta möte framställde de det så kallade 
agila manifestet. (Williams et al., 2003) 
 
Det agila manifestet innehåller fyra punkter/riktlinjer för hur man ska tänkta kring ett 
systemutvecklingsprojekt. Nedan följer de fyra punkterna citerade från manifestet. 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg. 
• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. 
• Anpassning till förändring framför att följa en plan. (Agile manifesto, 2001) 
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Det finns även tolv grundläggande principer för agilt utvecklingsarbete framtagna av Agile 
alliance (se bilaga två, ”Tolv grundläggande principer för agil systemutveckling”, för att ta del 
av dessa punkter). 
 
Gemensamt för de agila metoderna är rörlighet, förändring, planering, kommunikation och 
lärande. Rörligheten är det som skiljer agila metoder mest från vattenfallsmetoder, vilka gör allt 
för att följa en plan genom att försöka kontrollera oförutsedda händelser och omgivningen. Inom 
agil utveckling är det istället metoden som förändras vid oförutsedda händelser och yttre 
påverkan (Kosh, 2005). 
 
Förändring är välkommen inom agil utveckling eftersom den kan ge ny information som 
förbättrar slutprodukten. Planering inom agil utveckling är inte fastslagen, utan planen ändras när 
ny information tillkommer. Planeringen är alltså allt annat än låst. Kommunikationen inom agil 
utvecklig är ofta muntlig och förlitar sig inte särskilt mycket på dokument. Lärande är en viktig 
del inom agila metoder eftersom varje genomfört projekt ger nya erfarenheter. (Kosh, 2005) 
 
Systemutveckling är en icke linjär process, det är högst osannolikt att ett projekt som genomförs 
genom ett antal fördefinierade steg kommer at leda till den önskade produkten, eftersom krav, 
tekniker och människor adderas eller subtraheras från projektet allt eftersom. Metoder av den 
plandrivna typen kan dock blandas med de nya agila metoderna, samt delar ur metoder ur de två 
kategorierna kan mixas. (Williams et al., 2003) 
 
Risker som finns med agila metoder 
Enligt förespråkarna för agila metoder är det i många fall brist på förståelse av vad agilitet 
innebär som skapar problem. Alla som överväger att prova en agil strategi måste först ha klart 
för sig att det inte finns någon snabb universallösning som är lämplig i alla situationer 
(Swedberg, 2007). Här nedan följer en sammanfattning av vilka problem som finns med agila 
arbetsmetoder enligt Swedberg. Sammanfattningen är uppdelad under ett antal rubriker som 
anger problemet, samt med efterföljande förklaringar. 
 

1. Att inte få stöd från högsta ledningen 

Det är av yttersta vikt att ha stöd från den högsta ledningen innan man startar ett agilt 
utvecklingsprojekt. Utan detta minskar dramatiskt sannolikheten att projektet kommer bli lyckat. 
Det som gör det komplicerat här är att det agila sättet att tänka med exempelvis mindre 
dokumentation och planering strider mot de flesta förvaltningsstrategier. 
 

2. Ostrukturerad kravinsamling från kund 

Vissa agila metoder berör inte hur man insamlar och prioriterar krav från kunden. Därför kan 
andra metoder behöva användas för denna uppgift om man skall kunna göra detta på ett 
strukturerat sätt.  
 

3. Svårhanterad kommunikation mellan olika utvecklingsteam 

Stora projekt har ett stort antal medlemmar som ofta är grupperade och utspridda på olika platser 
geografiskt. Detta är ett problem eftersom många agila metoder förespråkar kontinuerlig ”face 2 
face”-kommunikation i realtid inom små team.  
 

4. Brist på detaljerad planering 

Att inte ha ngn ”set-plan” över varje delsträcka i projektet går direkt emot de flesta 
förvaltningsstrategier och innebär en stor kulturell förändring för ledningen. Detta kan resultera i 
tvivel på att använda agila metoder hos styrande på olika nivåer. 
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5. Försvårande personalomsättning 

I stora företag där projekten pågår i flera år är personalomsättningen ett enormt problem 
eftersom agila metoder förlitar sig på att den kollektiva kunskapen från varje involverad individ i 
ett ”project team”, samt att kunskap sprids från individ till individ. Det kan då uppstå problem 
om individer kommer och går. 
 

6. Fientlighet mot problemlösare 

Agila metoder kan tendera att inte ta tillvara på de bästa programmerarna som är bra på att lösa 
komplexa problem. Dessa programmerare tenderar att lösa problem med hjälp av långdragna 
individuella ”tänkarprocesser”, och detta strider mot vad man eftersträvar efter inom agila 
metoder, nämligen kontinuerligt ”team-work”. 
 

7. Risker med direkt feedback 

I agila metoder uppmuntras direkt feedback mellan olika projektmedlemmar, utvecklare och 
kunder. Denna måste dock vara noggrant avvägd och även när den är det riskerar den att leda till 
att döda nya idéer som annars hade kommit från dessa aktörer. 
 

8. Försämrat tekniskt fokus för utvecklarna 

Det anses av vissa finnas en risk för att för mycket interaktioner med olika människor stör 
systemutvecklares fokus på att lösa tekniska problem. Det menas då att utvecklare skulle jobba 
mer effektivt om de endast kunde fokusera på tekniska aspekter, men detta är något som i så fall 
skulle gå emot de agila värderingarna som menar att mjukvaruutveckling är mycket mer än 
endast en teknisk aktivitet.  
 

9. Svårt att uppfylla föreskriven involvering av kund tillräckligt 

Enligt agila föreskrifter skall kunden vara inblandad i systemutvecklingen, och då inte endast 
genom en representant utan involverad i arbetet som en medlem av utvecklingsteamet. Denna 
eller dessa personer från kundens verksamhet skall ha makten att ta beslut för kundens räkning 
vid förändringar, och skall vara kunnig och engagerad i arbetet samt ha en förståelse för vad 
användarna önskar sig. Problemet är att det är få kunder som vill arbeta på detta sätt. 
 

2.1.2 Användarcentrerad systemdesign 
Göransson och Gulliksen ger följande definition av användarcentrerad systemdesign: 
 
”Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användare och användbarhet 
genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln.” (Göransson et al. 2011) 
 
Användbara interaktiva system stödjer och engagerar människor. Detta beror på att de är 
utvecklade enligt de riktiga användarnas behov, förmågor och begränsningar samt har den 
funktionalitet som behövs för att tillfredsställa behoven. Användarcentrerad systemdesign är en 
process som fokuserar på användarna och användbarheten genom hela utvecklingen, samt även 
efter systemets implementering (Göransson et al. 2011). Denna process baseras på ett antal 
nyckelprinciper som vi nedan sammanfattar. För en full beskrivning av principerna hänvisas 
läsaren till bilaga 1, ”Nyckelprinciper för användarcentrerad systemdesign”. 
 
Först och främst bör en grupp användare delta aktivt och kontinuerligt genom 
utvecklingsprocessen. Utvecklingen bör ske evolutionärt och inkrementellt. Detta betyder att 
systemutvecklingen delas upp i kortare faser som var för sig resulterar i att en del av systemet 
kan sättas i bruk. Vardera av dessa faser skall innehålla en analys av de aktuella användarkraven, 
en designfas, samt en fas för utvärdering som dessutom dokumenteras (Göransson et al. 2011). 
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För att användarna som är med under utvecklingens gång ska kunna hänga med bör en för dem 
bekant terminologi användas. Funktioner bör i stor utsträckning föregås av 
designrepresentationer såsom prototyper och s.k. ”mock-ups”, d.v.s. skisser och simuleringar. 
Syftet med detta är att kunna visualisera och utvärdera idéer tillsammans med användarna. För 
att kunna utvärdera användningen i sitt sammanhang kan man specificera användbarhetsmål och 
designkriterier som man sedan utvärderar designen mot tillsammans med användarna 
(Göransson et al. 2011). 
 
Gränssnittsdesignen i applikationen är mycket viktig, det är därmed viktigt att den tas fram 
genom en medveten och strukturerad process, snarare än att den uppstår efter hand som det 
passar. Holistisk design innebär att man utvecklar alla delar i systemet parallellt, såsom 
användarhandbok, gränssnitt, funktionalitet och utbildning. Detta för allt som berör en iteration 
av utvecklingen ska finnas på plats när den delen av systemet sedan driftsätts (Göransson et al. 
2011). 
 
Slutligen bör man ta hjälp av experter inom olika områden i så stor utsträckning som möjligt, 
exempelvis databasdesigners och användbarhetsexperter osv. (Göransson et al. 2011) 
. 

2.1.3 Användaracceptans 
Det är viktigt att man i applikationsutvecklingsprojekt säkerställer att det finns en 
användaracceptans för applikationen. Användaracceptans innebär användarnas inställning och 
motivation till att använda systemet, och är en komponent bland flera i syfte att uppnå 
användbarhet. Huruvida systemet uppnår en hög användaracceptans beror på om användarna 
upplever systemet som ett hot eller en tillgång (Allwood, 1998).  
 
Systemet kan framstå som ett hot mot användaren om denne upplever att hans/hennes jobb 
kommer att gå förlorat eller bli mer enformigt på grund av införandet av det nya systemet. Det 
kan också handla om en farhåga att arbetet kommer bli krångligare eller svårare. För att systemet 
ska upplevas som en tillgång krävs det positiva effekter såsom att arbetet kommer att bli enklare 
eller roligare (ibid).  

 
Om inte användaracceptansen tidigt säkerställs finns det en risk att användarna inte kommer att 
ta till sig det nya systemet, inte vara intresserade av utbildningar i det, samt inte använda det i 
full utsträckning (ibid). 
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2.2 Idrottspsykologi 
För att kunna definiera vad idrottspsykologi är behöver vi först definiera vad begreppets 
beståndsdelar står för var för sig. Idrott är, enligt Nationalencyklopedin ”Ansträngande 
kroppsövningar avsedda att öka kroppens prestationsförmåga”. Riksidrottsförbundet har en 
egen definition som breddar begreppet något; ”Idrott är fysisk aktivitet som utförs för att kunna 
prestera mera, ha roligt och må bra”. Idrott kan handla om alla typer av kroppsliga aktiviteter, 
från lågintensiv fysisk rekreationsidrott till högintensiv träning och tävling på elitnivå. 
Definitionen på psykologi är: ”läran om själslivet, d.v.s. om människors upplevelser, tankar, 
känslor och beteenden i allmänhet”. (NE) 
 
Idrottspsykologi är ett psykologiskt tillämpningsområde som alltså handlar om människors 
upplevelser, känslor, beteenden, och tankar i samband med idrott, samt hur medvetande och 
kropp samverkar under fysisk aktivitet. Historiskt har idrottspsykologin påverkats både av 
psykologi och andra idrottsvetenskaper såsom idrottspedagogik, idrottssociologi, idrottshistoria, 
idrottsfysiologi och idrottsmedicin samt motorisk inlärning och rörelselära (Hassmén). Nedan 
visas en graf (figur 1, ”Områden som ingår i idrottspsykologi”) över alla områden som ingår i 
idrottspsykologi 
 

 
Figur 1, Områden som ingår i idrottspsykologi. 

Det område som varit aktuellt under arbetet med denna rapport har dock endast varit det som i 
grafen ovan kallas ”grupper och ledarskap”. Detta område innefattar bl.a. studier om 
grupprocesser, grupprestationer, betydelsen av tränares ledarstil på gruppens sammanhållning 
prestationer och moral, åskådar och supporterbeteenden. (Hassmén) 
 
I avsnitten nedan avhandlas idrottspsykologins syn på sammanhållning, lagsammanhållning och 
målsättning. Det är de delar av idrottspsykologin som vi tror kan komma till nytta i detta arbete. 
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2.2.1 Sammanhållning 
Ordet sammanhållning kommer ursprungligen från det latinska ordet "cohaesus" (nära besläktat 
med engelskan cohesion) och betyder att klibba fast vid eller hålla fast vid. Olika definitioner för 
ordet finns men Lindwall (Lindwall et al. 2002) tar upp följande två definitioner: 
 
• ”Det totala kraftfält som får medlemmarna att stanna i gruppen” (Festinger et al. 1963) 

Här skiljde man mellan två sorters krafter: attraktionen till gruppen (vilket reflekterar sociala 
aspekter) samt kontroll av medel för att nå målet (fokuserar på själva uppgiften och 
prestationen). Det handlar då främst om krafter som får medlemmarna att dras mot gruppen och 
gå med i den (Lindwall et al. 2002). Se illustration nedan i figur 2, ”Två perspektiv på 
sammanhållning”. 
 
• ”Motståndet hos gruppen mot splittrande krafter” (Gross et al. 1952) 

I denna definition placeras istället fokus på de krafter som får medlemmarna att stanna kvar i 
gruppen, trots tryck och press utifrån (Lindwall et al. 2002). Se illustration nedan i figur 2 ”Två 
perspektiv på sammanhållning” 

 

 
Figur 2, Två perspektiv på sammanhållning. 

 

Gruppsammanhållning ska poängteras är ett synonymberikat begrepp där andra synonymer som 
används frekvent är lagkänsla, lagsammanhållning, ”team spirit” och laganda (Lindwall, 2002). 
Vi kommer dock använda ordet gruppsammanhållning vid fortsatt användning av termen. 
 
Hassmén (Hassmén et al. 2006) frågar om en grupp kan existera utan någon som helst 
sammanhållning och svarar därefter att det uppenbara svaret är nej. En grupp utan 
sammanhållning borde intill omgående upplösas. Hassmén (ibid) och Lindwall (Lindwall et al. 
2002) hänvisar till Carron (Carron et al. 1998, s 213) där gruppsammanhållning definieras och 
beskrivs som 
 
"En dynamisk process som reflekteras i att gruppen tenderar att hålla ihop och förbli enade i sin 
strävan efter instrumentella mål och/eller för medlemmarnas känslomässiga behov". 
 
Ytterligare beskrivning av begreppet gruppsammanhållning enligt Arvidsson (Arvidsson et al. 
2006) är ”allt det som kan bidra till att man vill fortsätta vara tillsammans i en grupp”, och 
menar fortsättningsvis att i en grupp med stark sammanhållning känner sig var och en engagerad, 
betydelsefull och delaktig. Det finns alltså en vi-känsla. Arvidsson (ibid) refererar till Martens 
(1987) där Martens beskriver att en vi-känsla uppstår när alla i gruppen känner ett gemensamt 
ansvar, stolthet, engagemang för de gemensamma målen och vi-känslan förstärkts ofta genom 
teamarbete.  
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Lyssnar man på tränare och spelare är gruppsammanhållning ett begrepp som ofta återkommer 
inom de flesta idrotter och på de flesta nivåer, men det är också ett begrepp som används flitigt 
även utanför idrotten. Företag hyr ofta in framgångsrika idrottsledare eller aktiva som berättar 
om hur de uppnådde hög sammanhållning i sin grupp (Lindwall, 2002). 
 
 

2.2.2 Att skapa lagsammanhållning 
Lagsammanhållning är ett komplext fenomen som både påverkar och påverkas av andra faktorer 
såsom gruppens prestation, utveckling och tillfredsställelse. För att kunna skapa 
lagsammanhållning bör man först få en del andra saker att fungera, exempelvis målsättning (se 
avsnitt 2.2.3 ”Målsättning”), rolltillsättning och normer. (Lindwall et al.) 
 
Normer är outtalade villkor som styr gruppen och dess inställning. Det handlar både om vad som 
är socialt acceptabelt och vad som bör undvikas. Dessa kan både bestå av nedskrivna regler samt 
outtalade vanor och traditioner. Normerna har den funktionen att de binder samman de som 
följer dessa samt stöter bort de som inte gör det. (Arvidsson et al.)  
 
Vissa saker är mer centrala än andra i arbetet med att skapa förutsättningar för 
lagsammanhållning. Till dessa hör, förutom målsättningsarbetet, att lagmedlemmarna upplever 
sig ha meningsfulla roller samt att de är villiga att göra uppoffringar för laget. En bra grund att 
stå på är ett gott kommunikationsklimat där öppen och konstruktiv kommunikation samt 
uppmuntran och socialt stöd dominerar. Nedan följer exempel på ett antal byggstenar som, enligt 
Lindwall, är viktiga i att skapa sammanhållning inom idrottslag.  
 
Förtroende och stolthet - Att spelarna i ett lag tror på sig själva och lagets samlade förmåga är 
viktigt.  
 
Identitet - Känslan av att laget är speciellt och annorlunda jämfört med andra lag. Detta kan 
förstärkas med hjälp av speciella ritualer inför matcher och träningar. Gemensamma aktiviteter 
utanför idrotten kan också vara viktiga för att förstärka identiteten. 
 
Undvika smågrupper inom gruppen - Konflikter kan uppstå om resultaten sjunker/inte uppnår 
målen. Att låta olika spelare medvetet jobba tillsammans kan vara ett sätt att undvika att negativa 
smågrupper uppstår. 
 
Regelbundna möten - Möten med jämna mellanrum i syfte att låta alla komma med åsikter. 
Man ska ha dessa möten även om inget speciellt hänt, de bör vara en naturlig del i vecko- eller 
månadsscheman.  
 
Att ledaren känner till lagklimatet – Ledaren bör hålla sig uppdaterad om vad som förändras i 
laget. 
 
Slutligen är det sannolikt att en bra relation mellan ledare och gruppmedlemmar inverkar positivt 
på sammanhållningen i gruppen, även om det är fastslaget att gruppsammanhållningen också kan 
öka vid konflikter med ledarna. (Hassmén et al.)  
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2.2.3 Målsättning 
Målsättning är en av de mest effektiva metoderna enligt idrottspsykologin. Det är ett styrmedel 
för att få gruppen att fungera både kortsiktigt och långsiktigt och har bevisats fungera genom 
omfattande forskning på arbetsgrupper. Styrmedlet höjer produktiviteten och effektiviteten i 
gruppen på grund av ett antal olika orsaker vilka här kommer att kortfattat räknas upp 
(Lindwall).  
 
För att klara att nå de uppsatta målen ökar medarbetarna sin ansträngning och jobbar hårdare än 
tidigare eftersom man fått något konkret att kämpa för. Målsättningarna klargör för gruppen vad 
som är viktigt för att nå framgång och gruppen behöver gemensamt hitta strategier för att sträva 
mot målen. Det kan även vara motivationshöjande i sig att veta att prestationen bevakas 
(Lindwall).  
 
Engagemang skapas genom att kommunikationen inom gruppen ökar och man har sett att 
medlemmar gärna tar större ansvar genom att ta på sig extra uppgifter och roller. (Lindwall) 
Kommunikation mellan alla medlemmar gör att de alla känner sig socialt inkluderade, vilket ger 
en direkt positiv påverkan på sammanhållningen. (Hassmén et al.) En viktig men mindre önskad 
sidoeffekt kan dock bli att kvalitetens hamnar i skymundan då kvantiteten fokuseras. Det är 
därför viktigt att hitta en bra balans mellan dessa (Lindwall). 
 
 

2.3 Sammanfattning av utvalda teorier för tillämpning i 
systemutvecklingsarbetet 

Vi har efter att ha studerat ovanstående teori och insamlad data (se avsnitt 4.2.2 
”Semistrukturerad intervju med masterstudent inom idrottsvetenskap”), sett, utifrån vår 
erfarenhet, följande teorier som intressanta ur ett systemutvecklingsperspektiv. 
 
Teori 1: ”I en grupp med stark sammanhållning känner sig var och en engagerad, betydelsefull 
och delaktig /.../ en vi-känsla uppstår när alla i gruppen känner ett gemensamt ansvar, stolthet, 
engagemang för de gemensamma målen och vi-känslan förstärkts ofta genom teamarbete.” 
 
Teori 2: ”En bra grund att stå på är ett gott kommunikationsklimat där öppen och konstruktiv 
kommunikation samt uppmuntran och socialt stöd dominerar.”  
 
Detta tänker vi oss ska finnas både inom verksamheten, samt mellan verksamheten och 
systemutvecklarna. Detta vill vi uppnå med hjälp av nästkommande teori. 
 
Teori 3: ”regelbundna möten - Möten med jämna mellanrum i syfte att låta alla komma med 
åsikter. Man ska ha dessa möten även om inget speciellt hänt, de bör vara en naturlig del i 
vecko- eller månadsscheman.” 
 
Detta vill vi även koppla till teori nummer ett, om en stark sammanhållning. Slutligen har en 
fjärde teori valts ut som handlar om målsättning. 
 
Teori 4: ”Målsättning är en av de mest effektiva metoderna enligt idrottspsykologin. Det är ett 
styrmedel för att få gruppen att fungera både kortsiktigt och långsiktigt /.../. Styrmedlet höjer 
produktiviteten och effektiviteten i gruppen på grund av ett antal olika orsaker /.../” 
 
Dessa orsaker består i korthet av att ”medarbetarna jobbar hårdare när de har något konkret att 
kämpa för”, att det är ”motivationshöjande att prestationen bevakas”, samt att ”engagemang 
skapas genom ökad kommunikation”. Den ökade kommunikationen gör också att ”alla känner 
sig socialt inkluderade, vilket ger en direkt positiv påverkan på sammanhållningen”. Denna teori 
beskrivs i sin helhet i avsnitt 2.4.2, ”Gruppering nummer två – målsättning”.  
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2.4 Motivering av och koppling mellan teorier och praktik 
Nedan kommer de utvalda teorierna (se avsnitt 2.3,”Sammanfattning av utvalda teorier för 
tillämpning i systemutvecklingsarbetet”) att redogöras för samt hur de kommer att användas i 
systemutvecklingsarbetet. Teorierna har av oss delats upp i två framtagna principgrupperingar. 
 

2.4.1 Gruppering nummer ett – värdeskapande användarinflytande 
Den första grupperingen, som vi kallar värdeskapande användarinflytande, riktar sig mot 
användare av applikationen under själva utvecklingsprocessen. I den inkluderas teori 1, teori 2 
och teori 3. Den handlar om att ha ett gott kommunikationsklimat där alla får komma till tals och 
framföra sina åsikter. Detta vill vi uppnå genom att träffa användare eller representanter ur de 
olika arbetsgrupperna och lyssna till deras synpunkter och reaktioner, helst under gemensamma 
möten. 
 
Teori 1 förespråkar att en grupp där alla känner sig engagerade, betydelsefulla och delaktiga är 
en gynnsam miljö för gammanhållning. Vi ser delaktighet, engagemang och betydelsefullhet som 
nära relaterade men av kompletterande natur. För att tydliggöra hur vi ser på begreppen ges här 
nedan en kort beskrivning av vår tolkning:  
 
Med delaktighet menas att man deltar och är medverkande i en process.  
Med engagemang menas att man är engagerad och bidrar med sin kunskap inför, eller under en 
process.  
Med betydelsefullhet menas att man känner sig värdefull och att den kunskap som man bidrar 
med är till nytta för det specifika ändamålet. 
 
Genom att kombinera och försöka applicera ovanstående tre punkter tror vi att det kan vara en 
bra grund i syfte att uppnå en ökad sammanhållning hos verksamheten. 
 
Med detta i ryggsäcken tog vi ett tidigt beslut att det är av stor vikt att användarna av den nya 
applikationen blir att medverka i utvecklingen i så stor utsträckning som möjligt, samt att det är 
viktigt att så många användare som möjligt blir att delta. En litteraturundersökning gällande 
olika systemutvecklingsmetoder påbörjades för hur detta skulle på bästa sätt kunna uppnås. 
Resultatet av detta blev att vi valde att tillämpa en agil och användarcentrerad systemdesign, i 
syfte att kunna få den nära kontakten med användarna som ses som nödvändigt. Genom att 
arbeta utefter detta sätt hoppades också vi att användarnas acceptans för applikationen skulle 
öka. För en detaljerad beskrivning hur vi tillämpade en agil och användarcentrerad systemdesign 
hänvisas läsaren till avsnitt 3.5.2 ”Agil arbetssätt under utvecklingen”, och 3.5.3. ”Riktlinjer för 
användarcentrerad systemdesign”. 
 

2.4.2 Gruppering nummer två - målsättning 
Denna gruppering handlar om målsättning och grundar sig främst i teori 4 men som också stöds i 
teori 1 (se avsnitt 2.3 ”Sammanfattning av utvalda teorier för tillämpning i 
systemutvecklingsarbetet”). Enligt dem kan mål vara ett användbart styrmedel för att få grupper 
att kommunicera och bli mer motiverade. Att arbeta mot gemensamma och bestämda mål tror vi 
kan ha en bidragande roll i processen att skapa en vi-känsla bland de anställda i fabriken. Vi har 
därför diskuterat kring att skapa funktioner i applikationen som vi kan använda för att 
implementera målsättning på olika vis. 
 
Resultatet av detta blev två funktioner i den framtagna applikationen. För en detaljerat 
beskrivning av dessa funktioner hänvisas läsaren till avsnitt 6.3 ”Slutgiltig version av 
applikationen”. 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer arbetets metoder, tillvägagångssätt och förhållningssätt att förklaras. 
Första avsnittet redogör för valet av den kvalitativa forskningsmetoden. Avsnittet om 
litteraturstudier beskriver i vilket syfte litteraturstudier har använts och hur tillvägagångssättet 
utfördes. Sedan ges en förklaring till valet av studiens forskningsstrategi och 
datainsamlingsmetod. 
 
Analysmetod beskriver hur analysen har genomfört av insamlad data. I arbetets förhållningssätt 
förklaras studiens natur, vad den ämnar att göra och vad kunskapen ska bidra med. Det 
praktiska tillvägagångssättet beskriver studiens praktiska utförande om hur vi har arbetat. 
 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 
En studie kan genomföras på ett kvalitativt eller kvantitativt sätt. En kvantitativ studie omfattar 
information som kan mätas eller värderas numeriskt medan en kvalitativ studie används om man 
vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en specifik händelse eller en situation 
(Björklund et al. 2010). Studiens syfte är det som främst avgör om en studie är kvalitativ eller 
kvantitativ. Observationer och intervjuer är ofta lämpade för kvalitativa studier och användning 
av matematiska modeller är huvudsakligen mer lämpade för kvantitativa studier. 
 
I denna studie kommer en kvalitativ forskningsmetod att tillämpas då vi ämnar att få en djupare 
förståelse för det som studeras. En kvantitativ metod kommer ej att tillföra användbar data för 
studien eftersom mätvärden och siffror inte är relevanta. Utifrån den kvalitativa metoden 
kommer vi att använda intervjuer (se avsnitt 3.4.1 ”Intervjuer”) som, enligt Björklund & 
Paulsson (Björklund et al. 2010) är en lämplig datainsamlingsmetod metod för en kvalitativ 
studie. 
 
 

3.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har i detta arbete använts utifrån tre syften. Det första syftet var att kunna bilda 
sig en uppfattning om vad som tidigare är skrivet och undersökt inom det studerade området. 
Genom detta ville vi hitta en lämplig forskningsfråga att studera och ha grundläggande teori att 
basera studien på. Det andra syftet gick ut på att finna teorier inom idrottspsykologi som ansågs 
lämpade att försöka applicera inom systemutveckling. Det tredje syftet var att finna ytterligare 
litteratur, till följd av de funna teorierna inom idrottspsykologin som kan användas som riktlinjer 
för att mer precist kunna applicera de identifierade teorierna i systemutvecklingsarbetet (så som 
riktlinjer för användarcentrerad systemdesign och agil systemutveckling). 
 
Litteraturundersökningen har bestått av sökningar i databaser tillhörande DIVA, IEEE och 
Högskolan Dalarnas bibliotek med hjälp av kombinationer av utvalda sökord och sökmeningar. 
Sökord som användes var: Gruppdynamik, idrottspsykologi, systemutveckling, system, 
användarmedverkan, ”agile systems development” och ”user centered systems development”. 
 
 

3.3 Val av forskningsstrategi – Design and Creation 
Forskningsstrategin design and creation fokuserar på att skapa nya IT-produkter, också kallat för 
artefakter. Det finns fyra olika typer av sådana artefakter. Constructs handlar om att ta fram ny 
vokabulär som kan användas inom ett IT-specifikt område. Modeller (models) är kombinationer 
av constructs som representerar en situation och används för att underlätta problemförståelse, 
exempelvis i form av ett flödesdiagram eller ett use-case scenario. En metod (method) är 
instruktioner över hur modeller kan skapas eller användas för att lösa problem med hjälp av IT. 
Slutligen finns instansiering, vilket innebär att utveckla ett fungerande IT-system som 
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demonstrerar att ”constructs”, modeller, metoder, idéer, genrer eller teorier kan implementeras i 
ett databaserat system (Oates, 2006). 
 
Ett sätt att gå tillväga inom forskning enligt design and creation är att undersöka om en 
existerande teori kan appliceras i en ny kontext. Den existerande teorin är ofta ny inom 
datoranvändning, men är tagen från en annan disciplin där den är etablerad. Detta har hittills 
varit ett givande tillvägagångssätt för forskning inom IT-området (ibid).  
 
Denna studie har resulterat i en artefakt av typen instansiering där artefakten är en applikation 
som är framtagen utifrån ett behov som uppstått hos uppdragsgivaren. Utvecklingen av 
applikationen har, enligt hur Oates beskriver i stycket ovan, baserats på en undersökning om 
existerande teori kan appliceras i en ny kontext. Nämligen från idrottspsykologi till 
systemutveckling. 
 
Att utveckla applikationen med detta förhållningssätt var främmande och något som vi inte 
tidigare hade funnit metodik för. Slutresultatet var därför vid inledning av arbetet ovisst och 
huruvida det skulle bli lyckat eller inte kunde ej förutses. 
 
Utöver Design and creation finns det, enligt Oates (2006), ytterligare strategier som kan 
användas i forskningsarbeten. Dessa är survey, Experiment, Case study, Action research samt 
Ethnography. I förarbetet till denna studie diskuterades vilken strategi som verkar mest passande 
utifrån vad vi ville uppnå med arbetet. Vid första anblick var Design and creation det uppenbart 
bästa alternativet då en artefakt skulle skapas i studien, men samtidigt skulle också en fördjupad 
undersökning ske huruvida det har blivit någon skillnad i verksamheten efter att denna artefakt 
tagits fram. I en sådan undersökning hade både Case study (på svenska kallat för fallstudie) och 
Survey varit lämpliga att nyttja.  
 
En fallstudie fokuserar på en instans av ”det” som ska undersökas, så som en organisation, en 
avdelning, ett informationssystem, ett diskussionsforum, en systemutvecklare, ett 
utvecklingsprojekt, ett beslut och så vidare (Oates, 2006). Denna instans, eller fall, studeras på 
djupet via en variation av olika datainsamlingsmetoder med målet att skapa sig en rik och 
detaljerad insikt om fallet och dess komplexa relationer (ibid). 
 
Syftet med att använda en Survey är att samla in data från en stor grupp av personer för att sedan 
leta efter mönster som kan generaliseras mot en större population (ibid). 
 
Vi diskuterade vilken av dessa två ”delar” (utveckling och undersökning) som hade störst 
betydelse för studien. Till slut bestämde vi oss för att utvecklingen av artefakten och 
kombinationen av två forskningsområden via appliceringen av existerande teorier i en ny kontext 
hade en större roll i arbetet än undersökningen och därför föll valet på Design and creation. 
 
Slutligen diskuterades också kort om strategin Experiment. Denna strategi undersöker relationer 
mellan orsak och verkan och försöker att bevisa eller motbevisa ett orsakssamband mellan en 
faktor och ett observerat resultat (Oates, 2006). Forskaren börjar med att utveckla en teori om 
deras intresseområde, som sedan leder till ett påstående baserat på teorin som empiriskt kan 
testas via ett experiment. Påståendet är i form av ”Faktor A orsakar Faktor B, och kallas för 
hypotes (ibid). Vid användningen av denna strategi skulle i sådana fall utvecklingsfasen kunna 
ses som ett experiment med syftet att försöka hitta orsaker till varför slutresultatet blev som det 
blev. 
 
Anledningen till att valet inte föll på strategin Experiment låg i att denna strategi används, enligt 
Oates (2006) oftare i forskning inom fysik, kemi och metallurgi. Strategin kändes därför inte helt 
lämplig för ett examensarbete om systemutveckling. 
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3.4 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamling är det medel som används för att skapa empirisk (verklig) data eller bevis (Oates, 
2006). Oates redogör för dessa medel som intervjuer, observationer, enkäter och dokument. En 
av datainsamlingsmetoderna som användes i denna studie var intervjuer. Valet att använda 
intervjuer grundar sig i vårt behov av mer djupgående information om specifika företeelser samt 
möjligheten att enklare kunna påverka insamlingen. 
 
Två enkäter har också använts eftersom det dels inte gick att intervjua alla aktuella personer i 
Edsbyn, samt dels för att det var ett lämpligt sätt att genomföra utvärderingen i slutet på studien. 
Observationer och dokument är de datainsamlingsmetoder som inte har använts. 
 
Att observera betyder ”att titta” (to watch) och ”att uppmärksamma” (to pay attention to). 
Observationer är en metod som kan användas när man vill veta vad människor verkligen gör 
istället för vad de säger när de tillfrågas (Oates, 2006).  
 
Dokument kan delas in i två typer: hittade dokument och forskar-genererade dokument. Hittade 
dokument existerade innan forskningen påbörjades. Det kan vara dokument som finns i de flesta 
organisationer, så som produktionsscheman, resultaträkning, arbetsbeskrivningar och så vidare. 
Forskar-genererade dokument är dokument som tas fram, till skillnad från hittade dokument, till 
just den specifika forskningen (Oates, 2006).  
 
Då den framtagna artefakten (applikationen) skulle bistå personalen hos Edsbyverken i deras 
arbete fanns det ett visst behov att ta reda på hur det ser ut i fabriken där de jobbar. En 
observation hade således inte varit helt opassande för studien. En rundvandring ägde också rum 
vid vårt besök i fabriken men att kalla det för en observation skulle vara att överdriva. Denna 
rundvandring bedömdes, tillsammans med intervjuerna, som tillräcklig för att uppfylla det 
aktuella behovet och en fördjupad observation var ej nödvändig. Att dokument inte användes 
grundade sig i att vi kunde få den data vi behövde genom intervjuer och enkäter. 
 

3.4.1 Intervjuer 
Oates (ibid) beskriver intervjuer som en konversation mellan människor, men där en person har, 
till skillnad från en vanlig konversation, en avsikt att utvinna specifik information från de andra i 
konversationen. Konversationen har heller inte uppstått slumpmässigt, utan har planerats av 
intervjuaren i förväg. 
 
En intervju kan anta tre olika former. Vid en strukturerad intervju är alla frågor förberedda och 
tas upp i en bestämd ordning. Under en semi-strukturerad intervju är ämnesområdena och frågor 
bestämda men intervjuaren är beredd att ändra ordning på frågorna baserat på hur intervjun 
fortlöper. 
 
Ytterligare kan intervjuaren ställa frågor som ej är förberedda om något oförutsett skulle ske 
eller om ett ämne, vilket ej planerats för, tas upp. Slutligen finns ostrukturerade intervjuer. I en 
sådan har intervjuaren mindre kontroll. Ett ämne introduceras som den intervjuade får tala fritt 
kring och där intervjuaren skall undvika att påverka så mycket som möjligt (ibid). 
 

3.4.2 Intervjuer som utförts inom denna studie 
I detta arbete har semi-strukturerade intervjuer tillämpats. Denna intervjuform användes för att 
vi trodde att eventuella styrningar kan vara nödvändiga för att uppnå de mål som fanns med 
intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med anställda inom Edsbyverken samt, efter 
rekommendation av programansvarig på Idrottstränarprogrammet vid Högskolan Dalarna, med 
en studerande masterelev i idrottsvetenskap på gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. En 
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mindre intervju med en lektor i gruppsammanhållning vid Högskolan Dalarna har också 
förekommit. 
 
De intervjuer som genomfördes hos Edsbyverken skedde mot två arbetsgrupper, dessa grupper 
var orderhanteringspersonal och planeringspersonal. Intervjuerna med båda grupper 
genomfördes på plats i deras ordinarie arbetsmiljöer. 
 
För dessa intervjuer hade vi två mål. De första målet med intervjuerna var att ta reda på mer om 
grundproblemet, vad de vill uppnå med denna applikation samt vilka önskemål och krav de har 
på applikationen. Det andra målet var att få användare att känna sig delaktiga i processen och ge 
dem möjlighet att påverka slutresultatet. Anledningen till detta var att öka deras acceptans (se 
avsnitt 2.1.3 om användaracceptans) för applikationen och få dem att vilja använda det. Det var 
också till följd av funna och framtagna teorier från idrottspsykologin (se teori 1 och 2 i avsnitt 
2.3) som påvisar att delaktighet är viktigt men också att det är nödvändigt att skapa en känsla av 
betydelsefullhet, att deras åsikter är viktiga. 
 
Intervjun med mastereleven, Viktor Gredin (se avsnitt 4.2.2, ”Semistrukturerad intervju med 
masterstudent inom idrottsvetenskap”), genomfördes i Högskolan Dalarnas lokaler i Borlänge. 
Denna intervju syftade till att inhämta empiriska data om skapande och främjande av 
gruppsammanhållning inom idrott, samt målsättningars betydelse för ett idrottslag. Den 
sistnämnda intervjun, med lektor i gruppsammanhållning (se avsnitt 4.2.1, ”Semistrukturerad 
intervju med universitetslektor”), genomfördes också den i Högskolans lokaler i Borlänge. 
Denna intervju var mer eller mindre förutsättningslös och syftade till att ge oss en djupare 
förståelse och eventuella empiriska data om gruppsammanhållning i allmänhet. 
 

3.4.3 Enkäter 
En enkät är en fördefinierad uppsättning av frågor som är samlade i en förutbestämd ordning. 
Respondenter blir tillfrågade att svara på frågorna, och genom det tillhandahåller forskaren med 
data som kan analyseras och tolkas (Oates, 2006). 

Enkäter kan vara själv-administrerad (self-administered), vilket innebär att enkäten besvaras av 
respondenten utan att forskaren är i närheten. De kan också vara forskar-administrerad 
(researcher-administered) som är motsatsen där forskaren är närvarande och ställer en fråga i 
taget och skriver därefter ner svaren på papper(Oates, 2006). 

 
I denna studie användes en själv-administrerad enkätundersökning. Vi hade gärna helt förhållit 
oss till intervjuer eller större möten men på grund av begränsningar att nå respondenter på plats 
och var detta inte möjligt. Enkäter skickades därför ut som kunde besvaras av respondenterna på 
distans över internet via tjänsten Surveymonkey. 

 

3.4.4 Enkäter som använts i denna studie 
 

Enkät 1 - Enkät riktad mot personal i produktion/tillverkning som inte kunde 
närvara vid intervjutillfället 
För att komma i kontakt med och inhämta data från den grupp anställda som arbetar i 
tillverkningen i verksamheten, skapades en enkät som skickades ut till en okänd mängd personer 
med en inbjudan att delta i studien. Detta eftersom möjlighet till kontakt med denna grupp ej 
gavs vid vårt besök på den aktuella anläggningen där intervjuerna skedde (se avsnitt 
3.4.2 ”Intervjuer som utförts i denna studie”). För ett se enkäten i sin helhet hänvisas läsaren till 
bilaga 5, ”Enkät: Applikationens design och funktioner”. 
 
Enkäten besvarades av fem personer och bestod av åtta frågor som fokuserade på de funktioner 
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som vi höll på och utvecklade till den aktuella releasen av applikationen. 
 
Enkätens uppbyggnad 
Frågorna byggdes upp genom att först visa en ”mock up” över den tänkta funktionen och 
designen, för att sedan fråga vad den svarande ansåg om funktionaliteten respektive designen i 
separata svarsfält, samt möjlighet till övriga kommentarer och spontana reaktioner. 
Detta mönster upprepades tre gånger rörande lika många funktioner, därefter avslutades enkäten 
med en fråga om användarmedverkan. Denna sista fråga syftade till att inhämta upplever kring 
de svarande upplevt sin medverkan i detta projekt genom att besvara tidigare nämnda frågor. 
 

 
Figur 3, Exempel på ”mock-up” som användes för att visa design och funktionalitet. 

 
Respondenter och målgrupp 
Denna enkät riktades enbart mot anställda hos Edsbyverken som arbetar i tillverkningen. Ålder, 
kön eller andra liknande faktorer var inte av intresse för undersökningen. Det som var viktigt var 
däremot att denna grupp fick möjlighet att delta i studien för att kunna uppfylla teorin om 
delaktighet, engagemang och betydelsefullhet (se avsnitt 2.4.1 ”Gruppering nummer ett – 
värdeskapande användarinflytande”). Enkäten var med grund i detta således väldigt riktad mot 
vissa tilltänkta respondenter och var därmed inte av mer allmän karaktär som omfattade en större 
målgrupp. 
 
Deltagande och bortfall 
Som nämndes här ovan skickades enkäten ut till en okänd mängd personer i fabriken. 
Populationens omfattning kan därmed tyvärr ej fastställas, men om den förutsätts bestå av all 
tillverkande personal i hela fabriken och fem svar mottogs talar det för att bortfallet var mycket 
stort. För en diskussion om det låga antalet svar hänvisas läsaren till avsnitt 7.4, ”Diskussion 
kring det låga svarsantalet”. 
 

Enkät 2 - Utvärderingsenkät 
För att kunna ta reda på applikationens, och utvecklingsarbetets, eventuella effekter hos 
verksamheten skapades en enkät med frågor som berörde hur applikationen är att använda samt 
hur den påverkat sammanhållningen. Den skickades ut till personal både inom 
produktionsledningen samt tillverkningen. Enkäten syftade till att insamla data som kan ligga till 
grund för en slutsats med arbetet som ett svar på forskningsfrågan. För ett se enkäten i sin helhet 
hänvisas läsaren till bilaga 6 ”Enkät: Utvärdering av applikation och arbetsprocess”. 
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Enkätens uppbyggnad 
Enkäten inleddes med en fråga för att ta reda på vilken avdelning den svarande arbetar vid. 
Denna fråga infogades i syfte att få underlag för att kunna se eventuella mönster vid analysen av 
svaren. Därefter ställdes fyra frågor varav den första handlade om applikationens användbarhet 
och hur enkel den är att använda. De resterande tre handlade om sammanhållning, med ett mer 
specifikt syfte om huruvida applikationen och detta projekt har haft en positiv påverkan på 
sammanhållningen inom fabriken. 
 
Respondenter och målgrupp 
Målgruppen för denna enkät var uteslutande de personer som tidigare svarat på den föregående 
enkäten, samt de som intervjuades i samband med vårt besök i verksamheten. Svaren har kunnat 
lämnas anonyma. Däremot har de svarande fått ange vilken grupp inom verksamheten de tillhör. 
Detta för att vi lättare ska kunna identifiera eventuella mönster bland svaren.  
 
Deltagande och bortfall 
Åtta personer förväntades svara på denna enkät vilket motsvarar den totala mängden deltagare i 
denna studie (tre från produktionsledningen och fem från tillverkningen). Av dessa åtta svarade 
sju personer (fyra från produktionsledningen och 3 från tillverkningen). Som man kan se blev 
fördelningen inte riktigt som förväntat. Två bortfall uppstod från tillverkningen och istället 
tillkom ett extra svar från produktionsledningen. Vad detta beror på har vi, på grund av 
tidsmässiga skäl vid insamlandet av svaren samt svårigheter att få kontakt med ansvariga 
personer hos Edsbyverken, tyvärr inte kunna ta reda på. 
 

3.4.5 Möten 
Det bör tilläggas att, förutom intervjuer och enkäter, har också två möten ägt rum inom loppet av 
denna studie. Det första var ett inledande möte med vår handledare hos iStone Concrevi och det 
andra var ett videomöte med projektledaren och it-chefen hos Edsbyverken. Att kalla dessa 
möten för datainsamling känns inte helt korrekt eftersom de hade en mer allmän karaktär. 
Däremot beskrivs dessa möten här för tydlighetens skull. Poängteras skall också att mötena inte 
hade något med studiens syfte att skapa sammanhållning i fabriken att göra. 
 
Inledande möte 
I detta möte deltog, förutom författarna till denna rapport, Johan Bergman som var handledare 
vid iStone Concrevi. Mötet ägde rum på iStone Concrevi’s kontor i Borlänge.  
Vid detta möte framfördes en tidig och ungefärlig kravspecifikation, som mestadels bestod av en 
grov ram kring vilka funktioner applikationen skulle kunna omfatta. Detta gav oss en första 
indikation på vad verksamheten (Edsbyverken) önskade och behövde. 
 
Videomöte 
Vid ett senare tillfälle genomfördes ett videomäte över internet. I detta möte deltog förutom 
författarna Edsbyverkens projektledare Per Godin, Edsbyverkens It-chef Johan Mellström samt 
Johan Bergman från Istone Concrevi. Mötet var till för att presentera sig för varandra och 
diskutera kring projektet. I samband med detta möte levererades en mer fullständig 
kravspecifikation från Edsbyverken som vi behövde för att kunna leverera den första prototypen 
av applikationen.  
 
För en överblick över vid vilka tidpunkter dessa möten skedde i studien hänvisas läsaren till figur 
5, ”Systemutvecklingshändelser på tidslinje” i avsnitt 3.5.5, ”Artefaktens framväxt”.  
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3.5 Analysmetod 
I denna studie har en analysmetod för kvalitativ data genomförts genom sortering och 
kategorisering av insamlad data till tabeller och olika ”profiler” med syfte att försöka hitta 
mönster och samband. Med kvalitativ data menas data som inte baseras på nummer, så som ord, 
bilder och ljud (Oates, 2006). 
 
Analysen skedde enligt följande punkter: 
 

� Den data som samlats in studerades för att få en helhetsbild. 
� Insamlad data sorterades in i tabeller utefter arbetsgrupp för enkel överskådning. 
� Insamlad data kategoriserades i olika profiler baserat på respondenternas åsikter. 
� Sökning efter mönster och samband. 

 

3.5.1 FA/SIMM 
I detta arbete har också metoden FA/SIMM använts för att analysera och kartlägga Edsbyverkens 
problemområde samt i syfte att komma fram till åtgärdsförslag på problem som finns. Detta 
avsnitt behandlar först vad FA/SIMM är för något, för att sedan ta upp hur FA/SIMM använts 
inom denna studie. 
 
Beskrivning av FA/SIMM 
Förändringsanalys enligt SIMMetoden är en metod för förändringsarbete där man utvärderar 
befintlig verksamhet och genererar och beslutar om förändringsåtgärder. Inom metoden finns det 
flera fokalområden och metodkomponenter. Avsikten är inte att alla dessa delar ska användas i 
varje förändringsarbete utan ska vara situationsanpassat och bör ske genom ett iterativt och 
växelvist arbetssätt. Det är deltagande personers ansvar att ur denna ”metodlåda” välja lämpliga 
metodkomponenter som förväntas ge värdefullt bidrag till process och resultat (Goldkuhl et al, 
2012).  
 
Förändringsanalys handlar om att diagnostisera befintlig verksamhet och att utforma förslag till 
framtida verksamhet. Detta avspeglas i de två stora fokalområdena som är verksamhetsdiagnos 
och åtgärdsstudie. Utöver dessa två finns det ett inledande moment; att klargöra förutsättningar 
för förändringsanalys samt ett avslutande; att fatta beslut om åtgärder (Se figur 4, 
”Förändringsanals enligt Goldkuhl” nedan) (Goldkuhl et al, 2012). 
 

 
Figur 4, Förändringsanalys enligt Goldkuhl. 
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Inom verksamhetsdiagnosen sker kartläggning och analys av nuläge samt sammanfattande 
nuvärdesvärdering. Detta kan göras via olika metodkomponenter: 
 

• Verksamhetsdefiniering. 
• Samverkansanalys. 
• Process & handlingsanalys. 
• Problemanalys. 
• Styrkeanalys. 
• Målanalys. 
• Begreppsanalys. 
• Dimensionsanalys. 
• Sammanfattande nulägesvärdering. 

Åtgärdsstudien består av tre metodkomponenter; generering & inventering av åtgärdsförslag, 
idédesign av framtida verksamhet och åtgärdsvärdering (Goldkuhl et al, 2012). 
 
 
Användning av FA/SIMM inom denna studie 
För att analysera och kartlägga Edsbyverkens problemområde, samt i syfte att komma fram till 
åtgärdsförslag gällande de problem hos Edsbyverken identifierats som aktuella inom ramen för 
det denna studie, har en förändringsanalys genomförts. 
 
Förändringsanalysen består av en problemanalys och en målanalys, vilka båda är verktyg ur 
FA/SIMMetoden (Se avsnitt 3.5.1, ”FA/SIMM”) Resultaten av dessa analyser är två stycken 
grafer över respektive ämne, en problemgraf (Se figur 14 ”Problemgraf”) och en målgraf (Se 
figur 15 ”Målgraf”). 
 
Som grund och datakälla för problemanalysen användes insamlat material från intervjuer med 
produktionsledningen och projektledaren (Se avsnitt 4.1.2 ” Semistrukturerad intervju med 
planeringspersonal och Edsbyverkens projektledare”). Ur problemgrafen plockades sedan de 
konkreta problem som vi ansåg vara aktuella inom denna studie ut. Kriterierna för dessa utvalda 
problem är att vi med hjälp av studiens inriktning skulle kunna ha en chans att påverka dem. 
 
Målanalysen har liksom problemanalysen sin grund i de mål som uttryckts från verksamhetens 
sida, men har också utökats med de mål som vi som författare anser som önskvärda utifrån den 
teori inom ämnena sammanhållning och idrottspsykologi som studerats. Dessa mål är i allmänhet 
delmål för att senare kunna uppnå mål som önskats av representanter från verksamheten.  
 
Slutligen har vi valt ut de mål som vi anser kan vara lösningsförslag på de tidigare valda, inom 
denna studie aktuella, problemen.  
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3.6 Arbetets förhållningssätt 
Storleken på den existerande kunskapsmängden inom kunskapsområdet är av intresse och kan 
vara av betydelse vid val av vilken form av studie som ska bedrivas (Björklund et al, 2010). 
Björklund (ibid) beskriver fyra olika typer av studier:  
 
En explorativ studie har en undersökande natur och används då det inte finns mycket kunskap 
inom området och man försöker uppnå en grundläggande förståelse. Vid en deskriptiv studie 
finns det en grundläggande kunskap om området och forskaren avser att beskriva, men inte att 
förklara relationer. Explanativa, förklarande studier, kan användas då forskaren söker en djupare 
kunskap och förståelse med syfte att både beskriva och förklara. En normativ studie brukas när 
det redan finns viss kunskap och förståelse för forskningsområdet där målet är att ge vägledning 
och föreslå åtgärder.  
 
Detta arbete förhåller sig efter en explorativ studie, som undersöker hur olika teorier inom 
idrottspsykologi kring begreppet sammanhållning kan tillämpas i en systemutvecklingsprocess. 
Avsikten för detta är att skapa kunskap om, och i sådana fall hur sammanhållning kan främjas i 
det studerade fallet och i andra likartade fall, med mening att uppnå en grundläggande förståelse. 
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3.7 Praktiskt tillvägagångssätt 
Under detta avsnitt kommer arbetets praktiska tillvägagångssätt att beskrivas. Först kommer en 
modell att redogöra för hur det övergripande flödet för studien har sett ut och sedan kommer en 
beskrivning av hur studien har tillämpat en agil och användarcentrerad systemdesign.  
 

3.7.1 Modell över studiens arbetsflöde 

 
Figur 5, Modell över studiens arbetsflöde. 

  



22 

Beskrivning av ovanstående modell (Modell över studiens arbetsflöde) 
Denna studie utgick från ett behov hos Edsbyverken att vilja förbättra sin sammanhållning bland 
anställda inom verksamheten. Detta skulle ske bland annat genom skapandet av en ny IT-lösning 
i form av en applikation som alla inom fabriken kan använda. Syftet med applikationen var, i sin 
första version, att bidra till en ökad informationsspridning inom företaget för att öka känslan av 
sammanhållning. 
 
Utifrån detta påbörjades en litteraturstudie för att se om vad som är tidigare skrivet och 
undersökt om behoven för att skapa en bredare kunskapsbild om dem. Litteraturstudien låg sedan 
till grund för framtagandet av forskningsfrågan. 
 
Forskningsfrågan krävde en fortsatt och fördjupad litteraturstudie kring begreppet 
”sammanhållning”. Detta ledde till forskningsområdet idrottspsykologi där vi identifierade att 
sammanhållning var ett väl studerat ämne. Likaså utfördes samtidigt en fördjupad litteraturstudie 
gällande systemutveckling för hur applikationen skulle kunna skapas för att på bästa sätt kunna 
tillfredsställa de grundläggande behoven. Identifieringen av teorier inom idrottspsykologi 
påverkade inriktningen för litteraturstudien om systemutveckling då vi nu hade en klarare bild 
för vad arbetet skulle förhålla sig till. Samtidigt skedde ett metodval om vilken forskningsstrategi 
arbetet skulle förhålla sig till. Valet föll på ”Design and Creation” där applikationsbehovet 
påverkade beslutet till stor del eftersom en typ av artefakt skulle därmed skapas. 
 
Under litteraturstudien om sammanhållning var målet att hitta teorier om hur sammanhållning 
skapas i gruppsammanhang, med kriteriet att de kan tillämpas i ett systemutvecklingsprojekt. Vi 
identifierade två teorier som ansågs tillämpbara. Den ena handlade om att var och en inom 
gruppen ska känna sig delaktig, engagerad och betydelsefull och den andra handlade om 
uppsättandet av mål. Se avsnitt 2.3, ”Sammanfattning av utvalda teorier för tillämpning i 
systemutvecklingsarbetet”). Under en intervju med en studerande masterelev på 
idrottstränarprogrammet i Falun (se avsnitt 4.2.2 ”4.2.2 Semistrukturerad intervju med 
masterstudent inom idrottsvetenskap”) stärktes teorin om målsättning då han också menade att 
den kan vara bidragande till en ökad sammanhållning. 
 
Identifieringen av teorierna påverkade hur litteraturundersökningen om systemutveckling 
skedde, då det gav oss en inriktning för vad studien ska sträva efter att uppnå. Detta ledde till 
beslutet att använda utvecklingsprinciper inom ”Användarcentrerad systemdesign” (se avsnitt 
3.5.3 ”Riktlinjer för användarcentrerad systemdesign”) och ”Agil Systemutveckling”. (se avsnitt 
3.5.2 ”Agilt arbetssätt under systemutvecklingen”). De grundprinciper dessa metoder byggdes på 
ansågs av oss vara nödvändiga för att kunna applicera de teorier som identifierats. 
 
Vi implementerade teorierna på olika vis i studien. För att uppnå delaktighet, engagemang och 
betydelsefullhet nyttjades användarmedverkan under systemutvecklingsfasen via enkäter och 
intervjuer. För att uppnå målsättning skapades olika funktioner i applikationen som de anställda 
kan arbeta mot. 
 
När applikationen var framställd skedde implementering där en grupp inom verksamheten fick 
möjlighet att testa applikationen i sitt arbete. Därefter skedde en utvärdering mot denna grupp (se 
avsnitt 4.2, ”Utvärderingsenkät”) som resulterade i rapportens slutsats (se kapitel 6, ”Resultat”). 
 

3.7.2 Agilt arbetssätt under systemutvecklingen 
Vi har, enligt tidigare motivering (se avsnitt 3.5.1 ”Modell över studiens arbetsflöde”), valt att 
använda ett agilt arbetssätt under systemutvecklingen. Nedan kommer en beskrivning att ges av 
hur arbetet har förhållit sig till det agila arbetssättet. 
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Någon speciell metod ur den agila kategorin har inte använts, utan systemutvecklingen har följt 
de agila principerna (se avsnitt 2.1.1, ”Agil systemutveckling”) i den mån detta specifika projekt 
tillåtit. Systemutvecklingen har också vilat på en grund som utgörs av det agila manifestet (se 
avsnitt 2.1.1, ”Agil systemutveckling”). Utvecklingen av applikationen delades till att börja med 
upp i ett antal olika inkrement, vilka endast innehållsmässigt definierades grovt. Inkrementen 
skall sedan levereras var för sig kunna tas i bruk i verksamheten. 
 
Enligt det agila manifestet skall man sätta individer och processer i fokus, vilket har gjorts 
genom att försöka ha en hög prioritet på användarmedverkan under arbetets gång. Fungerande 
programvara skall prioriteras framför omfattande dokumentation och kundsamarbete framför 
kontraktsförhandling. Dessa principer har arbetet haft som utgångspunkt genom att sträva efter 
att hela tiden ha en fungerande programvara som med jämna mellanrum kan levereras till 
kunden. Dokumentation har i detta projekt därför varit lågt prioriterat.  
 
Ett tätt samarbete med Edsbyverken har skett genom videomöten (se avsnitt 3.5.5 ”Artefaktens 
framväxt”), mailkontakt och på besök i deras verksamhet. Systemutvecklingsprojektet har under 
inga tillfällen fokuserat på kontraktsförhandling. Inget fast kontrakt har förelegat, utan 
kundkontakten och de önskemål som tillkommit allteftersom har stått i fokus.  
 
Utvecklingen har inte följt någon detaljerad plan utan kunden har varit med och prioriterat vilka 
funktioner som skall implementeras och i vilken ordning. Vad gäller intern kommunikation 
mellan utvecklarna har ”face to face” - kommunikation varit eftersträvat eftersom det är det 
effektivaste sättet enligt det agila arbetssättet. Slutligen har även vi med jämna mellanrum 
reflekterat över hur de kan bli mer effektiva i utvecklingsarbetet.  
 

3.7.3 Riktlinjer för användarcentrerad systemdesign  
Vi har, enligt tidigare motivering (se avsnitt 3.5.1 ”Modell över studiens arbetsflöde”), valt att 
arbeta utifrån riktlinjer för användarcentrerad systemdesign. Nedan kommer en beskrivning att 
ges av hur arbetet har förhållit sig till det dessa riktlinjer. För en full beskrivning vad riktlinjerna 
innehåller hänvisas läsaren till Bilaga 1,”Nyckelprinciper för användarcentrerad systemdesign”. 
Tabellen nedan innehåller två kolumner. Den vänstra kolumnen beskriver riktlinjerna och den 
högra beskriver hur denna studie har tillämpat dem. 
 
Användarfokus – verksamhetens mål, 
användarnas arbetsuppgifter och behov 
skall tidigt vara vägledande i utvecklingen 
 

Verksamhetens mål har under hela arbetet 
varit den grund som utvecklingen har byggt 
på. För att förtydliga målet samt att ta reda på 
användarnas arbetsuppgifter och behov gjordes 
besök i fabriken med guidad rundtur samt 
möten med användare och representanter.  
 

Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – 
representativa användare skall aktivt 
medverka, tidigt och kontinuerligt genom 
hela systemets livscykel 
 

Användare har varit delaktiga under hela den 
utvecklingsprocess som vi deltagit i. En 
närmare kontakt har skett mot domänexpert 
under arbetets gång och slutanvändare har 
medverkat i tillfälliga möten under 
iterationerna. Det var viktigt för oss att möta 
användarna i deras naturliga miljö för att öka 
förståelsen för deras verksamhet och att stärka 
samarbetet.  
 

Evolutionär utveckling – systemet skall 
utvecklas iterativt och inkrementellt 
 

Designlösningarna togs fram i iterativa 
utvecklingscyklar där regelbunden kontakt 
gjordes med domänexpert och användare. En 
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inkrementell utveckling användes, alltså att 
applikationen delades upp i mindre inkrement 
varav ett av dessa inkrement ingick i denna 
studie. Det aktuella inkrementet itererades tills 
det uppnådde angivna mål och levererades 
sedan för verkligt bruk hos användare. 
Framtida inkrement kommer genomgå samma 
process. 
 

Gemensam och delad förståelse – designen 
skall dokumenteras med en för alla 
inblandade parter förståelig representation 
 

För en ökad och förtydligad förståelse från 
kund till leverantör användes en form av 
kravlista, där önskemål och funktioner 
presenterades. För en ökad förståelse från 
leverantör till kund användes tydliga ”mock-
up”s över designlösningar och förslag samt 
prototyper för det dittills utvecklade 
inkrementet. Under möten användes en icke-
teknisk terminologi för att undvika 
missförstånd och otydligheter. 
 

Prototyping – tidigt och kontinuerligt skall 
prototyper användas för att visualisera och 
utvärdea ideér och designlösningar med 
slutanvändare 
 

Som nämndes i föregående punkt har både 
prototyper och ”mock-up”s använts under 
utvecklingsprocessen för respektive inkrement 
i syfte att visualisera idéer och lösningar. 
”Mock-up”s fick en större roll i början av de 
iterativa faserna då prototyperna ej hade fullt 
utvecklat gränssnitt.  
 

Utvärdera verklig användning – mätbara 
mål för användbarheten och kriterier för 
designen skall så långt som möjligt styra 
utveckligen 
 

Följande mål för användbarheten 
specificerades: 
 
• Logisk följd och uppbyggnad 
• Ska upplevas som enkel att använda 
• Ska upplevas som behaglig att använda – 

grafiskt tilltalande 
• Ska vara tidseffektiv - allt ska kunna nås 

med max tre klick 
 

Designen av applikationen skapades med 
dessa fyra mål i åtanke. Utvärdering efter varje 
iteration av inkrementen skedde mot 
användare där dessa mål skulle uppfyllas. 
 

Exlicita och uttalade designaktiviteter – 
utvecklingsprocessen skall innehålla 
dedikerade och medvetna designaktiviteter 
 

Gränssnittet har, för varje inkrement, tagits 
fram genom specifika aktiviteter där målen i 
föregående punkt användes som utgångspunkt.  
 

Tvärdisciplinära team – utvecklingen skall 
utföras ev effektiva team med en bredd av 
kompetenser 
 

Att sätta ihop ett team med specifika 
kompetenser och kunskaper var i detta projekt 
ej möjligt, då bara två personer totalt utför 
arbetet. 
 

Användbarhetsförespråkare – erfarna På grund av bristande resurser har en erfaren 
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användbarhetsförespråkare skall involveras 
tidigt och kontinuerligt under hela 
utvecklingsprojektets gång 
 

användbarhetsförespråkare ej kunnat 
tillämpats i detta projekt. 
 

Integrerad systemdesign – alla delar som 
påverkar användbarheten skall integreras 
med varandra 
 

På grund av projektets mindre omfattning har 
externa handböcker, utbildning, on-line hjälp 
etc. ej bedömts som nödvändig. 
 

 
En användarcentrerad attityd – en 
användarcentrerad attityd skall alltid 
etableras 
 

Alla i utvecklingsteamet har varit på besök i 
kundens verksamhet och träffat verkliga 
användare eller haft kontakt via andra medier. 
Syftet med detta var för att skapa en 
gemensam grundförståelse för användarna 
genom att se hur de arbetar och vad de har för 
behov.  
 
Följande mål för användarmedverkan 
specificerades: 
 
• Valet av användare ska representera den 

fullständiga verksamheten 
• Användare ska engagera sig och aktivt 

bidra till utvecklingen 
• Vi som utvecklare ska förse användare 

med tillräckligt omfattande material så 
som ”mock-up”s och prototyper som de 
kan opponera på. 

 
De ovanstående tre målen användes för att 
säkerställa att den användarmedverkan som 
utfördes skedde enligt våra förväntningar. En 
utvärdering genomfördes efter varje tillfälle då 
användare deltog för att se om målen 
uppnåddes. 
 

 

3.7.4 Artefaktens framväxt 
Nedan visas en graf i form av en tidslinje (figur 5, ” Systemutvecklingshändelser på tidslinje”) 
som vi konstruerat, vilken visar en förenklad bild av hur systemutvecklingsprocessen sett ut och 
vad som hänt i vilken ordning. 
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Figur 6, Systemutvecklingshändelser på tidslinje. 

 
Beskrivning av ovanstående modell (Modell över systemutvecklingen) 
 
Inledande möte och första kravspec 
Kort efter studiens början hölls ett inledande möte mellan oss och vår handledare vid 
samarbetspartnern (Istone Concrevi). Vid detta möte framfördes en tidig och ungefärlig 
kravspecifikation, som mestadels bestod av en grov ram kring vilka funktioner applikationen 
skulle kunna omfatta. Detta gav oss en första indikation på vad verksamheten (Edsbyverken) 
önskade och behövde. 
 
Denna kravspecifikations roll var, förutom att ge den nyss nämnda indikationen, också att ligga 
till grund för att kunna ta beslut kring applikationens arkitektur. Besluten som togs i samarbete 
mellan oss och samarbetspartnern var att applikationen skulle byggas som en webapp med 
tillhörande androidklient. Efter detta möte följde en period av utveckling där en kodmässig grund 
växte fram som senare skulle kunna användas för att realisera funktioner. 
 
Videkonferens och ytterligare detaljer för kravspec 
När denna grund var färdig hölls ytterligare ett möte, denna gång ett videomöte mellan oss och 
Edsbyverkens projektledare samt IT-chef. Även vår handledare vid samarbetspartnern närvarade 
vid detta möte. I samband med detta möte levererades en mer fullständig kravspecifikation som 
vi behövde för att kunna leverera den första prototypen (se asvnitt 3.4.5, ”Möten”, för ytterligare 
beskrivning av dessa möten.) 
 
Prototyp 1 & intervjuer i Edsbyn 
Utvecklingen fortskred och en kort tid därefter inföll ett sedan länge inplanerade besök hos 
Edsbyverken (se avsnitt 4.1 ”Datainsamling hos Edsbyverken”). Vid denna intervju visade vi 
upp den aktuella protypen med funktionen för att visa leveranssäkerheten (se figur 6 ”Bild av 
prototyp 1”), samt en ”mock-up” för framtida orderlägesfunktionen (se figur 7 ”Mockup på 
orderlägesfunktionen”) för representanter ur produktionsledningen och samlade in synpunkter på 
dessa samt ytterligare idéer. För att läsa mer om dessa intervjuer hänvisas läsaren till avsnitt 
4.1.1 ”Semistrukturerad intervju med Perry Fagerlind” och avsnitt 4.1.2 ” Semistrukturerad 
intervju med planeringspersonal och Edsbyverkens projektledare”.  
 
Med dessa intervjuer fanns också syftet att, genom användarmedverkan, försöka uppfylla teorin 
om delaktighet, engagemang och betydelsefullhet (se avsnitt 2.4.1 ”Gruppering nummer ett – 
värdeskapande användarinflytande”) hos produktionsledningen. 
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Figur 7, Bild av Prototyp 1 

 
Figur 8, Mockup på oderlägesfunktionen 
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Enkät till personal inom tillverkning i syfte att komma i kontakt med alla berörda grupper 
Eftersom den berörda gruppen tillverkning ej hade möjlighet att närvara för intervju vid vårt 
besök i fabriken var vi tvungna att komma i kontakt med dem på annat sätt. Detta skulle komma 
att ske i form av en enkät (se enkät 1 i avsnitt 3.4.4 ”Enkäter som använts i denna studie”). 
Enkäten skickades ut till en okänd mängd personer i fabriken och besvarades av fem personer.  
 
Om populationen förutsätts bestå av all tillverkande personal i hela fabriken kan bortfallet 
därmed ses som enormt. Vi hade dock inte specificerat någon planerad population utan 
efterfrågade endast ett så högt deltagande som möjligt. För diskussion om detta hänvisas läsaren 
till avsnitt 7.4 ”Diskussion kring det låga svarsantalet”. 
 
Syftet med att få kontakt med tillverkningspersonalen var, utöver att samla in viktig information 
om utvecklingen för artefakten (applikationen), också att genom denna användarmedverkan, 
försöka uppfylla teorin om delaktighet, engagemang och betydelsefullhet hos personalen i 
tillverkningen.   
 
Version 1.0 färdig och efterföljande Utvärderingsenkät 
En kort tid senare var den första releasen, tillika den enda releasen som vi kommer att medverka 
i, klar att släppas till verksamheten. För en full redovisning av hur applikationen blev och dess 
innehåll i denna release hänvisas läsaren till avsnitt 6.3 ”Slutgiltig version av applikationen”. 
Denna version av applikationen användes under en kortare tid av den berörda verksamheten i 
slutet på sommaren 2014. Denna användning låg till grund för en period av utvärdering som vi 
genomförde. Under denna period skickades ytterligare en enkät ut. Denna gång till alla berörda 
grupperingar (se enkät 2 i avsnitt 3.4.4 ”Enkäter som använts i denna studie”). 
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4 Presentation av insamlad data 
I detta kapitel kommer resultatet av datainsamlingen för denna studie att presenteras. Detta 
kommer ske utan inblandade åsikter av oss, så som de har mottagits, för att sedan genomgå en 
djupare analys i nästkommande kapitel.  

4.1 Datainsamling hos Edsbyverken 
För att samla in data till nytta för applikationsutvecklingen och forskningsstudien gjordes ett 
besök hos Edsbyverken i deras verksamhet. Vid detta besök fick vi gå på en rundvandring i 
verksamheten, både i tillverkningen och på kontoret, samt ett antal intervjutillfällen med 
personer från olika grupper produktionsledningen. 
 
Rundvandringen gav oss en viktig inblick i verksamhetens omfattning och bredd. Vid tillfället 
för besöket fanns dock inte möjlighet att intervjua personal ur en av de önskade 
personalgrupperna, nämligen den som vi valt att kalla tillverkningen. En enkät med denna grupp 
som målgrupp skapades därför och skickades ut (se avsnitt 4.1.3 ”Enkät 1- Enkät riktad mot 
personal i produktion/tillverkning som inte kunde närvara vid intervjutillfället”). Intervjuer 
skedde enbart mot personal inom produktionsledningen. Nedan redovisas den data som samlats 
in via intervjuerna med produktionsledningen och enkäten mot tillverkningen som vi anser vara 
relevant för studien. Figur åtta här nedan beskriver vilka som tillhör de två huvudgrupperna som 
denna studie fokuserar på samt vad som har utförts mot vardera. 
 

 
Figur 9, Figur som visar utförda aktiviteter mot de två huvudgrupperna som denna studie fokuserar på 

 

4.1.1 Semistrukturerad intervju med Perry Fagerlind 
En semistrukturerad intervju utfördes på Edsbyverkens huvudkontor med order- och 
offerthanteringsavdelningens chef Perry Fagerlind. Denna intervju representerar 
produktionsledningen och den fokuserade på order- och offertavdelningens önskemål och behov 
av funktionalitet i applikationen. Avdelningen utgörs av den grupp anställda som arbetar på 
huvudkontoret med att ta emot nya ordrar och lägga in information om dessa i affärssystemet. 
 
Fagerlind gav oss information om hur de går tillväga idag för att utföra detta arbete. I dagsläget 
har de som lägger in ordrar ingen möjlighet att se vilken beläggning som finns på olika 
planeringsgrupper, vilket innebär att de kan lägga in mer ordrar på en planeringsavdelning som 
redan utnyttjar sin fulla kapacitet. Detta innebär att en överbeläggning uppstår med eventuella 
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förseningar som följd. Informationen hjälpte oss att få en bättre bild av hur arbetet sker, vilken 
kan hjälpa oss att veta hur vi bör utforma funktioner.   
 

4.1.2 Semistrukturerad intervju med planeringspersonal och 
Edsbyverkens projektledare 
Intervjun genomfördes på ett kontor beläget i Edsbyverkens fabrikslokal. De som intervjuades 
var planeringschef Torbjörn Östergren och planerare Marcus Jonsson. Medverkade gjorde också 
projektledaren Per Godin. Intervjun var inriktad på applikationens funktioner med viss 
tyngdpunkt på grundläggande design (dataöverföringsintervall), samt behandlade även 
utseendemässiga frågan i form av gränssnittsdesign. Dessa intervjupersoner representerade 
produktionsledningen inom verksamheten. 
 
Jonsson berättade att data i applikationen ofta behöver uppdateras eftersom det vid ett flertal 
tillfällen under varje dag kan hända att läget ändras, exempelvis beläggningen för en 
planeringsgrupp. Han berättade också att dessa ändringar ofta genomförs under raster i fabriken. 
Ett lämpligt intervall för uppdatering av data kommer att tas fram i samarbete mellan iStone och 
Edsbyverken med tanke på fabrikens behov och datakällans kapacitet, så att databasen ej blir 
överbelastad. 
 
En prototyp av applikationen visades upp för intervjupersonerna i syfte att demonstrera 
funktionen för leveranssäkerhet, och en ”mock-up” visades med föreslagen design på framtida 
funktion om det aktuella orderläget (se avsnitt 3.5.4 ”Artefaktens framväxt”). Intervjupersonerna 
kom med ett antal förslag på nya funktioner, samt med ett önskemål gällande designen. Överlag 
var de nöjda med den ”mock-up” som presenterades samt prototypen. ”Mock-up”:en, visande 
vårt förslag på en typ av mätare som skall visa dagens orderläge, och mottogs särskilt positivt av 
intervjupersonerna. De var intresserade av idén och kommenterade den med att mätaren kommer 
att skapa vi-känsla eftersom man då kan se hur man ligger till och gemensamt arbeta mot målet. 
 

4.1.3 Enkät 1 - Enkät riktad mot personal i produktion/tillverkning som 
inte kunde närvara vid intervjutillfället. 
Personalen som arbetar med tillverkning hos Edsbyverken var den grupp som vi ej hade 
möjlighet att träffa under vårt besök i fabriken. För att kunna nå denna grupp skapades istället en 
enkät som de kunde besvara på distans. För mer detaljer om denna enkät hänvisas läsaren till 
enkät 1 i avsnitt 3.4.4 ”Enkäter som använts i denna studie”. Enkäten bestod av åtta frågor, varav 
sju av dessa handlade om enkätens funktioner och design. Svaren från dessa frågor är inte 
relevanta att redovisa i detta kapitel då de endast bidrar med funktionsmässiga önskemål till 
applikationen och inte bidrar till studien på annat sätt än att frågorna i sig är ett verktyg för att 
uppnå användarmedverkan. 
 
Den åttonde och sista frågan däremot behandlade användarmedverkan som sådan och gav 
användarna möjlighet att uttrycka sina åsikter kring sin medverkan i denna enkät. Rent konkret  
var frågan om respondenten uppskattade den precis utnyttjade möjligheten att framföra sina 
synpunkter kring de aktuella ”mock ups”:en, samt om de önskar att framtida utvecklare skulle 
fortsätta med det arbetssättet vid fortlöpande systemutveckling. Frågan genererade fem svar, 
varav fyra var positiva och ett negativt. 
 
 

4.2 Intervjuer om sammanhållning och målsättning 
Två intervjuer skedde utanför Edsbyverken i syfte att lära oss mer om begreppet 
sammanhållning. Intervjuerna skedde mot universitetslektor Sven Eklund vid Högskolan Dalarna 
samt Viktor Gredin som är masterstudent inom idrottsvetenskap vid Gymnastik och 
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idrottshögskolan i Stockholm. 
 

4.2.1 Semistrukturerad intervju med universitetslektor 
En semistrukturerad intervju med universitetslektor Sven Eklund genomfördes vid Högskolan 
Dalarna i Borlänge. Eklund undervisar bland annat i kurser om kommunikation och 
gruppdynamik samt har skrivit en bok i ämnet. Intervjun genomfördes i syfte att inhämta 
erfarenheter och råd inom området att skapa sammanhållning inom grupper.  
 
Eklund berättade att det finns en risk att projekt av typen att stärka sammanhållning inom 
verksamheter misslyckas om idén till projektet kommer från företagets ledning. Detta på grund 
av att de anställda då kan uppleva det som en maktdemonstration från ledningens sida, och något 
de blir påtvingade. Därmed kan de anställda reagera negativt istället för positivt på projektet, och 
resultatet blir därefter. För att undvika denna fallgrop och för att få ett bra resultat av ett projekt 
av den nyss nämnda typen krävs i allmänhet mycket tid och en större ansträngning från 
ledningens sida för att få personalen engagerad. Det bästa vore om det var personalen som 
initierar projekt av denna typ från början. 
 

4.2.2 Semistrukturerad intervju med masterstudent inom 
idrottsvetenskap 
Viktor Gredin är masterstudent inom idrottsvetenskap vid Gymnastik och idrottshögskolan i 
Stockholm. Han arbetar även som tränare och är utbildningsansvarig för tränare i 
ungdomsfotbollsföreningen Falu BS, samt har varit verksam som tränarutbildare i 4 år. I Gredins 
utbildning vid Högskolan Dalarna ingick två kurser om gruppsykologi, vilket är en gren av 
idrottspsykologi som fokuserar på lagidrott och att träna tillsammans för att uppnå satta mål. 
Nedan kommer den utförda intervjun med Viktor att sammanfattas. För en full transkribering 
hänvisas läsaren till bilaga 4 – ”Intervju med Viktor Gredin”. 
 
Inom lagsporter är det viktigt med sammanhållning ur två olika syften. När det gäller 
ungdomslag handlar det mest om att få ungdomarna att tycka det är kul att vara med i gruppen, 
men när det gäller lag på seniornivå syftar sammanhållningen även till att uppnå mål såsom att 
vinna matcher. Att det är bra sammanhållning är alltså viktigt i båda dessa sorters lag vid sidan 
av utbildning.  
 
För att förbättra och uppnå sammanhållning brukar man ses i laget och hitta på saker tillsammans 
utanför idrotten. Man måste också som tränare se och ta hänsyn till varje individ och förstå att 
alla inte har samma villkor utan är olika och har olika behov. Något som Gredin jobbar mycket 
med i sin roll som tränarutbildare och tränare är att skapa och upprätthålla normer för hur 
lagmedlemmar ska bete sig och utbilda andra tränare i detta. Om lagmedlemmar sedan inte följer 
dessa normer bör konsekvenserna av detta vara relevanta så att spelaren förstår kopplingen 
mellan vad den gjorde fel och vad som hände utifrån det. 
 
Exempel på en norm kan vara att komma i tid. Kommer en spelare då sent kan denne straffas 
med att få springa från omklädningsrummet istället för att gå, i syfte att relatera straffet till 
vilken norm som inte uppfyllts, istället för att exempelvis få lov att göra massa armhävningar.  
En annan metod relaterad till normer är att lägga över ansvaret från individen till gruppen. Om 
någon individ bryter mot en norm drabbar detta hela gruppen. Detta syftar till att stärka 
vikänslan, men kan i olyckliga fall leda till att någon individ får gruppen emot sig. Det är då 
viktigt att som tränare vara förberedd på detta och snabbt kunna hoppa in och stötta den aktuella 
individen. 
 
Vad gäller målsättning är det väldigt stor skillnad mellan ungdoms- och senioridrott. I det senare 
fallet är målen att prestera, exempelvis vinna matcher och serier. Inom ungdomsidrott bör man 
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vara mer försiktig med den typen av mål och istället fokusera på sammanhållning. Sedan kan 
tränaren ha specifika mål för olika individer. 
 

4.3 Enkät 2 - Utvärderingsenkät 
För att kunna ta reda på applikationens, och utvecklingsarbetets, eventuella effekter hos 
verksamheten skapades och genomfördes en enkät med frågor som berörde hur applikationen är 
att använda samt hur den påverkat sammanhållningen. Nedan följer en sammanställning av 
svaren från denna enkät, organiserade som varsitt avsnitt. Rubrikerna återger inte enkätfrågorna 
ordagrant, utan är en sammanfattningar på dessa. För mer detaljer om enkäten, se enkät 2 i 
avsnitt 3.4.4 ”Enkäter som använts i denna studie” eller för att se de fullständiga frågorna och 
svaren hänvisas läsaren till bilaga 6, ”Enkät: Utvärdering av applikation och arbetsprocess”. 
 

4.3.1 Påverkan på sammanhållning via applikationen 
Frågan var om den framtagna applikationen med sina funktioner bidragit till en ökad 
sammanhållning inom verksamheten. Som följdfråga vid negativt svar undrade vi om 
respondenten tror att den har potential att på sikt göra detta. 
 
Sju personer svarade på frågan och svaren varierade med stor bredd. Fem personer angav att 
applikationen i dagsläget inte inverkat på sammanhållningen, men tre av dessa trodde att den 
kunde göra det på sikt. Två personer svarade att applikationen bidragit, varav den ena angav att 
förståelsen mellan tillverkning och planering ökat och den andra att arbetsbelastningen på vissa 
grupper minskat. Se figur åtta, ”Tårtdiagram över påverkan på sammanhållningen.” 
 

 
Figur 10, Tårtdiagram över påverkan på sammanhållningen 

 

4.3.2 Delaktighet, engagemang och betydelsefullhet 
Denna fråga var till för att ta reda på i vilken utsträckning vi lyckats med att få personalen hos 
Edsbyverken att känna sig betydelsefulla, delaktiga och engagerade i utvecklingen av 
applikationen. Vi undrade också om respondenterna ansåg att användningen av dessa mål 
bidragit till en ökad sammanhållning. 
 
Frågan besvarades av sju personer och de flesta svaren på frågan var inte helt relevanta, utan det 
verkar som att respondenterna kan ha missuppfattat frågan. De svar som är relevanta till den 
ställda frågan var tre stycken och bestod av orden ”Inget”, ”lite”, och ”delvis”. Övriga 
respondenter redovisade på vilket sätt de deltagit i den aktuella delen av projektet. Ett svar som 
löd ” inte haft möjlighet” fick helt tas bort då det inte kunde kopplas alls till den ställda frågan. 
  

28%

29%

43%

Påverkan på sammanhållningen 

Har bidragit till ökad sammanhållning

Har inte påverkat sammanhållningen

Kan påverka sammanhållningen på sikt men

har ej gjort det än
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4.3.3 Gemensamma möten för att främja samanhållning och 
gemenskap 
Under arbetets gång utvecklades tankegången om att den användarmedverkan som utfördes i 
syfte att uppnå känslorna delaktighet, engagemang och betydelsefullhet hos användarna troligtvis 
hade haft större framgång om den istället utförts vid större möten. Möten där personal ur de olika 
avdelningarna träffades gemensamt för att diskutera fritt och öppet kring applikationen och dess 
utveckling tillsammans. Detta till skillnad från att synpunkterna skulle framföras via individuella 
intervjuer eller enkäter. 
 
Tyvärr fanns inte möjlighet att genomföra detta (se avsnitt 7.6.3 ”Att använda gemensamma 
möten istället för datainsamlingsmetoder där individer svarar enskilt” för mer detaljer om detta). 
Vi kunde dock inte låta bli att undra vad som kunnat hända om man hade lyckats realisera dessa 
tilltänkta möten. Därför ställdes en fråga om detta och svaren på denna var positiva. 
 
Av sju svarande personer angav sex stycken att de trodde att användningen av större möten hade 
varit gynnsamma för sammanhållningen och gemenskapen. En av de svarande angav svaret 
”kanske”. Se figur 9, ”Tårtdiagram över svaren kring möten”. 
 

 
Figur 11, Tårtdiagram över svaren kring möten. 

Möten

Möten hade varit gynnsamma

Möten hade kanske varit gynnsamma
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5 Analys 
I detta kapitel kommer intervjuerna och enkäterna som presenterades i empirikapitlet att 
analyseras och diskuteras kring. Meningen med detta är att hitta mönster men också för att 
framhäva data som har högre relevans än annan för denna studie. Slutligen kommer en 
problemanalys samt målanalys att presenteras för att ge en detaljerad bild av den problematik 
och de mål som kunnat identifieras. 
 

5.1 Analys av intervjuer 
Vi kommer i denna text analysera vad som framkom ur intervjuerna för att hitta mönster och 
relationer i det som anses som relevant för studien. Dessa saker kommer i senare kapitel att ligga 
till grund för slutsatser och diskussioner. 
 

5.1.1 Analys av intervju med planeringspersonal och Edsbyverkens 
projektledare 
I intervjun med de anställda från produktionsledningen hos Edsbyverken (Se avsnitt 4.1.2 
”Semistrukturerad intervju med planeringspersonal”) lades en idé fram från vår sida om en 
funktion som skulle kunna finnas i applikationen (Se avsnitt 6.3, ”Slutgiltig version av 
applikationen”, om orderlägesfunktionen). Denna funktion hade skissats fram efter 
litteraturstudien där belägg fanns för att målsättning är en viktig komponent i att skapa 
sammanhållning. 
 
Under intervjun påpekade en av intervjupersonerna att denna funktion skulle kunna skapa en 
”vikänsla” inom verksamheten. Detta upplevde vi som intressant då de vid detta tillfälle inte 
hade nämnt sin tanke bakom funktionen för de aktuella intervjupersonerna, utan det var en av 
dem som själva uppmärksammade detta. Övriga som deltog i intervjun instämde också i den 
synpunkten. Detta vill vi se som en bekräftelse på att de är på rätt väg i strävan att uppnå 
sammanhållning via den utvecklade applikationen, samt en bekräftelse på att relevant litteratur 
har använts.  
 

5.1.2 Analys av intervju med universitetslektor 
Under en annan av intervjuerna (se avsnitt 4.2.1 ”Semistrukturerad intervju med 
universitetslektor”) uppkom en indikation på att det finns svårigheter med denna typ av projekt 
(att skapa sammanhållning i verksamheter). Det kan till exempel för de anställda upplevas som 
en maktdemonstration från produktionsledningen om det är denna som initierar projektet. Detta 
är dock inget som vi uppfattar har antytts från de anställa hos verksamheten i detta projekt. Det 
är dock en intressant invändning och något som kan vara värt att ta i beaktning.  
 

5.1.3 Analys av intervju med masterstudent i idrottsvetenskap 
Intervjun med Gredin (se avsnitt 4.2.2 ”Semistrukturerad intervju med masterstudent inom 
idrottsvetenskap”) bekräftade, vad som redan identifierats i studerad litteratur, att 
sammanhållning är viktigt inom ett lag. De erfarenheter av att skapa sammanhållning som 
Gredin berättade om i form av olika aktiviteter utanför idrotten anses dock inte av oss som 
applicerbara inom denna typ av projekt.  
 
Ett annat ämne som togs upp både under denna intervju, samt under litteraturstudierna är 
skapandet och upprätthållandet av normer. Detta tror dock inte vi är något som kan anses 
relevant inom ett systemutvecklingsprojekt. Kanske kan det vara relevant för sammanhållningen 
i ett större sammanhang hos verksamheten, men inte inom detta projekt. 
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I den studerade litteraturen står det skrivet om målsättning, att det kan användas för att uppnå 
sammanhållning. Gredin talar dock om sammanhållning som ett verktyg för att vinna och 
prestera under matcher, med andra ord kan detta då tolkas som att man vill ha sammanhållning i 
syfte att uppnå mål. En möjlig motsägelse har härmed identifierats.  
 

5.2 Analys av enkäter 
Två enkäter har använts för att insamla data i denna studie. Den första av dessa syftade till att 
komma i kontakt med den grupp anställda som arbetar i tillverkningen i verksamheten. Den 
andra var en utvärdering som genomfördes efter att applikationen färdigställts och använts och 
riktades mot både produktionsledningen och tillverkningen.  
 
Utvärderingsenkäten skapade för att utvärdera själva applikationen men också 
utvecklingsprocessen under vilken applikationen togs fram. Nedan kommer svaren från dessa 
enkäter att analyseras. Analysen av enkät nummer två kommer innehålla en profilanalys för varje 
fråga för kategorisering av insamlade svar gällande frågor om sammanhållning. 
 

5.2.1 Analys av enkät 1 - Design av applikation och 
användarmedverkan under utvecklingsprocess” 
Enkäten besvarades av fem personer och bestod av åtta frågor, varav svaren från sju av dem 
endast är relevanta för applikationsutvecklingen. Den sista frågan handlade om hur 
respondenterna upplevde sin medverkan vid den aktuella enkäten. 
 
Gensvaret på denna fråga kan sägas vara mycket positivt eftersom fyra av fem tillfrågade 
personer angav att de uppskattat att få delta, samt att de gärna såg att Edsbyverken fortsatte ge 
dem denna möjlighet. Vi väljer att se detta som ett tecken på att detta arbetssätt kan fortsätta att 
användas i projekt inom den aktuella verksamheten eftersom att de berörda personerna 
uppenbarligen uppskattar detta. 
 

5.2.2 Analys av enkät 2 - Utvärderingsenkät 
För att kunna ta reda på applikationens, och utvecklingsarbetets eventuella effekter hos 
verksamheten skapades en enkät med frågor som berörde hur applikationen är att använda samt 
hur den påverkat sammanhållningen. 
 
Påverkan på sammanhållningen via applikationen 
 
Arbetsgrupp Respondent Tillfredställelse av 

applikationens 
påverkning av 
sammanhållning 

Givna skäl 

Produktionsledning  
 
 
 
 
 
 
Tillverkning 
 

Respondent 1 
 
 
Respondent 2 
Respondent 3 
Respondent 4 
 
 
Respondent 1 
Respondent 2 
Respondent 3 

Hög 
 
 
Mellan 
Mellan 
Hög 
 
 
Låg 
Mellan 
Låg 

Ja, ökat förståelsen 
mellan planering och 
tillverkning 
Inte än, men på sikt 
Inte än, men på sikt 
Ja, minskar belastning på 
vissa grupper 
 
Nej 
Nej, kanske 
Nej, om sälj-avd tittar på 
beläggningen innan dom 
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lovar ett leveransdatum 
 

Tabell 1, Analys av applikationens påverkan på sammanhållningen 

 
Figur 12, Användarprofiler för frågan om applikationens påverkan på sammanhållningen 

 
När det gäller applikationens inverkan på problematiken kring sammanhållningen i 
verksamheten varierade svaren från enkäten. Den övervägande delen av de svarande hade dock 
inte sett någon påverkan. Däremot trodde merparten av de tillfrågade att applikationen hade 
potential att påverkan detta i framtiden.  
 
Eftersom de svarande på denna enkät fått uppge vilken avdelning de jobbar på kan vi se att det 
finns en mer positiv syn på applikationen inom ledningsgruppen än tillverkningsgruppen. 
 
De fullständiga svaren finns att läsa i bilaga 6 ”Enkät: Utvärdering av applikation och 
arbetsprocess”. 
 
Delaktighet, engagemang och betydelsefullhet. 
De flesta svaren på frågan om i vilken utsträckning den berörda personalen känt sig delaktig, 
engagerad och betydelsefull var inte helt relevanta. Det verkar som att många av respondenterna 
kan ha missuppfattat frågan. På grund av de osammanhängande svaren har en tabell samt 
profilanalys varit svåra att framställa för denna fråga. 
 
Dessa respondenter har angett svar som redovisar på vilket sätt de personligen bidragit till 
utvecklingen samt vilka aktiviteter de då utfört. Att så pass många svarat fel skulle kunna bero på 
att frågan var otydligt formulerad, får lång, eller rörig. Vi gissar att frågan var otydlig på grund 
av att dess längd, samt att fokus saknades på dess kärna. Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 
7.2, ”Påverkan på sammanhållningen”, samt metodkritik mot enkäterna framförs i avsnitt 7.3.1, 
”Kritik mot enkäterna”. 
 
De respondenter som uppfattade frågan korrekt och angav ett relevant svar var försiktigt 
negativa. Man kan dock inte utläsa några orsaker till detta, eller ens tecken på orsaker. Detta 
eftersom dessa respondenter valt att inte ge några vidare kommentarer till anledningen, vilket vi 
specifikt efterfrågat i händelse av negativa svar. Denna efterfrågan uttrycktes tydligt i samband 
med frågan i enkäten.  
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Gemensamma möten för att främja sammanhållning och gemenskap 
 
Arbetsgrupp Respondent Tillfredställelse av 

att ha gemensamma 
möten mellan olika 
arbetsgrupper 

Givna skäl 

Produktionsledning  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillverkning 
 

Respondent 1 
 
 
Respondent 2 
Respondent 3 
 
Respondent 4 
 
 
 
Respondent 1 
Respondent 2 
Respondent 3 

Hög 
 
 
Hög 
Mellan 
 
Hög 
 
 
 
Hög 
Mellan 
Hög 

Ja 
 
 
Ja 
Antagligen ökat 
förståelsen  
Hade givit mer 
förståelse mellan 
olika enheter 
 
Ja 
Kanske 
Ökat förståelsen 
mellan olika 
avdelningar 

 

Tabell 2, Analys av åsikter kring gemensamma möten. 

 
Figur 13, Användarprofiler för frågan om gemensamma möten 

 
Frågan var om respondenterna till enkäten trodde att möten, där personal ur alla verksamhetens 
berörda grupper, samlas för att förutsättningslöst diskutera kring applikationen och dess 
framskridande utformning skulle kunna ha en positiv inverkan på gemenskap och 
sammanhållning.  
 
Gensvaret på denna fråga var mycket positivt och av sju svarande angav sex stycken att de 
trodde att den aktuella typen av möten hade varit gynnsamma för sammanhållningen och 
gemenskapen. Detta ser vi som mycket intressant eftersom det talar för att resultatet av 
påverkningen av sammanhållning hade kanske blivit helt annorlunda om ett sådant arbetssätt 
utförts. 
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5.3 Problemanalys 
 

 
Figur 14, Problemgraf 

Beskrivning av ovanstående problemgraf 
Edsbyverkens problem har analyserats och organiserats i en problemgraf. Vad vi sedan studiens 
början vetat är att man hos Edsbyverken upplever en bristande sammanhållning orsakad av vad 
man beskriver som en ”vi och dom-känsla”. Detta är huvudproblemet som verksamheten sökt 
vår och IStones hjälp med att göra något åt (se kapitel 1, ”Inledning“). 
 
Den grundorsak till verksamhetens problematik som vi under loppet av denna studie kunnat 
uppfatta är en dålig informationsspridning inom verksamheten (P11). Vi ämnar dock på inget 
sätt påstå att detta är det enda grundproblem som finns i verksamheten. 
 
Den dåliga informationsspridningen (P11) leder till att information om fabrikens beläggning är 
svårtillgänglig (P10). Vi vet att den finns, men det finns inget enkelt och lättillgängligt gränssnitt 
för att interagera med den. Dessutom är den endast är tillgänglig för vissa grupper anställda inom 
verksamheten. Detta leder till att planeringspersonalen vid vissa tillfällen bokar in för många 
eller för några ordrar (P9) på olika planeringsgrupper jämfört med vad dessa har kapacitet till 
inom den aktuella tidsperioden. 
 
Resultatet av detta blir en ojämn orderbeläggning (P8) som orsakar att tillverkningspersonal 
inom planeringsgruppen inte hinner med (P6) att tillverka allt som efterfrågas. Dessutom uppstår 
missnöje bland tillverkningspersonalen gentemot planeringspersonalen (P7).  
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Vid de tillfällen då en eller flera planeringsgrupper inte hinner tillverka efterfrågat material i tid 
leder detta i förlängningen sannolikt till att ordern det aktuella materialet skulle ingå i inte hinner 
levereras i tid (P5). Det kan också vara tvärt om, att beläggningen är för låg och att ordrar är 
tvungna att levereras innan utsatt tid. Detta är lika lite uppskattat hos företagets kunder som att 
de skulle levereras för sent. 
 
I vilken mån ordrar levereras exakt på utsatt tid utgör företagets, och enskilda 
planeringsgruppers, leveranssäkerhet. Verksamheten upplever idag en bristande leveranssäkerhet 
(P4), som i stor utsträckning gör att planeringspersonal blir missnöjd med tillverkande personal 
(P3).  
 
Den tidigare nämnda dåliga informationsspridningen (P11) leder också till en låg medvetenhet 
bland företagets anställda gentemot andra anställda (P12), samt en låg känsla av tillhörighet 
bland desamma (P14). Man har exempelvis inte tillgång till information om vad anställda inom 
andra personalgrupper har för beläggning. En bristande enhetlig känsla existerar därmed inom 
verksamheten och bland dess anställda (P13). 
 
Detta orsakar, tillsammans med nyss nämna missnöje hos planeringspersonalen (P3) och tidigare 
nämnda missnöje bland tillverkningspersonalen (P7) den omtalade ”vi och dom-känslan” (P2), 
som slutligen leder till bristande sammanhållning (P1). 
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5.4 Målanalys 
 

 
Figur 15, Målgraf 

Beskrivning av ovanstående graf (Målgraf) 
För att kartlägga vilka mål vi kunnat identifiera hos verksamheten samt relationerna mellan dessa 
har en målgraf framställts. Målen är mestadels sådana som framkommit under intervjuer och 
möten (se avsnitt 3.4, ”Datainsamlingsmetoder” och 4.1, ”Datainsamling hos Edsbyverken”). 
Andra har vi som författare satt upp med grund i de teorier inom idrottspsykologi (se avsnitt 2.4, 
” Motivering av och koppling mellan teorier och praktik”) och användarcentrerad 
systemutveckling (se avsnitt 2.1.2, ”Användarcentrerad systemdesign”) som tillämpats under 
studien. Slutligen har ett par av målen identifierats genom analys och resonemang från vår sida 
som författare. 
 
Det mål som befinner sig överst i grafen, ”Bättre sammanhållning inom verksamheten” (M1) är 
det mål som vi identifierat som huvudmålet. Alla de andra målen är underordnade och bidrar till 
detta på olika sätt. Närmast relaterat till M1 är M2, ”Minskad ’vi och dom’-känsla”. Relationen 
mellan dessa är att om ”vi och dom”-känslan minskar så ökar troligtvis sammanhållningen. 
 
För att ”vi och dom”-känslan ska kunna minska krävs att ett antal andra mål uppfylls. Dessa är 
att känslan av enhetlighet bland medarbetare ökar (M6), att medarbetare kämpar mot 
gemensamma mål (M7), samt att ett bättre förtroende skapas mellan produktionsledningen och 
tillverkningen (M9). 
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För att det sistnämnda målet ska kunna uppfyllas krävs en jämnare orderbeläggning (M11), som i 
sin tur ger en förbättrad leveranssäkerhet (M10). Detta skall realiseras via en funktion för 
orderbeläggning (M12) i den framtagna applikationen (M14). Applikationen realiserar även 
andra mål, såsom att den ökar tillgängligheten på information (M13) och att den innehåller 
funktioner för att medarbetare bättre ska kunna arbeta mot mål (M8).  
 
Den ökade tillgängligheten till information hjälper även till att verka för jämnare 
orderbeläggning (M11) och främjar enhetlig känsla bland medarbetare (M6). Applikationen 
framställs genom det under denna studie aktuella systemutvecklingsprojektet (M15), som har 
stor fokus på användarmedverkan (M5).  
 
Användarmedverkan behövs för att medarbetare ska få vara med och påverka (M4), vilket bidrar 
till att medarbetare känner sig värdefulla för verksamheten (M3) som slutligen bidrar till den 
tidigare nämnda enhetliga känslan (M6).  
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6 Resultat 
Resultatkapitlet redogör till att börja med de åtgärder som har utförts mot de identifierade 
problemen och vad utfallet blev. Därefter presenteras svaren på de frågor som ställdes i 
problemformuleringen i början av rapporten. Dessa representerar det slutgiltiga resultatet av 
studien. Ytterligare ges en beskrivning över den slutliga versionen av den framtagna 
applikationen, med dess funktioner illustrerade av bilder. 
 

6.1 Åtgärdsbeskrivning 
 

 
Figur 16 Åtgärdsförslag 

Beskrivning av ovanstående modell (Åtgärdsförslag) 
Denna graf beskriver, med koppling mot problemgrafen (se avsnitt 5.3 ”Problemanalys”) samt 
målgraf (se avsnitt 5.4 ”Målanalys”) de behovs och åtgärdsförslag som utfördes i denna studie. 
Studien fokuserade på två personalgrupper, tillverkningspersonal samt produktionsledning som 
upplevde informationsrelaterade problem inom verksamheten, vilket resulterade i missnöje och 
slutligen låg sammanhållning mellan dem.  
 
Fyra problem identifierades som grundläggande för den låga sammanhållningen. Dessa var 
”Ojämn orderbeläggning på tillverkande personal” (P8), ”Dålig informationsspridning inom 
verksamheten” (P11), ”Vi och dom-känsla” (P2) samt ”Bristande leveranssäkerhet” (P4).  
 
P11 har vi försökt lösa via framtagandet av en applikation (se avsnitt 6.3 ”Slutgiltig version av 
Applikationen”) som ska förse personalen i hela verksamheten med utökad information som ska 
öka medvetandet om andra samt hjälpa till i det vardagliga arbetet.  
 
P2 har vi försökt åtgärda på två vis. Det ena är via den framtagna applikationen (M14, se avsnitt 
5.4 ”Målanalys” för mer om målets sammanhang). Så som nämndes i ovanstående stycke ville vi 
med applikationen försöka öka medvetandet om andra inom fabriken genom högre tillgång till 
information om orderstatusen inom fabriken samt leveranssäkerheten. Detta skulle på så vis 
skapa en mer enhetlig känsla bland personalen och sänka den känslan som existerar med ”vi och 
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dom”. I detta tillkommer också inspiration från idrottspsykologi där vi har implementerat 
funktioner i applikationen där man kan arbeta med målsättning (se avsnitt 2.4.2 ”Gruppering 
nummer två – målsättning”). Med detta hoppades vi också att personalen ska känna en mer 
enhetlig känsla genom att man arbetar mot gemensamma mål som hela verksamheten kan ha 
nytta av. 
 
Den andra åtgärden för att minska ”vi och dom”-känslan är via användarmedverkan (M15, se 
avsnitt 5.4 ”Målanalys” för mer om målets sammanhang).  Med användarmedverkan 
eftersträvade vi att, under utvecklingen av applikationen, bjuda in personal från de olika 
personalgrupperna och låta dem delta och påverka utvecklingen av applikationen via egna 
synpunkter och förslag. Detta inspirerades också av teorier från idrottspsykologi som vi samlat 
och döpt till ”värdeskapande användarinflytande” (se 2.4.1 ” Gruppering nummer två – 
Värdeskapande användarinflytande”) där vi hoppades att genom att bjuda in personal ur olika 
personalgrupper till ett gemensamt projekt, där alla har rätt att uttrycka sig och delta utan 
hierarkisk inblandning skulle sänka känslan av ”vi och dom”. 
 
P4 hoppades vi skulle bli bättre dels via möjligheten att enkelt kunna nå statistik för tidigare 
leveranssäkerhet samt via funktioner i applikationen för att kunna arbeta mot mål för ökad 
leveranssäkerhet.  
 
Problemet kring P8 har vi ej kunnat försöka åtgärda och därav finns inget angivet 
lösningsförslag. För mer om detta se avsnitt 7.5 ”Diskussion om utförda förslagsåtgärder och 
dess koppling till problemanalys, målanalys och resultatet”.   
 
Resultatet efter insamlad data från utskickad utvärderingsenkät om huruvida sammanhållningen 
har påverkats visade svar på att ingen övergripande förbättring har skett. För mer om resultatet se 
nästkommande avsnitt 6.2 ”Svar på frågeställningar”. 
 
För en fördjupad diskussion över våra lösningar, sett till problemanalysen och målanalysen, om 
varför vi inte kunde fullfölja vissa lösningar och om deras kopplingar till varför resultatet inte 
var mer positivt hänvisas läsaren till avsnitt 7.5 ”Diskussion om utförda förslagsåtgärder och 
dess koppling till problemanalys, målanalys och resultatet”. 
 
 

6.2 Svar på frågeställningar 
 
I vilken utsträckning kan teorier inom idrottspsykologi om sammanhållning appliceras i ett 
systemutvecklingsprojekt? 
 
Detta är en besvärlig fråga att besvara och det krävs troligtvis en bred kunskap inom båda 
områdena för att kunna ge ett rättvist svar. Följande är dock vår uppfattning. För att kunna 
använda teorier från idrottspsykologi i ett systemutvecklingsprojekt menar vi att två kriterier 
först måste uppnås. 
 
Det första är kriteriet handlar om när de kan appliceras, att systemutvecklingsarbetet måste 
befinna sig i en lämplig fas. Vi ser två tillfällen där teorier från idrottspsykologi kan brukas inom 
ett systemutvecklingsprojekt. Det är antingen under själva systemutvecklingsarbetet eller efteråt 
där den framtagna slutprodukten i sig är det som tillämpar teorierna. Ett sådant exempel är en 
inbyggd funktion i ett system eller en applikation, som genom sitt sätt att fungera har en 
påverkan på användaren som gör att den får specifika känslor. 
 
Det andra kriteriet är att den aktuella teorin ska vara upplagd på ett sådant sätt att den är möjlig 
att kunna utföras i enighet med en systemutvecklares normala arbetsuppgifter. Många teorier 
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brister på detta plan och anledningen till detta är inte mer komplicerad än att de är svåra att 
kunna genomföra i samband med systemutveckling, eller inte passar som arbetsuppgift i den 
rollen som en systemutvecklare har. Exempel på sådana teorier är användningen av normer och 
gruppaktiviteter.  
 
Utifrån dessa perspektiv är en sammanfattande slutsats kring idrottspsykologin att den, vid en 
koppling till systemutveckling, har ett tydligt begränsat användningsområde. Svaret på i vilken 
utsträckning teorier inom idrottspsykologi om sammanhållning kan appliceras inon 
systemutveckling blir, utifrån vår kunskap och åsikter, att de kan användas i förhållandevis liten 
utsträckning. 
 
För en mer djupgående redogörelse rörande de teorier som valdes i just denna studie och varför 
de valdes hänvisas läsaren till avsnitt 7.1 ”Diskussion om ansatserna för de utvalda teorierna”. 
 
För ett förslag på hur denna fråga ska kunna besvaras mer akademiskt, se avsnitt 7.8 ”Förslag på 
framtida forskning”. 
 
Hur kan vi genom, och under utvecklingen av, denna IT-lösning skapa bra förutsättningar 
för att kunna bidra till att stärka sammanhållningen och ge en ökad leveranssäkerhet på 
den berörda arbetsplatsen? 
 
I ett försök att lyckas med detta nyttjades två teorier som identifierats inom området 
idrottspsykologi och som därtill uppfyllde kriterierna som togs upp i föregående fråga. Dessa två 
teorier sorterades in i två grupperingar som vi tog fram. I sin helhet beskrivs de i avsnitt 
2.4.1, ”Gruppering nummer ett – värdeskapande användarinflytande” och avsnitt 
2.4.2, ”Gruppering nummer två – målsättning”. Den första grupperingen grundar sig i teorin om 
att ha ett öppet och gott kommunikationsklimat där alla involverade parter får komma till tals 
och uttrycka sina åsikter och synpunkter. För att uppnå ett sådant klimat menar vi att ett nära 
samarbete mellan projektets kund, dess anställda samt systemutvecklarna måste vara prioriterat. 
Vi löste detta genom användarmedverkan via nyttjandet av principer och riktlinjer 
användarcentrerad systemdesign och agil systemutveckling. 
Den andra grupperingen handlar om målsättning, vilket var en återkommande teori under 
studien. En viss tvetydighet identifierades under litteraturstudien och datainsamlingen om vad 
målsättning används till (se kapitel 5.1, ”Analys av intervjuer”). Ett besluts togs dock av oss att 
försöka använda teorin för att se vad resultatet av användningen blir. Användningen skedde 
genom skapandet av två funktioner till den utvecklade applikationen (läs mer om funktionerna i 
avsnitt 6.3, ”Slutgiltig version av applikationen”). Funktionerna mottogs väl och en intervjuad 
anställd hos Edsbyverken påpekade, innan vi hade motiverat syfte med den ena funktionen, att 
den skulle ha en positiv inverkan på vi-känslan (se kapitel 4.1.2 ”Semistrukturerad intervju med 
planeringspersonal”). Detta kändes upplyftande och kan ses som en indikation på att teorin och 
användningen av den har potential. 
 
Går det att se en förbättring inom problemområdet hos verksamheten i slutskedet av 
denna studie? 
 

Att döma av de svar som mottogs via den andra enkäten som skickades ut (se avsnitt 4.3 ”Enkät 
2 - Utvärderingsenkät”) och den analys som genomförts (se avsnitt 5.2.2 ”Analys av enkät 2 – 
Utvärderingsenkät”) går det tyvärr inte att se en övergripande förbättring hos verksamheten. 
Diskuteras kan dock, huruvida det är möjligt att gå vidare och dra någon slutsats ur den lilla 
mängd relevanta svar på frågorna om sammanhållningen som samlats in. 
 
En förhoppning fanns vid uppstarten av denna studie att en större del av verksamheten skulle 
delta i framtagningen av applikationen och utvärderingen av den, men så har det inte blivit, 
vilket är beklagligt. Att sju personer testat och svarat på utvärderingsenkäten (se avsnitt 4.3 
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”Utvärderingsenkät”) känns helt enkelt för lite för att kunna påverka i det stora hela. För en 
diskussion om det låga svarsantalet, se avsnitt 7.4 ”Diskussion kring det låga svarsantalet”. 

  



46 

6.3 Slutgiltig version av applikationen 
Nedan presenteras den slutgiltiga versionen av den framtagna applikationen. Som vi har 
presenterat tidigare i rapporten var teorin om målsättning något vi ville försöka uppfylla via 
skapandet av funktioner i applikation (se avsnitt 2.4.2 ”Gruppering nummer 2 – målsättning”).  
 
Resultatet av dessa funktioner beskrivs i nedanstående rubriker ”Orderläge” och ”Nyckeltal för 
leveranssäkerhet”. Den första funktionen är möjligheten att se aktuellt orderläge och den andra 
funktionen är att kunna sätta mål för olika nyckeltal. 
 
Orderläge 
 

 
Figur 17, Orderlägesfunktionen. 

 
Den första funktionen är möjligheten att se aktuellt orderläge inom fabriken. Det är möjligt att se 
både orderläget för hela fabriken samt för specifika planeringsgrupper. Det har tidigare inte 
funnits ett enkelt sätt att se den aktuella statusen och anställda har således arbetat utan någon 
direkt vetskap för hur många ordrar som har hanterats och hur mycket som är kvar. 
 
Med hjälp av denna funktion, som främst kommer vara synlig på större skärmar i fabriken samt 
vid behov i andra enheter (mobiltelefon, surfplatta) kommer anställda ha en större och tydligare 
överblick över orderläget. Vi tror att med denna funktion kommer det skapas ett större 
medvetande för andra avdelningar i fabriken och ett ”målsnöre” som man kan arbeta mot 
tillsammans.  
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Nyckeltal för leveranssäkerhet 
 

 
Figur 18, Leveranssäkerhetsfunktionen. 

 
Den andra funktionen som skapats ger möjlighet att se leveranssäkerheten inom fabriken. Likväl 
som funktionen om orderläge går det att se statistiken för fabriken i helhet eller specifika 
avdelningar. Här ges också möjlighet att kunna sortera efter intervall (månad, vecka, dag). För 
att kunna arbeta med målsättning i denna funktion har vi gjort det möjligt att kunna sätta mål via 
nyckeltal, så som önskad leveranssäkerhet. Utifrån det satta målet går att i realtid följa den 
genomsnittliga leveranssäkerheten och hur denna förhåller sig till det satta målet. Baserat på 
detta skiftar färgen på texten som representerar leveranssäkerheten där grönt betyder att man har 
lyckats nå målet och rött att man har misslyckats med att nå målet. 
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7 Diskussion 
Detta kapitel innehåller diskussioner rörande studiens resultat och utförande. Under avsnitt 7.1 
går vi igenom tankeprocessen kring varför de teorier om sammanhållning från idrottspsykologi 
som har använts valdes och varför andra inte valdes. Under avsnitt 7.2 diskuteras resultaten av 
utvärderingsenkäten gällande studiens påverkan av sammanhållningen i den verksamhet som vi 
arbetat mot. I avsnitt 7.3 diskuteras studiens metodik och vad som kunde ha gjorts bättre. 
   

7.1 Diskussion om ansatserna för de utvalda teorierna 
Syftet med detta arbete var att undersöka och testa hur teorier inom idrottspsykologi kan 
användas inom ett systemutvecklingsprojekt med ändamål att få produkten och 
utvecklingsprocessen att främja sammanhållning hos verksamheten. Av tidigare erfarenhet inom 
lagsporter såg vi tidigt vissa begränsningar med arbetet. Att uppnå sammanhållning inom en 
grupp tar tid och är inte någon lätt uppgift att göra. Arbetet skulle också ha begränsningar i form 
av resurser, avstånd till kunden och begränsning till möjliga möten med anställda hos kunden.  
 
Det framkom ett flertal teorier i den studerade litteraturen (Se avsnitt 2.2 ”Idrottspsykologi”) 
samt den utförda intervjun (Se avsnitt 4.2.2, ”Semistrukturerad intervju med masterstudent inom 
idrottsvetenskap”) men mycket av det fick, som också var förväntat, filtreras bort då de inte var 
möjliga eller relevanta för ändamålet, t.ex. normer eller gruppaktiviteter. Vi sitter inte den 
positionen att vi kan komma och styra mot en viss inställning i verksamheten eller sätta regler 
om vad som är socialt acceptabelt. Likaså kan vi inte ta med hela fabriken ut och spela paintball 
tillsammans. De teorier som användes hade egenskaperna att kunna appliceras på ett naturligt vis 
ur ett systemutvecklingsperspektiv, samt inom de resurser som detta projekt hade. Detta gick 
som tidigare nämnt till genom användarmedverkan och skapandet av funktioner i den 
efterfrågade applikationen.  
 

7.2 Påverkan på sammanhållningen 
Vad man kan se i den utvärderingsenkät som genomförts tillsammans med verksamheten har 
sammanhållning, efter denna studie, enligt den övervägande delen av svaren, inte blivit bättre. 
Ser man till den framtagna applikationen och dess funktionalitet har cirka 70 procent av svaren 
upplevt att den inte har bidragit till en ökad sammanhållning, dock att den har potential att göra 
det i ett längre skede. 

Den förhoppning vi hade gällande applikationens påverkan på sammanhållningen innan 
undersökningen var mestadels kopplad till de två funktionerna gällande orderläget och 
målsättning för leveranssäkerhet via nyckeltal. Den förstnämnda funktionen trodde vi skulle öka 
gruppkänslan genom att de anställda strävar efter ett gemensamt mål (slut på ordrar) På grund av 
den gemensamma strävan förutsattes de också kunna ha en god inverkan på sammanhållningen. 
 
Den andra funktionen, om att sätta nyckeltal för önskad leveranssäkerhet, förväntades även den, 
på samma vis som i föregående funktion, öka känslan av sammanhållning och främja den så 
kallade ”vi-känslan” genom att de anställda arbetar mot ett gemensamt mål. Dessa funktioner har 
tidigare beskrivits i avsnitt 2.4.2 ”Gruppering nummer två – målsättning” och 6.3 ”Slutgiltig 
version av applikationen”. 
 
Vi har full förståelse för det sammantagna negativa utfallet av frågan då applikationen består av 
olika releaser, vilka utvecklas inkrementellt och vardera tillför ny funktionalitet. Den version av 
applikationen som i detta läge släppts till verksamheten består endast av den första i en rad av 
sådana releaser. Tillika tror vi heller inte att applikationen i sig och endast dess funktioner kan att 
lösa det aktuella problemet, utan utvecklingsarbetet i samband med applikationen tros vara 
avgörande, eller än viktigare för den sakens skull. 
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Vår önskan under utvecklingsarbetet av applikationen var att få personal ur olika avdelningar 
inblandade i utvecklingen i syfte att uppnå känslan av delaktighet, engagemang och 
betydelsefullhet hos dem enligt funnen teori (se avsnitt 2.4.1 ”Gruppering nummer ett – 
värdeskapande användarinflytande”). Vi skulle med tanke på utfallet av svaren gällande detta i 
enkäten (se bilaga 6 ”Enkät: Utvärdering av arbetsprocess och applikation”) vilja diskutera 
huruvida det är möjligt att gå vidare och dra någon slutsats ur den mycket lilla mängd relevanta 
svar på frågan. Om man så väljer att göra skulle man dock få lov att anse att vi i det stora hela 
har misslyckats med att få personalen att känna delaktighet, engagemang och betydelsefullhet 
under den aktuella delen av systemutvecklingsarbetet. 
 
Vi anser dock att frågan i sig bör ifrågasättas, och att den behöver ställas på nytt till 
respondenterna, denna gång på ett mer tydligt sätt, i förhoppning att få fler relevanta svar. Även 
anledningar till negativa omdömen behövs för att kunna gå vidare i ämnet. De omdömen som 
angavs vid det aktuella tillfället och som var relevanta till frågan gav inte mycket att gå efter.  
 

7.3 Diskussion om vald forskningsstrategi 
I efterhand kan vi tycka att en kombination av forskningsstrategier, där antingen Survey eller 
Fallstudie hade använts tillsammans med Design and creation hade varit mer logiskt för denna 
studie än att endast använda Design and creation. Utvecklingsarbetet hade kunnat nyttja Design 
and creation medan undersökningen om huruvida verksamheten gynnades av utvecklingen av 
artefakten hade kunnat nyttja Survey eller Fallstudie.  
 
Vi visste inte i förväg hur många som skulle ha möjlighet att delta från Edsbyverken men det 
fanns ändå en känsla av att det var osannolikt att majoriteten av deras anställda skulle vara med i 
undersökningen. På så vis hade Survey kunnat användas för att, med de svar som samlades in, 
kunna generaliseras mot hela populationen. Tyvärr visade det sig dock senare att den mängd svar 
som samlades in troligtvis ändå inte hade kunnat skapa en trovärdig generaliserbar bild av 
verkligheten. Resultatet hade därför förmodligen inte skilt sig mycket från det nuvarande. 
 

7.4 Diskussion kring det låga svarsantalet 
Det låga svarsantalet hos enkät ett, som gick ut till personalen i tillverkningen, var till stor 
förvåning för oss. Vi hade förväntat oss många fler svar. Vid enkät två var sedan svaren från 
tillverkningen ännu färre. Varför blev det så? Det har vi tyvärr inte lyckats ta reda på och kan 
anledningarna kan man därmed endast spekulera om. 
 
Det har funnit en viss antydan enligt oss till att detta projekt inte har haft högsta prioritet hos 
ledningen vid Edsbyverken. Att projektet på så vis hamnat lite på sidan för dem och att de 
således lagt för lite energi på att sprida ordet om projektet i verksamheten och skapa intresse för 
det. 
 
Vi har också en annan teori, som grundar sig i det Sven Eklund säger i kapitel fyra (se avsnitt 
4.2.1, ”Semistrukturerad intervju med universitetslektor”) om att det finns en risk att projekt av 
denna typ misslyckas om initiativet till projektet kommer från ledningen. Att det kan upplevas 
som en maktdemonstration och något personalen blir påtvingade och därför reagera negativt 
istället för positivt på projektet. Det behövs enligt Eklund för att undvika detta, vilket också går i 
linje med vår antydan i föregående stycke, att ledningen måste anstränga sig mer för att få 
personalen engagerad och att vilja delta. 
 
Det hade varit spännande att se hur deltagandet hade varit om initiativet kom från personalen på 
tillverkningen istället för produktionsledningen. Av att döma på svaren i utvärderingsenkäten (se 
avsnitt 5.2.2, ”Analys av enkät 2 – Utvärderingsenkät”) kan man se en antydan att de svar som 
kommer från produktionsledningen är övergripande mer positiva är de från tillverkningen, vilket 
är ytterligare ett mönster som styrker denna teori.  
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7.5 Diskussion om utförda förslagsåtgärder och dess 
koppling till problemgraf, målgraf och resultatet 
 
Den inledande informationen vi fick angående de problem och behov som Edsbyverken 
upplevde förmedlades till oss via vår handledare hos iStone Concrevi. Den informationen 
byggde inte på någon fördjupad problemanalys utan innehöll endast uppgifter om att 
Edsbyverken upplevde en ”vi och dom”-känsla på grund av bristande informationsspridning. 
Denna känsla har lett till en dålig sammanhållning inom fabriken mellan de två huvudgrupperna 
produktionsledning och tillverkning. Detta grundar sig enligt vår analys i problem 11, 12, 14, 13 
som beskrivits i problemgrafen (se avsnitt 5.3 ”Problemanalys”). Med den informationen till 
hands påbörjade vi arbetet med att kunna tillhandahålla en bättre informationsspridning inom 
verksamheten via applikationen, likväl som att låta alla delta i utvecklingen av applikationen (se 
mål 14 och 5 i avsnitt 5.4 ”Målanalys”). Detta för att öka känslan av tillhörighet vilket vi 
hoppades skulle avhjälpa deras behov.  
 
Utvecklingen av applikationen påbörjades och grunder lades för leveranssäkerhetsfunktionen 
samt orderlägesfunktionen. Ett besök i fabriken för intervjuer planerades in tillsammans med vår 
handledare som också hade egna åtaganden där, vilka sköts upp ett flertal gånger på grund av 
diverse omständigheter. När vi väl lyckades genomföra besöket hade vi kommit halvvägs in i 
arbetet. Då upptäcktes, via intervjuer (se Bilaga 3, ”Intervju med Per Godin”), ytterligare 
problem som identifierades, av oss, som mycket grövre orsaker till den dåliga sammanhållningen 
än vad som tidigare varit känt. Dessa problem handlade om beläggning av ordrar hos 
planeringsgrupper och kan ses i problemgrafen som problem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 (se avsnitt 5.3 
”Problemanalys”).  
 
Detta orsakades av att det saknades en möjlighet att på ett enkelt sätt kunna se beläggningen på 
de olika planeringsgrupperna i tillverkningen för att undvika en ojämn orderbeläggning. En 
åtgärd för detta skulle kunna vara att skapa en ytterligare funktion i applikationen där man tydligt 
kan se beläggningen. När detta uppfattades hade dock applikationen redan kommit så långt i 
utvecklingen, liksom kursen i vilken detta projektarbete ingår, att en omplanering inte var möjlig 
på grund av tidsbrist. Därför finns ej ett utfört åtgärdsförslag angående problem 8 (se figur 14 
”Åtgärdsförslag” i avsnitt 6.1 ”Åtgärdsbeskrivning”) som skulle åtgärda problemet. 
 
En ytterligare sak vi skulle vilja ta upp är hur problem 4 ”Bristande Leveranssäkerhet” har 
hanterats. I början av detta projekt hoppades vi att leveranssäkerheten skulle förbättras som en 
effekt av att sammanhållningen blivit bättre samt av möjligheten att enklare kunna följa tidigare 
statistik om leveranssäkerheten. Efter det utförda besöket hos Edsbyverken och fördjupad 
problemanalys (se avsnitt 5.3 ”Problemanalys”) såg vi dock att den låga leveranssäkerheten har 
en direkt koppling till den bristfälliga hanteringen av orderbeläggningen, och troligen inte 
kommer kunna påverkas enbart genom att en eventuellt något högre sammanhållning sker genom 
ökad informationsspridning. 
 
Eftersom en beläggningsfunktion inte kunde tas fram i applikationen har problemet kring 
leveranssäkerheten hanterats enligt de initiala tankarna vi hade innan problemanalysen 
genomfördes. Detta kan man dock med hjälp av problemgrafen misstänka vara fel sätt lösa det 
aktuella problemet på. 
 
Vi har försökt angripa problem 2 med funktionerna i applikationen samt användarmedverkan (se 
figur 14 ”Åtgärdsförslag” i avsnitt 6.1 ”Åtgärdsbeskrivning”) för att uppnå mål 6 (se figur 
”Målgraf” i avsnitt 5.4 ”Målanalys”) men ser man till problemgrafen (se figur 13 ”Problemgraf” 
i avsnitt 5.3 ”Problemanalys”) har då enbart en av tre ”vingar” som leder in till problem 2 
hanterats vilket vi anser inte kan ses som tillräckligt.  
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Sammantaget betyder alltså detta att, sett till åtgärdsgrafen (se figur 15 ”Åtgärdsförslag” i avsnitt 
6.1 ”Åtgärdsbeskrivning”), p8, som kanske är det största problemet inte alls har åtgärdats. 
Dessutom har p4 hanterats fel och inte heller p2 har åtgärdats tillräckligt. Vi kan i ljuset av denna 
analys se en tydlig koppling till varför resultatet av insatserna inte blev bättre än vad det blev.  
 
 

7.6 Diskussion om hur vi hanterat de nämnda riskerna med 
agila metoder 
 
Detta avsnitt kommer att beskriva på vilket sätt vi märkte av de kända riskerna i vårt projekt och 
hur vi i sådana fall hanterade dem samt vilka problem som uppstod som följd av de aktuella 
riskerna. De risker som vi i efterhand kan se påverkade vårt projekt är främst nummer två och 
nio (se ”Risker med agil systemutveckling” i avsnitt 2.1.1 ”Agil systemutvecling”). Det vill säga 
de risker som berör kravinsamling från kunden, samt medverkan av kunden i utvecklingsteamet.  
 
För insamling av krav från kunden har i detta projekt användarcentrerad systemdesign använts. 
Denna metod bedömer vi ha fungerat tillfredställande och har varit värdefullt men vi ser en viss 
förbättringspotential. Denna potential består av att anordna återkommande möten där användare 
och utvecklingsteam närvarar tillsammans med andra relevanta intressenter (se avsnitt 7.6.3 ”Att 
använda gemensamma möten istället för datainsamlingsmetoder där individer svarar enskilt”). 
En stor del av kraven framkom dock vid ett par möten av den mer traditionella typen mellan 
utvecklarna och representanter från Istone och Edsbyverken (se avsnitt 3.4.5 ”Möten”) de flesta 
kraven vid ett traditionellt möte mellan utvecklarna och två representanter från kunden.  
 
Kommunikation mellan olika utvecklingsteam har inte tillämpats eftersom projektet inte varit av 
den omfattningen att fler team existerade. Det har dock varit ett problem att utvecklarna befunnit 
sig på en annan plats geografiskt än kunden. Detta har medfört att ”face 2 face”-kommunikation 
mellan utvecklare och kund inte varit möjlig. Detta berör den nionde risken, nämligen den att 
kunden ofta inte deltar på det sätt som är förespråkat. Vi har i detta projekt haft problem med att 
få kunden att delta tillräckligt. Inte enbart på grund av den nyss nämnda skillnaden i geografiska 
placering utan även vad författarna uppfattar som ett bristande intresse från Edsbyverken genom 
de representanter för dem som varit involverade i detta projekt.  
 
Vad gäller övriga risker förutom de som precis togs upp och kommenterades har vi inte lyckats 
se någon förekomst av dessa i detta projekt. En stor anledning till detta är att dessa är mer 
sannolika att uppstå i större projekt, och att vårt projekt i jämförelse varit mycket litet och 
begränsat. Vi vill dock specifikt kommentera den första risken som handlar om bristande 
acceptans från ledningen. Det kan eventuellt vara så att denna har påverkat vårt projekt, men vi 
kan inte bedöma detta eftersom vi inte känner till i vilken omfattning företagets högsta ledning 
kände till det aktuella projektet. 
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7.7 Metodkritik 
I detta avsnitt för vi ett resonemang kring de eventuella brister i genomförandet som under 
studiens gång samt i efterhand identifierats. 
 

7.7.1 Kritik mot enkäterna 
Enkäterna, speciellt den andra som skickades ut gällande utvärderingen skulle till sin fördel 
möjligtvis kunnat ha kortare frågor eller frågor som varit bättre formulerade. Vi misstänker att 
några av de frågor som ställdes, baserat på de svar som samlades in, har misstolkats av 
respondenterna och att de bristfälligt formulerade frågorna kan vara orsaken till det. För att 
minska risken att detta skulle inträffa skulle vi ha testat enkäten mot en testgrupp innan den 
skickades ut till de tilltänkta respondenterna för att kunna förbättra frågorna, om ett sådant behov 
fanns. 

Ytterligare är vi tveksamma till användningen av enkättjänsten Surveymonkey. När frågorna 
utformades delades texten av oss upp i stycken för att de enklare skulle kunna läsas och förstås, 
men när de sedan visades i Surveymonkey för respondenterna lästes inte detta in korrekt och 
frågorna visades annorlunda mot vad vi hade tänkt sig. Ett exempelvis ges i nedan i form av 
figur 4, ”Exempel på lång och ostrukturerad enkätfråga”. Detta tror vi bidrog till 
misstolkningen av vissa frågor. 

 
Figur 19, Exempel på lång och ostrukturerad enkätfråga. 
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7.7.2 Kritik angående insamling av data inom idrottspsykologi 
Vi misstänker att de inte kan påstå att de undersökt området idrottspsykologi tillräckligt väl då de 
till exempel inte pratat med några forskare inom området, utan endast en masterstudent. Detta 
har emellertid sin orsak i form av brist på resurser såsom tid, vilket i sig beror på projektets 
begränsade omfattning. 
 
Vi har heller inte genomfört någon typ av mer omfattade undersökning som involverar ett större 
antal personer med erfarenhet av lagsammanhållning. I efterhand känner vi att de skulle kunna 
ha gjort mer för att råda bot på dessa brister. Förutom att kontakta relevanta forskare skulle man 
även intervjua spelare som är aktiva inom någon lagidrott. På grund av tidigare nämnda 
begränsningar av studien var ej heller detta reellt möjligt. 
 

7.7.3 Att använda gemensamma möten istället för 
datainsamlingsmetoder där individer svarar enskilt. 
Under arbetets gång utvecklades en tankegång hos hos om att låta alla berörda användare och 
andra intressenter relaterade till den framväxande applikationen samlas vid gemensamma möten 
enligt teori 3 (se avsnitt 2.3 ” sammanfattning av utvalda teorier för tillämpning i 
systemutvecklingsarbete”), istället för att uppnå det via individuella intervjuer och enkäter. 
 
När denna teori (teori 3) identifierades i litteraturstudien blev det dock inte en koppling hos oss 
till att ha möten, utan istället blev det en koppling till att utföra detta via intervjuer med enkilda 
arbetsgrupper. När arbetet sedan hade påbörjats märkte vi dock snabbt att enskilda intervjuer inte 
skulle kunna ha den påverkan vi önskade och kom fram till att gemensamma möten (precis så 
som teorin förespråkar), självklart skulle ha haft en mer kraftfull potential att kunna påverka.  
 
Eftersom denna idé då dessvärre inte kunde realiseras på grund av tidsbrist ställdes i 
utvärderingsenkäten (Se bilaga 5, ”Utvärdering av arbetsprocess och applikation”, fråga fyra) en 
fråga för att se vad respondenterna ansåg om denna idé. Gensvaret på frågan om detta var 
mycket positivt och av sju svarande angav sex stycken att de trodde att den aktuella typen av 
möten hade varit gynnsamma för sammanhållningen och gemenskapen. Detta stärker definitivt 
oss ytterligare i dessa tankegångar.  
 
Vi landar i en slutsats om att både studien och den berörda verksamheten troligen vunnit på att 
sådana möten hållits. Ett försvårande faktum som är svårt att ändra på är dock det stora avstånd 
som rent fysiskt råder mellan verksamhetens anläggningar och vår bostads och arbetsort. Denna 
omständighet hade dock inte varit lika försvårande om projektets budget och tidsram varit mer 
tillåtande. 
 

7.7.4 Allmän kritik relaterad till studiens omfattning 
Vi är besvikna på att antalet respondenter på de båda enkäterna varit mycket lågt jämfört med 
omfattningen på den berörda delen av verksamheten. Vi tror att rapporten hade gynnats av att en 
större del av verksamheten hade medverkat vid studiens datainsamlande moment. 
 
Likaså var, enligt vad vi uppfattat, perioden under vilken applikationen hann användas i 
verksamheten innan utvärderingsenkäten förhållandevis kort. 
 
Dessa faktorer känns bekymrande, men vår möjligheter att påverka dessa skeenden har varit 
mycket små trots ansträngningar för att kommunicera detta till samarbetspartnern och 
verksamheten. 
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7.8 Förslag på framtida forskning 
Svaret som ges i resultatkapitlet (se kapitel 6 ”Resultat”) på frågan ”I vilken utsträckning kan 
teorier inom idrottspsykologi om sammanhållning appliceras i ett systemutvecklingsprojekt?”, 
anses av oss inte har besvarats helt rättvist.  Det är en mycket bred fråga som vi inte haft 
möjlighet att grundligt kunna undersöka. Under arbetets gång mottog vi ett förslag från vår 
examinator för hur man skulle kunna undersöka detta för att få en mer vetenskaplig grund, men 
det fanns ej resurser eller tid att kunna fullfölja det. Förslaget handlade om att samla experter 
från båda områdena och hålla en workshop, där vi är moderatorer och på så vis öppna upp för en 
diskussion där de alla får samtala fritt kring ämnet om vad som anses vara möjligt och inte 
möjligt att kunna genomföra. Vi ser gärna att en sådan workshop äger rum för att kunna besvara 
denna fråga mer rättvist.  



55 

Källförteckning 
 

Skrivna källor 
 
Agile alliance – Hämtad 2014-05-18 
” The Twelve Principles of Agile Software”. 
URL: http://www.agilealliance.org/http://www.agilealliance.org/the-alliance/the-agile-
manifesto/the-twelve-principles-of-agile-software/ 
 
Agile manifesto – Hämtad 2014-05-18 
URL: http://agilemanifesto.org/iso/sv/  
 
A Koch, (2005). Agile Software Development : Evaluating the Methods for Your Organization. 
Norwood, MA, USA: Artech House Inc. 
 
Bengt Göranson  
”User-centered systems design” – Designing usable interactive systems in practice. 
Uppsala universitet. Uppsala. 2004.  
 
Carl Martin Allwood 
”Människa-datorinteraktion” – Ett psykologiskt perspektiv. 
Studentlitteratur. 1998. Lund. Andra upplagan.  
 
Concrevi – Hämtad 2014-04-17 
URL: http://www.concrevi.se/ 
 
E-conomic – Hämtad 2014-04-17 
URL: http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/affarssystem 
 
Erling S Andersen 
”Systemutveckling” – principer, metoder och tekniker” 
Studentlitteratur. 1994, Andra upplagan. 
 
Eva Arvidsson, Sevil Bremer. 
”En för alla – alla för en” 
SISU idrottsböcker, Fotbollsförlaget. Stockholm. År okänt. 
 
Göran Goldkuhl, Annie Röstlinger. 
”Förändringsarbete och förändringsanalys enligt SIMMetoden” 
VITS, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Linköpings universitet, 2012. 
 
iStone – Hämtad 2014-04-17 
URL: http://www.istone.se/ 
 
L. Festinger, S Schachter 
“Social pressures in informal groups” 
Stanford university, Stanford, USA. 1963. 
 
Laurie Williams, Alistair Cockburn. 
“Agile Software Development: It's about Feedback and Change” 
IEEE. 2003. 



56 

Magnus Berg, Per-Olof Hultman 
”Systemhandboken” 
Upplaga 1:6 
Liber Förlag, 1982 
 
M. Gross, W. Martin 
“On group cohesiveness” 
American journal of sociologi, USA. 1952. 
 
Magnus Lindwall, Urban Johnson, Olle Åström. 
”Världens bästa lag” – Om gruppdynamik inom idrotten. 
SISU idrottsböcker. Farsta. 2002 
 
Peter Hassmén, Natalie Hassmén, Johan Plate 
“Idrottspsykologi” 
Natur och kultur. Stockholm. 2003 
 
Sarah Swedberg 
”Improving IT projects: can agile methodologies effectively support global IT projects?” 
IT university of Göteborg, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg. 2007 
Sidor: 28-33. 
 
 
 

Intervjupersoner 
 
Edsbyverken 
Perry Fagerhov, Chef över order och offertavdelning. 
Torbjörn Östergren, Planeringschef. 
Marcus Jonsson, Planerare.  
Per Godin, Projektledare 
 
Högskolan Dalarna 
Viktor Gredin, Masterstudent och fotbollstränare. Gymnastik och idrottshögskolan Stockholm. 
Sven Eklund, Lektor. Högskolan Dalarna 
 
 

Figurer 
 
Figur 1, Hassmén (2003). 
Figur 2, Lindwall (2002). 
Figur 3, Krogars och Swärd. 
Figur 4, Krogars och Swärd. 
Figur 5, Krogars och Swärd. 
Figur 6, Krogars och Swärd. 
Figur 7, Krogars och Swärd. 
Figur 8, Krogars och Swärd. 
 
 



1 

Bilageförteckning 
 
Bilaga 1, Nyckelprinciper för användarcentrerad systemdesign ................................................. 1 
Bilaga 2, Tolv grundläggande principer för agil systemutveckling ............................................. 4 
Bilaga 3, Intervju med Per Godin ................................................................................................ 5 
Bilaga 4, Intervju med Viktor Gredin .......................................................................................... 6 
Bilaga 5, Enkät: Applikationens design och funktioner .............................................................. 7 
Bilaga 6, Enkät: Utvärdering av applikation och arbetsprocess .................................................. 10 
 
 

Bilaga 1, Nyckelprinciper för användarcentrerad 
systemdesign 
 
Användarfokus – verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och behov skall tidigt 
vara vägledande i utvecklingen 
 
Alla i projektet måste förstå verksamhetens mål, grunden i användarnas situation, deras 
uppgifter, varför och hur de utför sina uppgifter, etc. Gneom detta blir det viktigt att man 
prioriterar vad som är bra för användrna framför vad som är tekniskt möjligt. Aktiviteter som att 
ta fram användarprofiler, kontextuella intervjuer och uppgiftsanalys måste vara en naturlig del av 
utvecklingsprocessen. Ett kontinuerligt fokus på användarna och deras arbetsuppgifter kan 
exempelvis åstadkommas genom att man dekorerar projektrummets väggar med beskrivningar 
av typiska användare, arbetsuppgifter och scenarios.  
 
Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – representativa användare skall aktivt 
medverka, tidigt och kontinuerligt genom hela systems livscykel. 
 
Användarna bör involveras direkt i utvecklingsprojektet med även utanför själva projektets 
ramar. Men, användarna är ingen homogen grupp. Det är viktigt att se skillnader mellan 
domänexperter och verkliga användare; domänexperter (väl insatta i verksamheten, men ej 
representativa som slutanvändare) kan involveras kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets 
gång; slutanvändare däremot bör involveras för mer tillfälliga aktiviteter under analysen och 
designen och primärt för utvärderingar av diverse designlösningar. Sträva efter att ha 
representativa användare och specificera var, när och hur användarna för delta i utvecklingen. 
Betona vikten av att möta användarna i deras egen naturliga arbetsmiljö. Identifiera lämpliga 
faser för användarnas deltagande och beskriv hur det skall ske, t.ex. analys, design, utvärdering 
och konstruktion. 
 
Evolutionär utveckling – systemet skall utvecklas iterativt och inkrementellt 
 
Designlösningarna bör kontinuerligt itereras med användarna. En iteration måste innehålla 
följande aktiviteter: en ordentlig analys av användarnas krav och användningssammanhanget: en 
designfas och en dokumenterad utveckling med konkreta förslag till förändringar. Inkrementell 
utveckling innebär att systemet stegvis utvecklas uppdelat i inkrement som vart och ett levereras 
till verklig användning. Varje inkrement itereras tills dess uppsatta mål nåtts. Utvärderingar av 
den verkliga användningen av inkrementet skall även påverka utformningen av de kommande 
inkrementet kontinuerligt genom hela livscykeln. 
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Gemensam och delad förståelse – designen skall dokumenteras med en för alla inblandade 
parter enkelt förståelig representation 
 
Använd en för användarna bekant terminologi. Så långt som möjligt bör konkreta 
designrepresentationer som prototyper (alltifrån enkla skisser till mer avancerade mock-up:er) 
och simuleringar användas för att åskådliggöra den framtida användningssituationen. Abstrakta 
notationer som användningsfall, UML-diagram eller kravlistor fyller givetvis sin funktion, men 
leder sällan till en för användaren konkret bild och förståelse över hela den framtida 
användningssituationen med det nya IT-systemet. Representationen bör även vara tydlig och 
effektiv för utvecklarna.  
 
Prototyping – tidigt och kontinuerligt skall prototyper användas för att visualisera och 
utvärdera ideér och designlösningar med slutanvändarna 
 
Använd pappersskisser, mock-up:er och prototyper för att stödja den kreativa processen; att 
visualisera ideér och lösningar. Materialet som man använder är viktigt. Börja på låg nivå med 
t.ex. pappersskisser innan någonting överhuvudtaget kodas. Arbeta med prototyper tillsammans 
med användarna i deras egen naturliga miljö – sk. Kontextuell prototyping. Börja med den 
konceptuella designen på hög nivå och gå inte ner i detaljnivå för tidigt. Om det är möjligt, 
arbeta med flera prototyper parallellt. 
 
Utvärdera verklig användning – mätbara mål för användbarheten och kriterier för 
designen skall så långt som möjligt styra utvecklingen 
 
Specificera alltid användbarhetsmål och basera designen på speciella designkriterier. Utvärdera 
designen gentemot användbarhetsmålen och designkriterierna tillsammans med användare, så 
långt möjligt. Tidigt i utvecklingsprojektet bör man observera och mäta användarnas reaktioner 
på papperskisser och mock-up:er. Senare i projektet bör användare få använda simuleringar eller 
prototyper för att få utföra verkliga arbetsuppgifter, och deras beteenden och reaktioner bör 
observeras, spelas in och analyseras. 
 
Explicita och uttalade designaktiviteter – utvecklingsprocessen skall innehålla dedikerade 
och medvetna designaktiviteter 
 
Gränssnitts- och interaktionsdesignen är avgörande för ett interaktivt systems användbarhet. 
Alltför ofta uppstår designen snarare än att den är resultatet av en medveten och strukturerad 
aktivitet. Med, för användaren är det gränssnittet som är systemet. 
 
Tvärdisciplinära team – utvecklingen skall utföras av effektiva team med en bredd av 
kompetenser 
 
Olika kompetenser bidrar till helheten, t.ex. systemarkitekter, databasexperter, programmerare, 
informationsarktitekter, användsbarhetsdesigners, interaktionsdesigners, experter på fältstudier, 
etc. Det är nödvändigt att sätta upp tvävetenskapliga team för att täcka alla aspekter i 
utvecklingsprocessen och hjälpa teammedlemmarna med ett arbetssätt som gör dem effektiva. 
Särskilt viktigt är att de har mandat för sitt arbete. 
 
Användbarhetsförespråkare – erfarna användbarhetsförespråkare skall involveras tidigt 
och kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets gång 
 
Se till att en erfaren användbarhetsexpert (t.ex. rn användbarhetsdesigner) är hängiven projektet 
som en motor för den användarcentrerade designprocessen från projektets början och genom hela 
utvecklingen. Den ansvarige personen (gruppen) måste ges befogenhet att agera som en 
förespråkare för användarna och för systemets användbarhet.  
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Integrerad systemdesign – alla delar som påverkar användbarheten skall integreras med 
varandra 
 
Alla delar i systemet skall utvecklas parallellt, kontinuerligt och beroende av varandra: 
användargränssnitt och interaktion; on-line hjälp, handböcker, utbildning, arbetsmiljöaspekter, 
etc. Genom hela livscykeln. Andra delar av användbarhetssammanhanget, t.ex. utrustning, social 
miljö och fysisk miljö, måste och beaktas vid integrerad design. Detta måste ske under ansvar 
från en person eller grupp. 
 
Lokalanpassa processerna – den användarcentrerade processen skall specificerad, 
anpassas och införas lokalt i varje organisation 
 
Att införa och bedriva användarcentrerad systemdesign är komplicerat. Det krävs ofta att 
organisationen själv tar ansvar för hur detta görs för att möta organisationens eller rent av de 
enskilda projektens behov. Organisationen behöver definiera sin egen användarcentrerade 
designprocess, antigen baserat på en kommersiell process eller genom att utveckla egna 
processer och specificera vilka kompletterande aktiviteter som behövs. I arbetet att göra detta 
kan det vara fördelaktigt att återanvända metoder eller tekniker som redan tidigare etablerats 
inom organisationen.  
 
En användarcentrerad attityd – en användarcentrerad attityd skall alltid etableras 
 
En hög ”lägsta nivå” av användbarhetensmognad är nödvändig bland 
organisationens/projektets/utvcklingsteamets medlemmar. Alla utvecklingsprojektets 
medlemmar måste träffa verkliga eller potentiella användare. Man kan låta projektet börja med 
ett besök på användare arbetsplats där alla utvecklare måste ansluta. Se till att skapa en 
gemensam grundförståelse för användarna, deras arbetsuppgifter och användningssammanhang 
och behov. Det viktiga är att alla personer inblandade i projektet är medvetna om användbarhet 
och användarna, men i vilken grad kommer att variera beroende på projektroll och över tiden. 
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Bilaga 2, Tolv grundläggande principer för agil 
systemutveckling 

• Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av 
värdefull mjukvara. 

• Krav som förändrar läget är välkomna, även sent i utvecklingsprocessen. En agil process 
utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

• Fungerande mjukvara ska levereras frekvent, med mellan ett par veckor och ett par 
månaders mellanrum. Hellre med det kortare mellanrummet än det längre. 

• Personerna från kärnverksamheten och från utvecklingsverksamheten måste arbeta 
tillsammans dagligen genom hela projektet.  

• Bygg upp projekten runt motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 
behöver, och lita på att de får jobbet gjort. 

• Den mest effektiva metoden för att förmedla information till och inom ett 
utvecklingsteam är ”face to face”-konversationer. 

• Fungerande mjukvara är det huvudsakliga måttet på framsteg. 
• Agila processer främjar hållbar utveckling. understödjare, utvecklare och användare ska 

kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd tid. 
• Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk kvalitet och god design förbättrar 

agilitet/smidighet. 
• Enkelhet, i detta fall ”konsten att maximera mängden arbete som inte behöver utföras”, är 

viktigt. 
• De bästa arkitekturerna, kraven och designerna växer fram ur självorganiserande team. 
• Teamet bör med jämna mellanrum reflektera över hur man kan blir mer effektiva, och 

sedan justera sitt beteende därefter. (Agile Alliance) 
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Bilaga 3, Intervju med Per Godin 
 
En intervju angående det pågående projektet med att skapa sammanhållning inom verksamheten 
genomfördes med projektledare Per Godin. Godin berättade att projektet är en del i ett större 
projekt som består av att införa ”lean” i verksamheten. 
 
Leanprojektet syftar till att öka effektiviteten och minska antalet onödiga sysslor och andra 
faktorer som genererar onödigt arbete eller onödig tidsåtgång på annat sätt.  Ett problem som 
finns i verksamheten idag är en brist på sammanhållning mellan olika grupper inom 
verksamheten, såväl större som mindre sådana. En orsak till detta misstänks vara en bristande 
kommunikation mellan dessa grupper, i många fall på grund av brister i informationssystemet.  
 
Ett exempel som Godin tog upp för att förklara situationen var ett scenario där orderavdelningen 
bokar in inkommande ordrar i produktionsflödet utan att veta hur beläggningen i flödet ser ut. 
Detta resulterar då i att delar av produktionskedjan, bestående av sk. planeringsgrupper som i sin 
tur ingår i avdelningar, blir överbelastade med arbete och inte klarar av att producera det som 
efterfrågas i tid. Detta leder till en ilska och frustration hos personalen i produktionen som inte 
förstår varför de får så mycket ordrar på en gång. Orderpersonalen blir i sin tur också frustrerad 
när beställda saker inte levereras i utsatt tid till kunder. Resultatet av detta scenario blir en 
ökande ”vi och dom”-känsla inom verksamheten orsakad av en brist på information. 
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Bilaga 4 - Intervju med Viktor Gredin 
 
Har det tagits upp något om sammanhållning i dina högskolestudier 
Två 7.5 kurser om gruppsykologi 
 
Skillnad på gruppsykologi och idrottspsykologi 
Idrottspsykologi är det stora begreppet och inom det finns det individuell psykologi, arousal och 
anspänning och hur det kan få en att prestera. Gruppsykologi ingår mer i lagidrott eller om man 
tränar tillsammans, jobba åt samma mål 
 
Är det viktigt med sammanhållning inom lagsporter och grupper 
Ja, det är det ur olika syften. Jag har mest jobbat inom ungdomsgrupper. Viktigt med 
sammanhållning för att ungdomarna ska tycka det är kul att komma och vara med. På seniornivå 
finns en ytterligare aspekt, att vinna och prestera matcher. En god sammanhållning kan vara med 
och påverka sådant Framförallt på ungdomssidan där jag jobbat som handlar om utbilda 
individer men för att kunna göra det spelar också gruppsykologiska in, att det är en bra 
sammanhållning 
 
Hur brukar man göra för att upprätthålla eller skapa sammanhållning. Använder man sig 
av aktiviteter? 
Vanligt att man ses och hittar på saker tillsammans. Också viktigt hur man hanterar varje 
träningspass. Att jobba mot individen samt mål. Att man har lika villkor. Även om alla är olika 
och ska behandlas olika och har olika behov. Men man har vissa ramar eller normer som man 
antingen sätter upp innan eller som växer fram under tiden som oavsett vem du är ska förhålla 
sig till. Det jobbar jag väldigt mycket med när jag var tränare. Att försöka utbilda andra tränare 
att tänka på dessa saker och något man fick lära sig i en av psykologikurserna i skolan, om 
logiska konsekvenser, att om du gör något som bryter mot den här normen ska jag inte bestraffa 
dig med armhävningar eller belöna dig. Det ska inte vara någon belöning och bestraffning. Det 
måste vara en logik, om man kommer sent till träningen i 5 min, som ingår i normen att man ska 
vara i tid. Kan ha löst med att de skulle ha sprungit från omklädningsrummet istället för att ha 
gått, att försöka påverka för att uppnå normer. Viktigt att det finns en logik mellan det du gör och 
de konsekvenser du får, kopplat med de normer som har satts upp.  
Inte ändra tonläget, om man kommer för sent. Träna på det. Kan komma som en överraskning till 
en början men att det sedan blir förankrat att det förstår att de måste göra det här för att vi som 
lag ska fungera.  
 
Vilka effekter sammanhållning kan ha på en grupp 
I det här, som vi också läst på högskolan, att om det är någon som bryter mot de här normerna 
påverkas hela gruppen. Om du gör det här innebär det här för hela gruppen. Lämna över ansvaret 
för till gruppen. Kan till en början inte vara lika effektivt att släppa över ansvaret, men på sikt för 
att det ska fungera måste de upprätthålla, förutsatt att de vill vara där och utvecklas.  
Om det är någon som bryter normer (pratar under samling ex), kommer den få gruppen emot sig. 
Då kan tränaren behöva bryta emellan och försöka få den här personen att inte vilja sluta. Alltså, 
i första skede släppa fritt men vara vaksam och kunna hoppa in som ledare.  
 
Kan målsättning hjälpa eller stjälpa sammanhållning? 
En väldigt stor skillnad mellan ungdom och senioridrott. Vid mål med att vinna en viss serie eller 
att prestera kan vara viktigt inom senioridrott. Har mer erfarenhet av mål vid ungdomssidan där 
det kan vara bra att vara försiktig med mål. Att fokusera p sammanhållning. Mål kan vara mer 
individuellt riktade, som dock inte behöver pratas om. Att tränaren har mål för specifika 
individer. 
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Bilaga 5, Enkät design av applikation och 
användarmedverkan under utvecklingsprocess. 
 
Orderläge 
 
Med denna funktion kommer du att kunna se det dagliga orderläget. Det kommer finnas 
möjlighet att se det totala orderantalet för hela fabriken (standardinställning) och för 
specifika planeringsgrupper genom att söka på den planeringsgrupp du önskar se. 
Statistiken uppdateras regelbundet för att du under ditt arbete hela tiden ska kunna se det 
aktuella läget.  
 
Nedan ser du två bilder, den vänstra beskriver hur funktionen och designen kommer se ut 
på en surfplatta och dator. Den högra beskriver hur den kommer se ut i mobiltelefonen. 
 

 
 
Fråga 1: ”Vilka spontana reaktioner fick du när du såg ovanstående bild (se ovanstående bilder 
om orderläge)? Kan en sådan funktion vara till hjälp i ditt arbete?” 
 
Svar 
”Tydlig översikt” 
”Enkelt att se dagens tillverkning” 
”Enkelt och tydligt utförande, inte så viktigt verktyg för mig på daglig basis, men helt klart ett 
steg i rätt riktning för att lyfta Edsbyn.” 
”Bra, tydlig och överskådlig information. Kan absolut vara till hjälp i vårt arbete.” 
”Ett steg in i ökad delaktighet. Den tekniska utvecklingen gör detta möjligt och det är den 
framtid vi möter.” 
 
Fråga 2: ”Har du förslag på förbättringar när det kommer till designen?” 
 
Svar 
”Nej” 
”Nej” 
”Nej.” 
”Nej.” 
”Typsnitt, layouter etc. ska vara enhetliga med företagets framtagna profilprogram.” 
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Fråga 3: ”Har du förslag på förbättringar när det kommer till funktionaliteten?” 
 
Svar 
”Nej” 
”Möjlighet att visa fler planeringsgrupper samtidigt” 
”Egentillverkat kontra inköpt material.” 
”Nej.” 
”*” 
 
Leveranssäkerhet 
 
Meningen med denna funktion är att tillgängliggöra statistik om leveranssäkerheten inom 
fabriken. Den går att sortera efter intervallerna månad, vecka och dag. Likväl som tidigare 
funktion om orderläget går det, utöver att se statistik för hela fabriken 
(standardinställning), också att söka och se statistik för specifika planeringsgrupper. 
Färgerna för leveranssäkerheten baserat på utsatta mål. Grön färg indikerar uppnått mål 
och röd färg indikerar att målet ej har uppnåtts. 
 

 
 
Fråga 4: ”Vilka spontana reaktioner fick du när du såg ovanstående bild (se ovanstående bilder 
om leveranssäkerhet)? Kan en sådan funktion vara till hjälp i ditt arbete?” 
 
Svar 
”Tydlig översikt” 
”Tydlig översiktsbild” 
”Bra att enkelt få tydlig info om status i fabriken, men inget jag kommer nyttja dagligdags.” 
”Bra, tydlig och överskådlig information. Kan absolut vara till hjälp i vårt arbete.” 
”Bra. Ja, den kan vara till hjälp. Som chef/ansvarig är det bra att veta bakomliggande logik i hur 
leveransservicen mäts.” 
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Fråga 5: ”Har du förslag på förbättringar när det kommer till designen?” 
 
Svar 
”Nej” 
”Nej” 
”Nej.” 
”Nej.” 
”Se orderläge!” 
 
Fråga 6: ”Har du förslag på förbättringar när det kommer till funktionaliteten?” 
 
Svar 
”Nej” 
”Möjlighet att se senaste månad, vecka och dag på samma bild” 
”Nej” 
”Nej” 
”Jämförelser. Kunna koppla på och/eller av tidigare år. Dvs. hur var leveransservicen förra året 
för vald period?” 
 
Fråga 7: ”Har du några framtida önskemål för funktionalitet till den kommande applikationen? 
Om ja, vilka då?” 
 
Svar 
”Nej” 
”Nej” 
”Nej” 
”Nej” 
”Utskrifter till t.ex. PDF. Kopiera in vald data i ett mail som skickas från den mobila enheten?” 
 
Fråga 8: 
”Uppskattade du möjligheten att vara med och ta del av dessa skisser samt möjligheten att 
kunna framföra dina synpunkter? Skulle du önska att Edsbyverken fortsätter involvera er 
användare i utvecklingen av framtida IT-system?” 
 
Svar 
”Nej” 
”Ja” 
”Ja det skulle uppskattas och jag tycker ovan är ett steg i rätt riktning för företaget i stort.” 
”Ja, på båda frågorna.” 
”Ja, självklart. Med hjälp av våra unga anställda ta tillvara på det som efterfrågas och löses 
genom användande av ny teknik.” 
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Bilaga 6, Enkät: Utvärdering av arbetsprocess och 
applikation 
 
Fråga 1: ”Under utvecklingen av denna applikation har utvecklarna valt att använda sig av ett 
antal riktlinjer som applikationen ska uppfylla. En av dessa riktlinjer gäller hur enkel 
applikationen är att använda, och användarnas upplevelse av denna.  
  Denna fråga är till för att utvärdera de mål som sattes för användbarheten. Hur väl skulle du 
säga att applikationen stämmer in på detta påstående? 
 Applikationen upplevs som enkel att använda och navigeringen är uppbyggd enligt en logisk 
följd. Den är också grafiskt tilltalande och tidseffektiv eftersom allt kan nås med max tre klick. 
Välj nedan mellan 1 och 10 där 1 betyder inte alls och 10 betyder väldigt mycket.” 
 

 
 
Genomsnittligt betyg: 5,86 * 
 
Kommentarer 

”Saknas detaljer för packning.” 

”Saknas detaljer för tillverkning.”  

”Bra översikt, lite lite information.”  

”Behov av mer detaljer för att se när en orderrad är planerad.” 

”Behov av orderdetaljer för att kunna nyttja applikationen fullt ut.”  

”Behöver uppdatera manuellt, för krångligt att byta planeringsgrupp.”  

”Enkelt att uppdatera samt byta grupp och/eller tidsintervall.”  

 
Fråga 2: ”Har den framtagna applikationen med dess funktioner bidragit till en ökad 
sammanhållning inom verksamheten? Om inte, har den potential att på längre sikt bidra till en 
ökad sammanhållning? 
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Svar 
”Nej” 
”Nej, kanske” 
”Ja, ökat förståelsen mellan planering och tillverkning” 
”Inte än men på sikt finns möjlighet” 
”Int än, på sikt med mer detaljer och information” 
”Nej, om sälj-avd tittar på beläggning innan dom lovar ett leveransdatum” 
”Ja, den minskar belastning på vissa grupper då man enkelt ser om den redan är fullbelagd och 
kan då redan vid ordertillfället lämna bättre leveransbesked” 
 
Fråga 3: ”Under utvecklingsprocessen för applikationen har vi tagit in åsikter gällande 
funktioner och design från personal inom flera avdelningar (sälj, planering och tillverkning). 
Meningen med detta har, utöver syftet att samla in värdefull information, också varit att få all 
personal att känna sig delaktig, engagerad och betydelsefull. I vilken utsträckning har du känt 
dig delaktig, engagerad och betydelsefull? Anser du att användandet av dessa mål har bidragit 
till en ökad sammanhållning? 
 
Svar 
”Svarat på frågor” 
”Inget” 
”Har fått framföra mina åsikter samt testat applikationen under utveckling” 
”Inte haft möjlighet” 
”Delvis, framfört mina önskemål” 
”Lite” 
”Fått framföra synpunkter” 
 
Fråga 4: ”Något vi inte lyckades med under detta projekt var att samla personal från de olika 
avdelningar till gemensamma möten där alla får diskutera fritt och öppet kring applikationen 
och dess utveckling tillsammans. Hade detta varit gynnsamt för en ökad sammanhållning och 
gemenskap? 
 
Svar 
”Ja” 
”Kanske” 
”Ja” 
”Ja” 
”Antagligen ökat förståelsen” 
”Ökat förståelsen mellan olika avd.” 
”Hade givit mer förståelse mellan olika enheter inom företaget” 
 
* Vår kommentar till första frågan 
Att döma av svaren i det fritextfält för kommentarer som i enkäten fanns i anslutning till frågan 
misstänker vi att frågan missuppfattats av i stort sett alla respondenterna. Respondenterna angav 
i detta fält väldigt varierande kommentarer till frågan bestående av bland annat önskemål på fler 
funktioner och utökad funktionalitet på befintliga. Det skulle kunna tolkas som att respondenter 
som gett låga betyg försöker motivera dessa med brist på funktionalitet trots att frågan handlade 
om gränssnittet. 
 
Svaren på frågan var också oväntat spridda på skalan, vilket i sig som spegling av verkligheten 
kanske inte är en omöjlighet, men desto mer osannolik och definitivt inte pålitlig på grund av det 
lilla antalet respondenter. Hur frågan kunnat missuppfattas i en sådan stor utsträckning förstår vi 
inte, men att döma av frågans utseende på den aktuella enkäten kan vi förstå att den inte var helt 
tydlig och lättläst. 


