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Abstract 
 
This essay is about what some leaders do, to bring intrinsic motivation to their teams.  
 
Today, the society we live in is a fast developing one. With such development come more 
complex tasks for the companies to handle. That is one of many reasons companies today 
have chosen to solve tasks within teams. Teams efficiently manage the upcoming tasks by 
having numerous members with different sets of skills and knowledge that are required to 
solve complicated issues. 
 
Throughout the time, the members can experience a lack of motivation, which might have 
unwanted consequences on team effectiveness. According to Sommerville (2001),   Zaccaro, 
Rittman and Marks (2001), Clark (2005) and Schmid (2007) one of the leader’s most impor-
tant tasks is to motivate the team members.  
 
The study was conducted using a qualitative approach that included five interviews with both 
leaders and team members within five different teams in five different companies and 
branches. According to Zaccaro, et al. (2001), motivation sources in teams can be divided to 
five themes, including: planning and goal setting, coordinating performance strategies, devel-
oping team members, motivating team members, and providing feedback. Those themes 
make up structure of this essay, inasmuch they are the foundation used to shape the inter-
views.  
 
This study makes an attempt to answer the question of “How do some team leaders in differ-
ent lines of business (including heating and sanitation, electricity, restaurant, hotels and 
trading) act to create intrinsic motivation in their teams?”. The goal of this study is to create 
a deeper understanding of how leaders motivate individuals in different teams within compa-
nies, using the theories provided by Zaccaro, et al. (2001).  
 
Our conclusion consists of ten proposals, which seem to lead to an increased motivation and 
thereby a higher effectiveness in teams. Leaders in practice can use those proposals conse-
quently throughout their leadership process. Furthermore, a final conclusion is that: 
 

"A leader himself cannot be the only person responsible for creating motivation within the 
team, but should also hold the team members accountable for motivating each other and en-
courage them to do so.” (own quotation, p. 39) 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om hur några ledare i olika branscher gör, för att skapa inre motiva-
tion i sina team.  
 
I dagens samhälle sker en ständig utveckling. Denna utveckling leder ofta till att företag får 
alltmer komplexa uppgifter att handskas med. Det är en av anledningar till att många företag 
väljer idag att arbeta i form av team. Team kan på ett effektivt sätt handskas med de upp-
kommande problemen, eftersom de består av flera medlemmar med olika, kompletterande 
färdigheter som hjälps åt att lösa uppgifterna.  
 
Alltmer med tiden kan motivationen hos medlemmarna minska, vilket i sin tur leder till lägre 
effektivitet i teamet. Detta är något som ledaren bör motarbeta, då en av dennes viktigaste 
uppgifter är, enligt Sommerville (2001), Zaccaro, Rittman och Marks (2001), Clark (2005) 
samt Schmid (2007), att motivera teammedlemmarna.  
 
Denna studie använde en kvalitativ ansats, för att med hjälp av fem olika intervjuer med både 
teamledare och teammedlemmar i olika team och branscher, undersöka förhållanden i 
teamen. Enligt Zaccaro, et al. (2001) kan motivationen härledas till fem olika faktorer i ledar-
skapsprocessen. Dessa faktorer är: planera och sätta mål, samordna prestationen, utveckla 
teammedlemmar, motivera de enskilda teammedlemmarna, samt ge feedback. Dessa faktorer 
utgör strukturen för uppsatsen, och har använts för att dela in intervjun i fem teman.  
 
Frågan som denna uppsats ställer lyder: ”Hur gör några teamledare i branscherna VVS-, el-, 
restaurang-, hotell- och handels-, för att skapa inre motivation i sina team?”, och syftet med 
uppsatsen är att utifrån de nämnda teorierna om motivation av Zaccaro, et al. (2001) kunna få 
en djupare förståelse för hur ledare motiverar individer i olika team som är verksamma inom 
företag. 
 
Vår slutsats består av tio förslag, som verkar leda till ökad motivation och därigenom högre 
effektivitet i team. Dessa förslag kan användas av teamledare i praktiken, under hela ledar-
skapsprocessen. Avslutningsvis har studien kommit fram till följande slutsats: 
 

“En ledare kan inte ensam stå får all motivationsskapande i teamet, utan behöver även hålla 
medlemmarna ansvariga för och uppmuntra dem till att motivera varandra.” (eget citat, s. 
39) 
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ledarskap, inre motivation, team, företag
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1 INLEDNING  
 
I detta kapitel ger vi läsaren en inledning till ämnet, som övergår i en kort problemdiskus-
sion. Vår förhoppning är att ge läsaren en fingervisning åt vilket håll uppsatsen strävar och 
leda läsaren fram till problemet och syftet på ett så lättförståeligt sätt som möjligt.  
 
 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Människor har sen tidens begynnelse färdats i flock. De få som försökte klara sig själva hade 
det väldigt svårt och kanske inte överlevde lika länge som flocken. Att vara självständig och 
kunna klara sig själv har alltid varit viktigt för människan. Ändå har forskning inom psykolo-
gin sedan länge föreslagit att människan är en social varelse, som strävar efter gemenskap 
och grupptillhörighet, kärlek samt att vara omtyckt av andra individer (Maslow, 1943). 
 
I vardagsspråk används ofta begreppen grupp, arbetslag och team som synonymer. Inom ve-
tenskapen skiljs dock begreppen åt. Enligt Hammer (1997) består ett team av en grupp män-
niskor som har ett eller flera gemensamma mål. Lind och Skärvad (1997) menar på att även 
om ett team kan utföra ett arbete, så är det framförallt medlemmarna som utför arbetet till-
sammans. Det blir inte automatiskt ett team enbart därför att flera människor arbetar tillsam-
mans på samma plats. Människorna kan arbeta för sig själva och bara sköta sina egna uppgif-
ter, men det är först när ett samarbete uppstår som ett team skapas.  
 
Enligt Belbin (1997) är medlemmarna i ett team uppdelade i olika roller. Den viktigaste rol-
len som behövs i ett team är team leader-rollen, vilket på svenska brukar benämnas som lag-
ledare, och i fortsättningen av den här uppsatsen betecknas som ledare. En ledare är en person 
som är utsedd till att samordna och leda samarbete i ett team. Behovet av en ledare brukar 
vara tydlig inom lagsporter, där lagen vanligtvis har en lagkapten. Ett annat exempel på hur 
viktigt det är med ledare är förekomsten av stamledare. I de delar av världen där folkgrupper 
lever i stammar förekommer ofta en stamledare, vars uppgift är att leda gruppen.  
 
Att veta hur ledaren kan arbeta för att skapa motivation på teamnivå kan vara viktigt för både 
teamledare och teammedlemmar. Denna studie riktar sig huvudsakligen mot den företags-
ekonomiska världen och är därmed mest intressant ur en sådan synvinkel, men vi kan inte 
utesluta att andra typer av team än företagsekonomiska kan få ut intressant information från 
studien. Vi tror att denna studie har en betydelse för ledare som upplever att motivationen i 
ett team behöver höjas. Samtidigt tror vi att teammedlemmar kan få insikt i hur motivation i 
team skapas och med hjälp av den kännedomen försöka sträva åt ett mer spännande och inne-
hållsrikt arbetsliv.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Till ledarens viktigaste uppgift hör att motivera teammedlemmar (Sommerville, 2001). 
Schmid (2007) skriver att när ett svårt och komplext projekt försätts i verk blir den självklara 
frågan hos en ledare: Hur motiverar jag medlemmarna i teamet? Samtidigt argumenterar Si-
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rota, Mischkind och Meltzer (2005) mot det, och påstår att det är orimligt att ställa sig den 
frågan, då de flesta arbetare anländer till en ny organisation med entusiasm, iver, viljan att 
bidra, samt stoltheten för arbetet och organisationen. 
 
Zaccaro, Rittman och Marks (2001) menar på att en del av ett teams effektivitet kan ha sin 
grund i hur väl motiverade teammedlemmarna är till att arbeta hårt för teamets skull. Motiva-
tionen, i sin tur, kommer från två källor: dels teamsammanhållningen (team task cohesion), 
och dels det kollektiva självförtroendet (collective efficacy). Alltså kan en ledare som vill öka 
motivation i ett team arbeta med att: 
 

• få medlemmarna att vilja vara en del av teamet och stanna kvar i det 
• öka teamets övertygelse om att de tillsammans kan nå till det utsatta målet  

 
Andra forskare lyfter fram samma sidor av ledarens uppgift, men använder något annorlunda 
ord för att beskriva dem. Till exempel: Zaccaro et al. (2001) säger i den första punkten att 
känslan av grupptillhörighet är viktig, medlemmarna ska vilja vara en del av, och stanna kvar 
i gruppen. Clark (2005) väljer å andra sidan att påpeka att individens medvetenhet om vikten 
av det egna bidraget till teamet är essentiell. När individerna vet att deras bidrag är oumbär-
ligt för teamet, känner de sig även mer bidragande och behövda. Detta resulterar i sin tur i 
ökad vilja att vara kvar i teamet. Den andra av punkten hos Zaccaro et al. (2001), det kollek-
tiva självförtroendet, hänger ihop med resonemanget hos Clark (2005). Där påstås det att om 
en eller flera medlemmar inte känner att de kan uppnå det uppsatta målet uppstår motiva-
tionsproblem i teamet. För att undvika motivationsproblem bör därför ledaren arbeta med att 
öka teamets övertygelse på att de tillsammans kan uppnå det utsatta målet.  
 
De två ovannämnda beståndsdelarna från Zaccaro et al. (2001), stämmer in på det som av Os-
terloh, Frost och Frey (2002) beskrivs som inre motivation. Osterloh et al. (2002) nämner två 
typer av motivation – extrinsic motivation och intrinsic motivation. Den förstnämnda typen är 
yttre motivation och uppstår när individen tillfredsställs med någon form av monetär kom-
pensation, vanligtvis pengar. Den andra sortens motivation kallas för inre och uppstår i sam-
band med en individs vilja att uppnå självförverkligande mål, som till exempel att bestiga ett 
berg eller läsa ut en bok. De två ovanpresenterade beståndsdelarna, som enligt Zaccaro et al. 
(2001) kan öka motivationen i ett team, berör inte monetär kompensation per se, och kan där-
för kopplas till inre motivation. Det är anledningen till att fortsättningen av denna studie be-
handlar endast inre motivation. 
 
Något som kan vara av vikt vid en diskussion av det här slaget är tidigare teorier inom psyko-
login som berör motivation, och då framförallt den av Maslow (1954) presenterade behovshi-
erarkin, som ofta citeras i liknande sammanhang. I denna föreslås det att de mest fundamen-
tala behoven är de fysiologiska, och när dessa är uppfyllda strävar människan mot andra, 
”högre” uppställda behov på den pyramid som har kommit att illustrera teorin. Teorin förkla-
rar därmed hur människan prioriterar sina behov, och har kommit att spela en viktig roll inom 
psykologiforskning samt påverkat litteraturen i stor grad (Sjöberg, 1999). Dock har den även 
kritiserats kraftigt under årens lopp. Till exempel har Wahaba och Bridgewell (1976) under 
sin omfattande studie hittat mycket få belägg för den rankning av behov som presenteras av 
Maslow. De har även ifrågasatt hierarkins existens som sådan (ibid.). Även Sjöberg (1999) 
poängterar att många forskare har tidigt kritiserat teorin, och tillägger att debatten kring den-
na är i princip obefintlig idag, kanske eftersom alltfler har insett att teorin är omöjlig att för-
svara. Slutligen börjar det även förekomma läroböcker inom socialpsykologin där Maslows 
teori utesluts helt från innehållet, då den anses ovetenskaplig (Gilbert, Fiske & Lindzey, 
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1998). På grund av den kritiken, samt att teorin är mycket mer grundläggande än vad fokus 
för denna uppsats är – nämligen motivation i team – behöver andra teorier än Maslows an-
vändas, vid utformningen av studien. 
 
En teori som tydligt fokuserar på motivation i team är den av Zaccaro, et al. (2001). I denna 
presenteras fem faktorer som en ledare bör arbeta med under sin ledarskapsprocess, i syfte att 
nå de tidigare nämnda beståndsdelarna av motivationen (nämligen teamsammanhållning och 
det kollektiva självförtroendet). De fem faktorerna, enligt Zaccaro, et al. (2001), är:  
 

• Planera och sätta mål 
• Samordna prestationen 
• Utveckla teammedlemmarna 
• Motivera de enskilda teammedlemmarna 
• Lämna feedback 

 
Zaccaro et al. (2001) presenterar dessa fem motivationshöjande faktorer som en viktig del i 
ledarskapsprocessen som, tillsammans med andra delar, gör teamet till mer effektivt; där ef-
fektivitet ses som ett ekonomiskt mått som mäter lönsamhet (Yukl, 2006).  
 
Många av de faktorer som presenteras av Zaccaro et al. (2001) ser ut att vara väsentliga för 
området, eftersom de tas upp i närliggande forskning. Nedan ges exempel på det.  
 
Planera och sätta mål påstås vara en högeffektiv metod som en ledare kan använda för att 
övervinna motstånd i teamet och sträva efter att uppnå de gemensamma intressena (Yukl, 
2006; Jacobsen & Thorsvik, 2002; Locke & Latham, 1979). Ny forskning inom ledarskaps-
psykologin har kommit fram till att ledaren behöver genom insikt om gruppens sammansätt-
ning, få medarbetarna att sträva efter och göra något som de själva vill, och därmed samord-
na prestationen (Reicher, Haslam & Platow, 2007). Ett annat exempel är Roosevelt Thomas 
(2001) och Katzenbach och Smith (1998), som skriver om behovet av att utveckla teammed-
lemmarna. Mångfald i team sägs öka både tillfredsställelsen och motivationen hos individer-
na, vilket är något som behöver tänkas på när ett team utvecklas. Det har visat sig att det är 
viktigt att ledaren strävar mot att motivera de enskilda medlemmarna individuellt, vilket ex-
empelvis kan ske genom att de enskilda medlemmarna hålls ansvariga för sitt bidrag (Clark, 
2005; Roosevelt Thomas, 2001; Katzenbach & Smith, 1998). Slutligen, positiv konstruktiv 
feedback från ledaren ökar motivation hos anställda (Schmid, 2007; Gagne & Deci, 2005; 
Huszczo, 2004; Ambrose & Kulik, 1999).  
 
Såsom det påvisas ovan, tas de faktorer som presenteras av Zaccaro, et al. (2001) upp även av 
andra forskare, och kan därmed anses vara väsentliga för området. Detta är anledningen till 
att denna studie utgår från dessa fem faktorer. 
 
Vi ser det som att innebörden i de fem faktorerna, som påstås ligga till grund för teamets 
sammanhållning och tro på den egna förmågan att uppnå framgång, är något som bör studeras 
närmare och sammanställas. En annan del av studien är att med utgångspunkt i de presentera-
de faktorerna undersöka hur väl dessa tas tillvara på av ledare. Det praktiska bidraget utgörs 
av tio förslag som presenteras i slutet, som kan användas av en ledare i syfte att motivera ett 
helt team.  
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1.3 Problemformulering  
 
Med bakgrund i den inledande diskussionen vill vi undersöka hur ledare kan gå tillväga för 
att öka motivationen i team, genom att arbeta med de fem faktorerna, som enligt Zaccaro, et 
al. (2001) leder till ökad motivation i ett team. Problemformuleringen lyder: 
 

Hur gör några teamledare i branscherna VVS-, el-, restaurang-, hotell- och handels-, för att 
skapa inre motivation i sina team? 

 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att utifrån de nämnda teorierna om motivation av Zaccaro, et al. (2001) kunna få en 
djupare förståelse för hur ledare motiverar individer i olika team som är verksamma inom 
företag. I uppsatsen kan åtskilliga delsyften urskiljas: 
 

• Skapa förståelse för två olika teammedlemmars uppfattning om ledarens motivations-
höjande aktiviteter i handels- och restaurangbranschen.  

• Skapa förståelse för tre olika ledares uppfattning om de faktorer som de använder för 
att höja motivationen i VVS-, el- och hotelbranschen. 

 
 

1.5 Centrala begrepp  
 
Följande begrepp med tillhörande betydelse är viktiga i uppsatsen: 
 

• Team - I det svenska språket översätts ibland det engelska begreppet team som grupp. 
Här vill vi dock poängtera skillnaden som finns mellan de två begreppen och att vi 
använder därför begreppet team när vi syftar på en grupp individer med olika färdig-
heter som jobbar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål (Clark, 2005). Team 
kan även översättas som arbetslag, och skulle kunna användas som synonym till team 
i denna uppsats. Dock används begreppet team genom hela uppsatsen av konsekvens-
skäl.  
 

• Ledare - I den här uppsatsen syftar uttrycket ledare på det engelska team leader, om 
inte annat anges. Med ledare menas en person som är utsedd till att samordna och leda 
samarbete i ett team (Belbin, 1997).  
 

• Motivation – I studien ser vi motivation som processen att stimulera människor till att 
prestera på högre nivåer i sitt arbete, och överkomma hinder till att förändras. Ytterli-
gare en förklaring av begreppet ges av Egidius (2005, s. 451) som definierar motiva-
tion som ”en medveten, eller omedveten inriktning hos en person att vilja utföra vissa 
handlingar”.  



Kapitel 2 ‐ Teoretisk referensram 

5 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt presenteras den teori som lägger grunden till studien. En fördjupning sker rö-
rande de begrepp som introducerades i inledningen. Begrepp som ligger till grunden för den 
empiriska undersökningen presenteras utförligt i detta kapitel.  
 
 
 
 

2.1 Team 
 
Som det har tidigare nämnts i problembakgrunden, finns det flera definitioner av vad begrep-
pet team innebär. Ett antal olika perspektiv på team ges nedan. 
 
Enligt Hammer (1997) består ett team av en grupp människor som har ett eller flera gemen-
samma mål. Lind och Skärvad (1997) menar på att även om ett team kan utföra ett arbete, så 
är det framförallt medlemmarna som utför arbetet tillsammans. Det blir inte automatiskt ett 
team enbart därför att flera människor arbetar tillsammans på samma plats. Människorna kan 
arbeta för sig själva, var och en av dem kan bara sköta sina egna uppgifter; men det är först 
när ett samarbete uppstår som ett team skapas. Katzenbach och Smith (1998) tar upp två in-
tressanta definitioner av team och grupp. 
 

”Ett team är ett mindre antal personer med komplementära färdigheter, som är helhjärtat 
engagerade för samma syfte, prestationsmål och arbetssätt och som utvecklar ett ömsesidigt 
ansvarstagande för detta.” 
 
”En grupp består av ett vanligtvis mindre antal människor som samspelar med varandra uti-
från roller som via normer reglerar handlingarna i det system som gruppen utgör; indi-
viderna upplever sig normalt som en enhet med i viss utsträckning gemensamma mål & det 
som sker i gruppen karaktäriseras av en ömsesidig påverkan.” 

 
Granberg (2003) menar på att genom att individer arbetar tillsammans skapas en stor gemen-
sam kompetens som överstiger en individs kompetens. Ytterligare en definition av begreppet 
team presenteras av Salas, Dickinson, Converse och Tannenbaum (1992):  
 

“ett team utgörs av två eller flera individer som tillsammans interagerar dynamiskt, interde-
pendent och flexibelt mot samma målsättning/mål/uppdrag, som har blivit tilldelade särskilda 
roller eller åligganden och som har ett tidsbegränsat medlemskapet i teamet”.  

 
Något som kan ses vara gemensamt för många av de ovannämnda definitionerna är att ett 
team är en speciell slags grupp som har vissa kännetecken. Till dessa hör att team arbetar till-
sammans, är målinriktade, integrerade och består av medlemmar med kompletterande kom-
petenser. Dessutom nämns förekomsten av olika roller ofta. En mycket viktig roll är enligt 
Belbin (1997) ledarrollen, och denna beskrivs i nästa avsnitt. 
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2.2 Ledare 
 
Belbin (1997) skriver att en ledare är en person som är utsedd till att leda och samordna sam-
arbete i ett team. Inyang (2008) definierar en ledare som en person som integrerar medlem-
mar av ett team och ser till att de strävar efter i förhand uppsatta mål. En universell definition 
som flera forskare har enats om är att en ledare ska kunna ”influera, motivera och gör det 
möjligt för andra att medverka i att skapa effektivitet och föra organisationen framåt” (egen 
översättning, House , Javidan & Dorfman, 2001, s. XX). 
 
En ledare har en viktig roll när det gäller motivationen i ett team av flera olika anledningar. 
Katzenbach och Smith (1998) menar på att ledaren i ett team bör arbeta med följande punk-
ter: 
 

1. Behålla syfte, mål och tillvägagångssätt relevanta och meningsfulla – Ett team måste 
forma sitt syfte, mål och hur dessa ska uppnås. Ledaren i teamet ska liksom andra bi-
dra till detta arbete, men ofta från ett mer övergripande fågelperspektiv. Teammed-
lemmarna förväntar sig därför att ledaren kan ta tillvara på sin ställning, och sätta tyd-
liga mål och syften samt strategier för hur dessa uppnås. 
 

2. Bygga hängivenhet och självförtroende – Ledaren bör arbeta med att stärka hängiven-
het och självförtroende, både på individ- och gruppnivå. Det är viktigt att ledaren ar-
betar på båda nivåerna, eftersom det är först när självförtroende och hängivenhet finns 
för både individerna i gruppen och gruppen som helhet, som ett riktigt team kan ska-
pas. Ledaren ska lyfta fram det positiva och konstruktiva, i syfte att stärka hängiven-
het och självförtroende, samtidigt som skrämseltekniker ska undvikas. 
 

3. Stärka och samordna prestationen – Ledaren bör vara vaksam på teammedlemmarnas 
färdigheter. Målet för ledaren är att välja ut individer som har alla de tekniska, funk-
tionella, problemlösande, beslutsfattande och sociala färdigheter som krävs för att 
teamet ska göra sitt bästa. Ledaren bör även uppmuntra teammedlemmar att skifta i 
sina ansvarsområden, eftersom variationen påstås vara bra för teamet. 
 

4. Hantera teamets relationer utåt samt hantera hinder som uppstår – Både individerna i 
teamet, och människorna utanför förväntar sig att ledaren ska hantera relationerna för 
teamets räkning. Därför är det viktigt att ledaren kan på ett tydligt sätt kommunicera 
med teamets omgivning. Naturligtvis måste ledaren även kunna säga ifrån när pro-
blem uppstår, och agera som en slags beskyddare för resten av teamet. Detta inklude-
rar att ta på sig ansvaret för misslyckanden. 
 

5. Skapa möjlighet för teammedlemmarna att utvecklas – Teamet kan inte prestera på 
topp om ledaren själv tar de allra bästa/roligaste/lättaste/mest utvecklande uppgifter-
na, och sedan tar åt sig all eloge som teamet får. Istället är det viktigt att ledaren på ett 
framgångsrikt sätt fördelar uppgifterna bland teammedlemmar, och sedan berömmer 
hela teamet när målen uppnås. 
 

6. Föregå med gott exempel och arbeta, precis som andra teammedlemmar – Alla som 
ingår i teamet - inklusive ledaren - bör arbeta ungefär lika mycket med uppgifterna. 
Ledaren har visserligen en distans till arbetet (som behövs för att till exempel kunna 
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sätta långsiktiga mål), men ska inte ta avstånd från uppgifterna och slappa på grund av 
det. Dessutom i situationer som är extra riskfyllda eller svåra bör ledaren träda fram 
tydligt. 

 
Det kan konstateras att flera – men inte alla – av dessa ledaruppgifter som identifierats av 
Katzenbach och Smith (1998), har mycket gemensamt med de motivationsskapande faktorer 
som presenteras av Zaccaro, et al. (2001). Hur ledarens uppgifter (Katzenbach & Smith, 
1998) är relaterade till Zaccaros et al. (2001) faktorer för ledarskapsprocess, presenteras i en 
självskapad tabell (tabell 2.1) i syfte att förtydliga kopplingen mellan dessa två källor. 
 

Katzenbach & Smith  Zaccaro, et al.  

(1) Behålla syfte, mål och tillvägagångssätt 
relevanta och meningsfulla 

Planera och sätta mål 

(3) Stärka och samordna prestationen (4) 
Hantera teamets relationer utåt 

Samordna prestationen 

(5) Skapa möjlighet för teammedlemmarna 
att utvecklas 

Utveckla teammedlemmarna 

(2) Bygga hängivenhet och självförtroende Motivera de enskilda teammedlemmarna 

(1) Behålla syfte, mål och tillvägagångssätt 
relevanta och meningsfulla & (5) Skapa 
möjlighet för teammedlemmarna att utveck-
las 

Lämna feedback 

 
 
Tabell 2.1: En självskapad jämförelse på likheter mellan motivationsskapande åtgärder från 
två olika källor. 
 
Dessa motivationsskapande faktorerna som Zaccaro et al. (2001) menar på bidrar till ökad 
motivation i ett team, presenteras utförligt i nästa avsnitt. Innan detta görs är det dock värt att 
notera att punkt nummer sex hos Katzenbach och Smith (1998) inte har någon tydligt mot-
svarighet hos Zaccaros et al. (2001) faktorer. En anledning till det kan vara att ledaren hos 
Zaccaro et al. (2001) är mer en formellt utsedd ledare som är en del av teamet, och därmed 
har andra arbetsuppgifter än att leda och samordna. Samtidigt, ledaren hos Katzenbach och 
Smith (1998) kan snarare ses som en chef vars huvudsakliga uppgift är att dirigera arbets-
uppgifter till teammedlemmar. Därför kan det finnas en poäng i att Katzenbach och Smith 
(1998) explicit tar upp vikten av att ledaren arbetar som alla andra i teamet.  

 
 

2.3 Inre motivation i team 
 
Till ledarens viktigaste uppgift hör att motivera medarbetarna i ett team (Sommerville, 2001) 
och vetenskapen är överens om att motivationen är en viktig faktor för att ett team ska bli ef-
fektivt (Zaccaro, et al. 2001; Clark, 2005; Schmid, 2007). Men vad är motivation egentligen?  
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Eftersom motivation är ett viktigt begrepp inom ledarskap (och teamledarskap i synnerhet), 
finns det flera olika definitioner av ordet. Nedan presenteras några olika infallsvinklar i ett 
försök att ge en nyanserad bild av begreppet. 
 
Enligt Clark (2005) är motivationen en process som tillvaratar vår kunskap och färdigheter 
och låter oss fokusera på de viktigaste målen. Motivationen sätter igång och upprätthåller den 
nivå av mental och fysisk ansträngning som krävs för att uppnå målet. Jacobsen och Thorsvik 
(2002) skriver att motivation är en inre psykologisk process som skapar driftkraft och får in-
dividen att handla mot rätt riktning, samtidigt som den upprätthålls och förstärks. Schmid 
(2007) påstår att motivation går ut på att stimulera människor att prestera högre i sitt arbete 
och överkomma hinder till förändringar. Slutligen, Egidius (2005, s. 451) definierar motiva-
tion som ”en medveten, eller omedveten inriktning hos en person att vilja utföra vissa hand-
lingar”. 
 
Hur kan då motivation skapas? Zaccaro, et al. (2001) menar på att motivation i ett team 
kommer från två källor: dels gruppsammanhållningen (group cohesion), och dels gruppens 
tro att uppnå det eftersträvade resultat (collective efficacy). Det innebär att ledaren kan arbeta 
med att öka motivationen i ett team genom att antingen få medlemmarna att vilja vara en del 
av teamet och stanna kvar i det, eller genom att öka teamets övertygelse om att de tillsam-
mans kan nå till det utsatta målet. Den teoretiska innebörden bakom begreppen presenteras 
mer ingående i de två närmast kommande stycken. 
 
Gruppsammanhållning, som begrepp inom teamledarskap, har definierats på två vis. Cartw-
right (1968), menar på att begreppet innebär den graden till vilken medlemmar av en grupp 
känner att de vill stanna kvar i gruppen. Zaccaro et al. (2001) menar på att denna definition 
sätter fokus på hur attraktivt teammedlemskapet är för den enskilda individen. Den andra de-
finitionen, fokuserar å andra sidan på hur motståndskraftig gruppen är för omvärldsfaktorer 
som kan störa samarbetet. Gruppsammanhållningen ses här som något som integrerar grupp-
medlemmarna och knyter dem samman.  
 
Det andra begreppet har definierats som en gruppegenskap som återspeglar gruppmedlem-
marnas tro på att de kan uppnå ett uppsatt mål, ett slags kollektivt självförtroende. Denna tro 
på gruppens förmåga att prestera är en motivationsfaktor av flera anledningar. Dels, kommer 
medlemmarna, när de känner sig allt säkrare på gruppens förmåga, att vilja arbeta hårdare för 
gruppens skull. Dessutom kommer de att fortsätta trots att de ställs inför kollektiva hinder, 
samt vara villiga att godta svårare utmaningar. Weldon och Weingart (1993) menar på att 
team som besitter denna egenskap kommer även att sätta svårare mål och vara mer benägna 
att engagera sig för att uppnå dessa mål.   
 
För att uppnå de tidigare nämnda syftena, som avser teamets sammanhållning och tro på den 
egna framgång, har Zaccaro et al. (2001) presenterat fem faktorer som en ledare bör arbeta 
med under sin ledarskapsprocess. Faktorerna, deras innebörd, hur de uppnås samt olika fors-
kares syn på dem presenteras nedan under var sitt avsnitt.  
 
 

2.3.1 Planera och sätta mål 
 
Det anses vara viktigt för teamets sammanhållning och därmed effektivitet, att ledaren sätter 
mål för teamets prestation (Zaccaro, et al., 2001). Det är även viktigt att ledaren uppmanar 
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och uppmuntrar teammedlemmarna att anta allt högre mål. Som en del av målsättningen, ska 
ledaren även förse teamet med lämpliga prestationsstrategier som hjälper till att uppnå det 
uppsatta målet. Samtidigt menar Yukl (2006) att för att medlemmarna i ett team ska utöva ett 
bättre samarbete, bör ledaren lyfta fram gemensamma intressen och identifierade mål för att 
ge insikt om hur viktigt ett samarbete är för att målen ska uppnås. 
 
Vid målsättning finns det några riktlinjer som ledaren bör ha i åtanken, menar Jacobsen och 
Thorsvik (2002). Målen ska vara anpassade till individer och grupper samt deras färdigheter 
och självförtroenden. Det är viktigt att målen är klart formulerade, så att teammedlemmar 
förstår klart och tydligt vad som förväntas av dem. Vidare presenteras en riktlinje med direkt 
anknytning till Zaccaros et al. (2001) teori om att motivationen påverkas av teamets tro på 
framgång: Jacobsen och Thorsvik (2002) har såsom åsikt att det är viktigt att teammedlem-
marna sluter upp kring målen för att övervinna motstånd. Slutligen är det naturligtvis viktigt 
att det finns tillräckligt med resurser som krävs för att målen ska kunna uppnås, något som 
enligt Yukl (2006) innebär att målen ska vara realistiska. 
 
Avslutningsvis, menar Locke och Latham (1979) på att målsättning är en enkel, och samtidigt 
högeffektiv metod som kan motivera teammedlemmar. Dock bör ledaren vara vaksam på hur 
målsättning används – vid felaktig användning kan målsättning snarare skapa än lösa motiva-
tionsproblem. Om målen till exempel är orättvisa, godtyckliga eller utom räckhåll, kan det 
resultera i missnöje och följaktligen dålig prestation. 
 
 

2.3.2 Samordna prestationen 
 
I tidigare forskning har det framkommit att medlemmar i ett team hanterar stress bättre om 
ledaren har otvetydiga prestationsstrategier och fördelar arbetet på ett sätt som motsvaras av 
teammedlemmarnas färdigheter (Zaccaro, et al., 2001). Även effektiviteten hos ett team är 
beroende av hur väl teammedlemmarna prestation samordnas. 
 
En annan anledning till varför samordning av prestation är viktig lyfts fram av Lind och 
Skärvad (1997). Författarna påstår att med roller kan arbetet mellan medlemmar fördelas, be-
roende på vilka personliga egenskaper som medlemmarna besitter. Team som inte fördelar 
dessa roller, eller som gör det sent under arbetsprocessen, kan råka ut för onödiga konflikter.  
 
Yukl (2006) skriver att en ledare kan på flera sätt förbättra fördelningen inom teamet. En le-
dare kan, när ett team utformas eller ändras, påverka valet av nya medlemmar och försäkra att 
det blir en blandning av kompletterande färdigheter mellan dem. I ett nytt team eller när ett 
team har en ny uppgift, kan ledaren vara tydlig från början med att förklara medlemmarnas 
ansvarsområde och vad de ska utföra.  
 
 

2.3.3 Utveckla teammedlemmar 
 
Zaccaro et al. (2001) skriver att ledare som utvecklar medlemmars förmåga att bearbeta in-
formation och som uppmanar dem att delta i problemlösningar, uppmanar till ett mer kollek-
tivt sätt att bearbeta information på. När medlemmarna bearbetar information tillsammans i 
team, utvecklas de även var och en på individnivå. Vidare utvecklas de på individnivå när de 
måste ta ansvar och får vara delaktiga i beslutsfattande.  
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Ett annat sätt att utveckla teammedlemmar på är genom team-building, som Svedberg (2003) 
anser ökar motivation och effektivitet i en grupp. Team-building går ut på att teamet utför 
olika aktiviteter, i syfte att få medlemmarna att arbeta tillsammans mer effektivt, få dem att 
bli mer sammansvetsade, stärka samarbetet och få medlemmarna att känna en relation till 
varandra (Clark, 2005). En anledning till varför team-building anses vara viktigt för samspe-
let i teamet, är att individernas sociala kompetens utvecklas särskilt under dessa aktiviteter 
(Svedberg, 2003).  
 
Även Bakka (2001) skriver att det är nödvändigt att utveckla både professionella och sociala 
kompetenser i ett team. Enligt Yukl (2006) kan en ledare vid lämpliga tillfällen värdera fär-
digheterna hos medlemmar, för att senare kunna ge en konstruktiv kritik, träning och nöd-
vändiga instruktioner. 
 
 

2.3.4 Motivera de enskilda teammedlemmarna 
 
Zaccaro et al. (2001) anser att om teammedlemmarna känner att teamets färdigheter kan 
räcka till för att uppnå det uppsatta målet, ökar även motivationen och viljan att arbeta hårt på 
individnivå. Denna vilja är nyttjandeberättigad för teamets effektivitet, om den resulterar i en 
process som främjar interaktion i teamet. Det är viktigt att skilja på motivation av team som 
helhet, och motivation av den enskilda individen. Att motivera den enskilda individen i ett 
team är en del – men endast en del – av teammotivation.  
 
Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) presenterar följande faktorer i en motivationsteori 
som påstås bidra till högre motivation hos individen och därigenom prestationer: 
 

• Att uppleva en bra prestation; tillfredsställelsen av att utföra ett bra arbete, lösa pro-
blem och se ett resultat.  

• Att få beröm för ett väl utfört arbete.  
• Att arbetsuppgifterna är intressanta, varierande, skapande osv.  
• Att få ansvar och kontroll över egen arbetssituation.  
• Befordring; att höjas upp till en bättre position.  
• Att utveckla och lära in nya färdigheter.  

 
Enligt Herzberg, et al. (1993) ökar den inre motivationen och trivseln om en eller flera av 
dessa faktorer tillfredsställs hos individen. Herzberg, et al. (1993) motsätter sig i denna mo-
dell alla former av resultat- eller prestationslön för skapande av motivation. Att motivera 
medarbetare genom olika sorters belöning är, enligt Herzberg, et al. (1993), en kortsiktig lös-
ning, därför att medarbetarna kommer hela tiden att förvänta sig mer. När människor drivs av 
inre kraft och känner en lust till arbetet gör de ett bättre jobb än när de får monetär kompen-
sation. 
 
Clark (2005) skriver att det är viktigt att hjälpa svagare medlemmar att tro på att deras insats 
är viktig för teamets framgång. Det är för att de ska behålla sin motivation till arbetet och att 
de ska fortsätta utvecklas. Roosevelt Thomas (2001) skriver att mångfald i en arbetsmiljö 
uppmanar varje individ till att bidra med något och genom det ökar motivationen. Zaccaro et 
al. (2001) skriver att ledare motiverar medlemmar genom att ständigt arbeta med att knyta 
samman individens mål med teamets eller organisationens uppdrag. 
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Clark (2005) menar vidare på att när medlemmar i ett team får delat ansvar, kan det hända att 
de inte längre ger sitt yttersta engagemang, och istället förlitar sig på att andra ska göra arbe-
tet åt dem. Av denna anledning är det viktigt att hålla de enskilda individerna ansvariga för 
deras bidrag till teamet. 
 
Slutligen anser Clark (2005) att om medlemmarna i ett team deltar i olika aktiviteter utanför 
arbetstid, som omfattar till exempel tävlingar, kan en tävlingslysten energi uppstå i teamet. 
Denna energi kan göra att medlemmarna får ökad motivation till att prestera bättre. 
 
 

2.3.5 Ge feedback 
 
Ledare som ger feedback kring prestationer kommer att bidra till en ökad medvetenhet hos 
medlemmar om vad de egentligen gör (Zaccaro et al., 2001). Jacobsen och Thorsvik (2002) 
menar på att kunskap om var i arbetet teamet befinner sig, bidrar till att öka motivationen. 
Alltså, om det finns kännedom om hur arbetet står, i förhållande till målet som ska uppnås, 
stärks motivationen hos dem som utför arbetet. Denna kännedom kan skapas genom att leda-
ren ger konstruktiv kritik till teammedlemmar. Det är dock viktigt att skilja på konstruktiv 
kritik och negativ feedback. Gagne och Deci (2005) skriver att negativ feedback kan påverka 
motivation på ett negativt sätt, så att teammedlemmarna känner sig helt omotiverade. 
 
Ett bra exempel på vad konstruktiv kritik kan innebära ges av Åhslund (1982). Där menar 
författaren på att en bra utvärdering har ett positivt syfte då medlemmarna får reda på effek-
terna av deras handlingar och yttranden. Utvärderingen ger sådan information som behövs för 
att individerna ska prestera bättre, samt undvika att det uppstår osäkerhet om var i arbetsför-
loppet som teamet befinner sig. 
 
 

2.3.6 Avslutande modell 
 
I figur 2.1, som är en egenskapad modifikation av figur 1 och 3 i Zaccaro et al. (2001), fram-
går det hur de fem faktorerna som har presenterats utförligt ovan är relaterade till de två mo-
tivationshöjande beståndsdelar. Dessa beståndsdelar sägs i sin tur öka motivationen, som är 
en av delarna som påverkar effektiviteten, enligt Zaccaro et al. (2001). Figuren är tänkt att ge 
läsaren en översikt över alla de delarna som sägs påverka effektiviteten. Motivationen är en 
av dessa delar, och den står i fokus för denna uppsats, men Zaccaro et al. (2001) är tydlig 
med att markera att även andra delar än motivation påverkar effektiviteten i ett team. Dessa 
andra delar, som hamnar i denna uppsatsens periferi, märks ut med vit bakgrundsfärg. Anled-
ningen till att de hamnar utanför denna studies ramar är att de inte berör motivationen expli-
cit, vilket också är anledningen till att deras härkomst inte har vidareutvecklats i figuren. Mo-
tivationen står i klar fokus i uppsatsen, vilket markeras visuellt i figur 2.1, då den har en bak-
grundsfärg som direkt kan kopplas med de tidigare delarna av figuren, som har markerats på 
samma sätt. För tydlighetens skull redovisas det i figur 2.2 exakt vad denna uppsats fokuserar 
på, utan de närliggande ämnena. 
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Figur 2.1: Modifierad sammanfattande modell, som redovisar relationer mellan begreppen 
som berörts i teorikapitlet och sammanställer resonemanget (Zaccaro, et al., 2001). 
 
 
 

 
Figur 2.2: De delarna av Zaccaros, et al. (2001) modell som denna uppsats fokuserar på. 
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3 METOD  
 
I kapitlet presenteras de tillvägagångssätten som användes för att genomföra studien. Vi re-
dovisar datainsamlingsmetoderna, urvalsmetoden och analysmetoden samt motiverar deras 
användning och redogör för alternativen. Slutligen presenteras ett avsnitt med metodkritik.  
 
 
 

3.1 Forskningsansats 
 
Holme och Solvang (1997) skriver att val av metod underlättar vid problemlösning då det 
bidrar till att uppnå ny kunskap och en förklaring av problemet. De två vanligaste undersök-
ningsmetoderna inom metodläran är kvantitativ och kvalitativ metod. 
 
Kvantitativ metod används för att generalisera eller finna ett genomsnitt. Empirin utgörs från 
en liten mängd data, som samlas in från ett stort antal undersökningsenheter, i syfte att uppnå 
ett bredare perspektiv (Holme & Solvang, 1997). Eliasson (2006) skriver att informationsin-
samlingen är strukturerad och sker i form av enkäter eller intervjuer med fasta svarsalternativ. 
Att försöka fastställa en kvantitet, ett antal eller någon annan mängd som går att mäta är vad 
kvantitativ metod används för (Holme & Solvang, 1997).  
 
Kvalitativ metod används för att tränga in på djupet, när det inte är viktigt att kunna generali-
sera utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang (Eliasson, 2006). Den kvalitativa 
metoden passar bäst när det gäller att komma åt sammanhang som kräver förståelse som inte 
uppenbarar sig på en gång, utan efter en tids undersökning. Kvalitativa metoder är flexibla 
eftersom de går att anpassa efter situationen och undersökningens utveckling, samt gör det 
möjligt att samla in så mycket material som behövs för att få svar på undersökningens frågor. 
Datainsamlingen inom den kvalitativa metoden sker genom öppna intervjuer (individuellt 
eller i grupp), observationer och dokumentundersökningar (Jacobsen, 2002).  
 
Den här studien strävar efter att komma åt sammanhang som kräver förståelse och som inte 
uppenbarar sig på en gång (vilket kan utläsas i studiens syfte). Därför anses det vara mest 
lämpligt att använda den kvalitativa metodansatsen, som har visat sig vara ett effektivt an-
greppssätt för sammanhang som kräver djupare förståelse (Jacobsen, 2002; Eliasson, 2006). 
Studien kommer inte att behöva generalisera eller finna ett genomsnitt – vilket vanligtvis 
kännetecknar kvantitativa studier – och därför kan den kvantitativa ansatsen väljas bort. 
 
 

3.2 Datainsamling 
 
Eriksson och Wiedershem-Paul (1997) skriver att inom forskning finns det två slags data: 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny data som forskarna själva samlar in, på empi-
risk vis. Sekundärdata är tidigare dokumenterad information, som kommer från teorier av 
andra forskare. Enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (1997) är det lämpligt att börja en stu-
die genom att använda data som redan har samlats in och dokumenterats tidigare av andra, 
det vill säga sekundärdata. 
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3.2.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata för denna studie har samlats in genom sökningar i artikeldatabaser, främst Go-
ogle Scholar1. Sökorden som användes var: team, leadership, motivation in teams och 
intrinsic team motivation. På Google Scholar finns en funktion som anger antalet andra 
arbeten som har citerat en viss artikel. Under urvalet av artiklar har de mest citerade artiklar-
na prioriterats, då dessa kan ha störst trovärdighet. 
 
Jacobsen (2002) skriver att problemet med sekundärdata kan vara att den som samlat in den 
tidigare, kan ha haft ett annat ändamål med sin studie än vad den nuvarande studien har. Det 
innebär att en forskare kan ha begränsningar i vad denne kan få ut av sekundärdata, på grund 
av att variabler, värden och enheter inte alltid överensstämmer helt med den nya studiens be-
hov. Därför kan det uppstå enligt Jacobsen (2002) en bristande överensstämmelse mellan den 
information som kan används och vad den kan användas till.  
 
Jacobsen (2002) skriver även att sekundärdata är ofta manipulerade för den ursprunglige 
forskarens behov, och att rådata som ursprungligen har samlats in presenteras oftast i en 
transformerad form. Insamlingen av sekundärdata ger inte samma kontroll av tillförlitlighet 
som ges vid insamling av primärdata. Anledningen till detta kan vara att kännedomen kring 
hur data har samlats är liten, och att det inte alltid nämns vilka mätapparater och insamlings-
metoder som har använts och vem som registrerat informationen. Till sist menar Jacobsen 
(2002) på att det är viktigt att förstå hur trovärdig en sekundärkälla är. Detta kan delvis be-
dömas genom att kontrollera var sekundärdata kommer ifrån och var den har publicerats, 
samt om den har använts i andra sammanhang. Detta är något som har under insamling av 
sekundärdata för denna studie tagits i beaktelse på två sätt: dels har huvudsakligen artiklar 
publicerade i erkända vetenskapliga tidsskrifter, av författare som tidigare har en god historik 
av publikationer bakom sig använts; och dels har det tagits hänsyn till hur många andra pub-
likationer och studier som har använt sig av den specifika källan i fråga. Det sistnämnda är 
något som kunde utföras tack vore Google Scholars verktyg. 
 
 

3.2.2 Primärdata 
 
Vid insamling av primärdata finns i huvudsak två tekniker som används: enkät och intervju 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Inom den kvalitativa ansatsen är öppna individuella 
intervjuer troligen den vanligaste datainsamlingsmetoden (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) 
menar på att denna typ av intervju lämpar sig bäst när bland annat relativt få enheter under-
söks, och forskaren är intresserad av hur olika individen tolkar, uppfattar och lägger mening i 
ett speciellt fenomen eller situation. Detta stämmer in på studiens syfte, och därför kan en 
öppen individuell intervju anses vara en lämplig datainsamlingsform. Enligt Kvale (1997) 
karaktäriseras de öppna individuella intervjuerna av att samtalet som förs liknar en vanlig 
dialog. Vidare skriver Jacobsen (2002) att det finns flera grader av öppenhet i intervju av 
denna typ. Skalan sträcker sig från helt sluten till helt öppen intervju, med fem nivåer där-
emellan. Vanligtvis ska forskaren undvika att använda de extrema värdena på skalan (helt 
sluten eller helt öppen) och istället sträva åt en mindre fast struktur. I denna studie har den 
fjärde nivån av öppenhet hos Jacobsens (2002) använts. Denna nivå karaktäriseras av att en 
"intervjuguide med tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svar" utformas (ibid., s 163). 
En typ av intervjuguide är en så kallad intervjuhandledning. Syftet med denna är att ge en 
                                                           
1 http://scholar.google.com  
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översikt över vilka ämnen som ska beröras under intervjun. Denna ska inte vara styrande med 
ledande frågor och fasta svarsalternativ, utan istället vara översiktlig och endast ge stöd åt 
intervjuns förlopp.  
 
 

3.2.3 Operationalisering och intervjuns utformning 
 
För att kunna utforma frågorna till en undersökning behövs ofta ett antal begrepp som frågor-
na är formade kring (Kvale, 1997). Dessa begrepp behöver då lyftas ut ur teorin, vilket brukar 
betecknas med att de operationaliseras (Eliasson, 2006). Operationaliseringen handlar om att 
få ut de väsentliga teoretiska begrepp som säger något om problemformuleringen, och göra 
dem mätbara. Att ett begrepp blir mätbart innebär i forskningssammanhang att det blir möj-
ligt för forskaren att genomföra studie kring ett visst begrepp (Eliasson, 2006). Med operatio-
naliseringen ville vi få ut frågor kring de olika teoretiska begreppen. Genom diskussion har vi 
härlett frågor kring var och ett av de teoretiska begreppen som står i grunden för operationali-
seringen. På detta sätt uppkom intervjufrågorna till intervjuhandledningen (bilaga 2). Hur 
operationalisering av begreppen för denna studie ser ut redovisas i bilaga 1.  
 
Med operationalisering som utgångspunkt har en intervjuhandledning för den öppna indivi-
duella intervjun utformats. Anvisningar från Jacobsen (2002) och Kvale (1997) gällande 
strukturen och utformningen av intervjuhandledning har tagits i åtanke. Därför är intervju-
handledningen uppdelad i olika teman, som kan behandlas var för sig. Även de teoretiska be-
grepp som frågan är tänkt att behandla finns angivna intill själva frågan, i syfte att snabbt 
kunna se vilket begrepp en viss fråga berör. Detta underlättar intervjuns öppna struktur, då de 
olika begreppen under varje tema kan behandlas i godtycklig ordning. Intervjuhandledningen 
i sin helhet presenteras i bilaga 2. Den uppmärksamma läsaren lägger märke till att frågorna i 
intervjuhandledningen har sitt ursprung i operationaliseringen, vilket enligt Eliasson (2006) 
ökar trovärdigheten i dem. Alltså har bilaga 1 och 2 mycket gemensamt, där den största skill-
naden är att frågorna och teman i intervjuhandledningen har ordnats på ett sätt, som vi tror 
kommer bidra till att samtalet flyter på mer naturligt. Dessutom har inlednings- och avslut-
ningsfrågor tillkommit. Sammanfattningsvis används operationaliseringen i denna studie i 
syfte att förtydliga kopplingen mellan de teoretiska begreppen och intervjuhandledningen. 
 
 

3.2.4 Intervjuns genomförande  
 
Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte (och inte via telefon) främst av två anled-
ningar: det påstås vara lättare att ställa öppna frågor och gräva djupare i ämnet när forskaren 
kan se respondentens reaktioner (Jacobsen, 2002), och det verkar vara svårare för responden-
ten att svara oärligt (eller ljuga) när intervjun sker ansikte mot ansikte än om den görs via te-
lefon (Frey & Oishi, 2003). Några av frågorna som ställdes under intervjun kan anses vara 
känsliga (som till exempel: “Hur ofta uppfylls prestationskraven?” eller 
“Hur tydliga är instruktionerna i ert team?”), och därför kan det tänkas vara viktigt med per-
sonlig kontakt under intervjuns gång, som lättare uppnås när personerna fysiskt sitter mot 
varandra (Jacobsen, 2002). Denna utformning gjorde det också lättare och mer passande att 
ställa följdfrågor kring känslor och upplevelser, som till exempel "Hur menar du?" eller "Det 
förstod jag inte, kan du utveckla lite?". Sådana frågor är av stor vikt, när svaret som ges är 
otydligt eller för kort för att kunna bli meningsfullt för intervjun, menar Jacobsen (2002). 
Dessutom kan intervjuerna låta intervjun flyta på fritt genom att ställa frågor som: "Där sa du 
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något intressant, kan du utveckla...?". Dessa tekniker användes frekvent under våra intervjuer 
i syftet att gräva djupare i ämnen.   
 
Något annat som bidrar till att samtalet flyter på mer naturligt är inspelning av intervjun (Ja-
cobsen, 2002). Därför har intervjupersonerna innan intervjun påbörjades tillfrågats om de 
godkänner inspelning av intervjun, vilket har resulterat i att ett positivt svar har erhållits från 
tre av fem respondenter. Inspelningen genomfördes med hjälp av en digital diktafon. Samti-
digt fördes anteckningar, vilket enligt Jacobsen (2002) är mycket viktigt, då även om de inte 
blir lika detaljerade som de inspelade svaren, så kan anteckningarna användas som en slags 
innehållsförteckning över vad som finns var under intervjun. I de fallen där intervjuinspel-
ningen inte tilläts, delade vi upp uppgifterna under intervjun: en av oss förde anteckningar 
under hela intervjun, vilket gjorde att den andre kunde ägna sig åt att samtala fritt med re-
spondenter och försöka skapa en personlig kontakt, som Jacobsen (2002) och Kvale (1997) 
ser som viktigt vid öppna intervjuer.  
 
Jacobsen (2002) menar på att det finns två huvudkategorier av platser där intervjun kan äga 
rum: en naturlig eller konstlad sådan. En naturlig plats kan till exempel vara respondentens 
hem, arbetsrum eller ett annat ställe som denne är välbekant med, medan en konstlad kan 
vara forskarens arbetsrum. Val av plats för intervjun är viktigt huvudsakligen av en anled-
ning: miljön inom vilken intervjun sker tenderar att påverka svaren. Nevin (1974) menar på 
att en konstlad plats för intervjun brukar även ge konstlada svar. Detta är anledningen till att 
intervjuerna som ligger till grund för denna studie genomfördes i en naturlig miljö, nämligen 
respondenternas arbetsrum. Jacobsen (2002) påpekar dock att även naturliga miljöer kan stäl-
la till med problem, om intervjupersonen är alltför avslappnad eller störs av andra individer 
som kan befinna sig i den naturliga miljön. Slutligen menar Jacobsen (2002) på att ingen mil-
jö är neutral, och forskaren ska vara medveten om att var än intervjun sker, så kommer kon-
texten att påverka svaren.  
 
Intervjuerna varade i genomsnitt i en och en halv timme, vilket hamnar inom ramarna för in-
tervjulängden, enligt Jacobsen (2002). Intervjuer kortare än en timme anses bestå av för kon-
kreta svar (enkäter kan vara ett bra alternativ där), medan intervjuer längre än två timmar 
tenderar att trötta ut både respondenten och forskaren.  
 
Slutligen arbetade vi mycket med att få respondenten att känna sig bekväm under intervjun, 
genom att först presentera vår studie och varför intervjun äger rum, därefter försöka föra sam-
talet på ett naturligt sätt, och avsluta mjukt, genom att ge respondenten en chans att själv ta 
upp något som denne anser inte tagits upp dittills. Dessa tekniker bidrar enligt Kvale (1997) 
till lätta upp stämningen, och ger större chans till att få in ärliga svar.  
 
 

3.3 Urval av respondenter 
 
Vårt urval av respondenter bygger på det för kvalitativa studier vanliga tillvägagångssättet, 
nämligen selektivt urval (Svenning, 2003). Detta görs eftersom vår studie har som syfte att ta 
del av ledares och medlemmars upplevelsevärld, vilket också innebär att dessa personer blir 
lämpliga respondenter för intervjuerna. Jacobsen (2002) menar på att det finns flera olika kri-
terier för urval av respondenter i den kvalitativa ansatsen. Kriterierna är styrda av studiens 
avsikt, det vill säga vilken slags information som studien är tänkt att ge. Några av urvalsme-
toderna för kvalitativa studier som Jacobsen (2002, s. 193) nämner är: slumpmässigt urval, 
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urval för att få största möjliga bredd, bästa möjliga information, det typiska, det extrema samt 
snöbollsmetoden. Författaren poängterar även att en kombination av flera kriterier kan an-
vändas.  
 
I denna studie har inledningsvis ett riktat urval av företag gjorts, i syfte att koncentrera sig 
mot ett avgränsat geografiskt område, nämligen Halmstad kommun. Därefter valdes respon-
denter på ett slumpmässigt vis utifrån två kriterier: bredd och variation. Anledningen till att 
dessa kriterier valdes är att Jacobsen (2002, s. 199) menar på att "denna metod säkerställer 
att vi får med en uppgiftslämnare från var och en av de grupper som vi anser är relevanta för 
undersökningen". De grupper som anses vara intressanta för denna studie är teamledare och 
teammedlemmar. För att komma i kontakt med olika team och deras ledare och medlemmar 
började vi med att kontakta en representant för Halmstad Näringsliv. Från den källan fick vi 
förslag på personer som vi tog kontakt med. Vi var noggranna med att välja respondenter från 
olika branscher och med diversifierad bakgrund, i syfte att uppnå våra urvalskriterier. Detta 
innebar att vid ett tillfälle var vi tvungna att tacka nej till en potentiell respondent från VVS-
branschen, på grund av att vi redan hade ordnat en intervju med en annan person inom sam-
ma bransch. Något som vi utgick ifrån vid urval av respondenter var att det i deras team före-
kom motivationshöjande åtgärder.  
 
Vårt urval resulterade till slut i att tre teamledare och två teammedlemmar, från fem olika 
team har intervjuats. Personerna kom från olika bakgrund gällande arbetslivserfarenhet och 
utbildning, var både män och kvinnor och varierade i ålder från 24 till 60. Ytterligare en 
spridningsfaktor är att de intervjuade teamen befann sig i olika branscher. De teamen som 
undersöktes är verksamma inom el-, handels-, hotell- och VVS-branschen, samt utför diverse 
konsultuppdrag. Företagen som teamen är verksamma inom har sin bas i Halmstad.  
 
Jacobsen (2002) påpekar att det är sällan som kvalitativa studier arbetar med ett representativt 
urval. Inte ens urvalskriterierna som används i denna studie – bredd och variation – kan ge ett 
representativt urval vid denna typ av studier. Anledningen är att det dels skulle ta lång tid att 
genomföra intervjuerna, och dels att mängden data för analys skulle bli svår att hantera – Ja-
cobsen (2002, s. 196) nämner att "en intervju kan lätt resultera i två timmars inspelat materi-
al". Därför måste en övre gräns för antal respondenter sättas. Tjugo personer anses ofta 
vara "mer än nog" (Jacobsen, 2002, s. 196). Som vi nämnde ovan har fem intervjupersoner 
valts för denna studie, med anledning av att vi ansåg att mängden av insamlat material från 
fem respondenter med olika roller (både ledare och medlemmar) och från fem olika bran-
scher, skulle vara tillräckligt för att uppfylla urvalskriterierna. 
 
Jacobsen (2002) menar på att det väsentliga är att urvalet av uppgiftslämnare är ändamålsori-
enterat, det vill säga styrt av studiens problemformulering och syfte. Valet av respondenter i 
denna studie kan anses vara ändamålsorienterat därför att respondenterna har under tiden då 
intervjun ägde rum, varit faktiska teammedlemmar eller teamledare. Vi fördjupade ända-
målsorienteringen genom att försäkra oss om att ledarna som blev respondenter arbetade med 
att bland annat skapa motivation i teamet, vilket enligt flera teoretiker är en av ledarens vikti-
gaste uppgifter (Sommerville, 2001; Zaccaro, et al. 2001; Clark, 2005; Schmid, 2007). 
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3.4 Analysmetod 
 
Enligt Kvale (1997) påbörjas en analys av data redan under datainsamlingsstadiet, det vill 
säga intervjutillfället. Vi har medvetet försökt ta hänsyn till det genom att inte ställa frågor på 
ett sådant sätt, som hade kunnat uppfattas som ledande, samtidigt som vi var medvetna om att 
vår förförståelse påverkar sättet på vilket vi uppfattar respondentens svar. För att få en så 
fullständig bild av intervjun som möjligt har även transkriberingen och renskrivning av an-
teckningar skett i par. Detta kan enligt Kvale (1997) vara en bra teknik, som ger en bättre 
helhetsbild, än om bara en individ hade renskrivit. 
 
Kvale (1997) redovisar för fem olika analysmetoder som kan användas vid analys av data i 
kvalitativa studier: meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, me-
ningstolkning samt den så kallade ad hoc-metoden, som har använts i denna studie. Anled-
ningen att metoden valdes, är att den anses passa denna studies syfte bäst, då den tillåter an-
vändning av flera olika tekniker och angreppssätt för att skapa mening (Kvale, 1997).  
 
Ljudmaterialet, i de fall där det förekom, som transkriberats lästes tillsammans igenom och 
diskuterades, i syfte om att få en klar uppfattning om innehållet. Därefter identifierades de 
gemensamma uppfattningarna som respondenterna hade gällande de olika teman som före-
kom i intervjun. Kvale (1997) påpekar att ett viktigt kännetecken för ad hoc-metoden är an-
vändningen av vardagsförnuftiga tekniker och presentation av dessa i form av bild, text eller 
tal. Vi har, utifrån de teman som identifierats för intervjun (se: kapitel 3.2.1) ställt samman 
svaren för att, som Miles och Huberman (1994, s. 245) uttrycker det, kunna se "vad som hör 
ihop med vad". Kvale (1997) menar på att ad hoc-metoden kan innebära att intervjuer som 
från början inte verkade ge någon samlad innebörd, resulterar i att viktiga strukturer och för-
bindelser uppenbarar sig. Vidare har meningskoncentrering använts för att kortfattat uttrycka 
respondenternas åsikter. Meningskoncentrering innebär att respondenternas ofta långa utta-
landen pressas ihop och formuleras om på ett mer koncist sätt (Kvale, 1997). Det väsentliga 
av det som har sagts formuleras om till några få ord, utan att innebörden går förlorad.  
 
Vidare har en teknik som kallas för meningskategorisering använts. Meningskategorisering 
går ut på att det som sagt under intervjun kodas in i olika kategorier. Kategorierna kan, enligt 
Kvale (1997) vara iordninggjorda sen tidigare (till exempel komma från teorin), eller ha 
kommit till i efterhand (till exempel under intervjuns gång). Eftersom vi i denna studie har 
byggt den öppna intervjun kring fem teman, som hade sitt ursprung i de fem faktorerna som 
presenterades av Zaccaro, et al (2001), användes även dessa fem begreppen som kategorier 
under analysen. Förekomsten av dessa kategorier i både teoribildningen och intervjuunderla-
get för studien, bidrog till att meningskategoriseringen skedde utifrån de fem teman. 
 
 

3.5 Validitet och reliabilitet   
 
För att forskningsresultaten ska ha ett vetenskapligt värde krävs det att tillförligheten i under-
sökningen eller mätningen berörs av två begrepp: reliabilitet och validitet.  
   
Reliabilitet används för att se om en undersökning är pålitlig och om den skulle resultera i 
samma svar oberoende av vem eller vilka som upprepade samma undersökning (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997). Om ett resultat går att upprepa har undersökningen hög reliabilitet 
och om det inte går att kontrollera den data som undersökningens slutsatser bygger på kan 
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både slutsatsen och den vetenskapliga trovärdigheten ifrågasättas. Andra ska kunna kontrolle-
ra den data som undersökningens slutsatser bygger på (Eliasson, 2006). Eriksson och Wie-
dersheim-Paul (1997) skriver att det kan vara ett problem att uppnå en hög grad av reliabilitet 
i kvalitativa undersökningar på grund av att resultaten är beroende vilka som intervjuas och 
vem som tolkar svaren. Eliasson (2006) skriver att en hög reliabilitet ger bättre förutsättning-
ar för en hög validitet.  
   
Enligt Eliasson (2006) svarar validiteten på frågan: Kan vi räkna med att undersökningen är 
giltig - att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta? För att få en hög validitet är det 
viktigt att ha en klar frågeställning för att ha en klar uppfattning om vad som ska mätas. Att 
veta vad måttet står för och att sen kunna använda det konsekvent är viktigt enligt Ejvegård 
(1996). Eliasson (2006) ger två tips på hur validiteten kan ökas i en undersökning. Det första 
är att försöka få de operationella definitionerna att överensstämma så mycket som möjligt 
med de teoretiska definitionerna och det är idealt om de stämmer helt överens. Det andra är 
att konstruera indikationer för de begrepp som används i undersökningen så att indikationer-
na kan användas som ett mått på validiteten. Resultaten för de olika indikatorerna visar om 
alla pekar i samma riktning, om så är fallet visar det i sin tur att validiteten är hög.  
 
När det gäller validitet hos kvalitativa undersökningar handlar det om att iakttagelser stäm-
mer väl överens med de begrepp som konstruerats i operationaliseringen. Validiteten i en 
kvalitativ undersökning kan också innebära att resultatet från undersökningen kan generalise-
ras till fler miljöer än den undersökningen behandlat (Eliasson, 2006). 
 
 

3.6 Metodkritk 
 
I den här studien har en deduktiv ansats valts, och utgångspunkten för undersökningen har 
varit relevanta teorier som har presenterats i avsnittet ovan. Genom att välja ett deduktivt an-
greppssätt har arbetet förankrats teoretiskt. Om studien istället hade gjorts utifrån en induktiv 
ansats, skulle undersökningen ha ägt rum innan någon förankring i befintliga teorier skett.  
 
Orsaken till att vi inte väljer att jobba med induktiv ansats är att vi inte ska formulera nya teo-
rier under vår studie. I den induktiva ansatsen går forskaren ut och samlar in relevant infor-
mation inom ett ämnesområde för att sedan strukturera den insamlade data och därifrån for-
mulera nya teorier (Jacobsen, 2002). 
 
Något som kan tänkas ställa till problem är vårt urval av respondenter. Jacobsen (2002) me-
nar på att när enbart slumpmässigt urval används, finns en risk med att urvalet blir snett – det 
vill säga att det kan bli för stora skillnader mellan de undersökta enheterna. Konsekvenserna 
utav det blir att urvalet kan behöva kompletteras med kriterierna bredd och variation. Jacob-
sen (2002, s. 199) menar på att ”denna metod säkerställer att vi får med en uppgiftslämmnare 
från var och en av de grupper som vi anser är relevanta för undersökningen”. Detta har 
tillämpats då efterom vi intervjuade både ledare och medlemmar från olika team och bran-
scher. 
 
Något annat som hade kunnat ställa till med problem för studien var den förutsättningen som 
gjordes när respondenterna valdes, nämligen att vi utgick ifrån att alla respondenter kom från 
team där det arbetas med motivationshöjande åtgärder. Detta har visat sig vara en lyckad 
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chansning, men kan lika gärna ha skapat problem om vi hade stött på team som inte arbetade 
med att höja motivationen inom teamet.  
 
 
Vi vill poängtera att det är mycket svårt att tala om ett representativt urval när antalet respon-
denter är så litet, men samtidigt menar Jacobsen (2002) att det ofta är svårt att uppnå ett re-
presentativt urval vid kvalitativa studier, och får medhåll av Backman (1998). Detta har visat 
sig vara fallet här, då vi tror att ett betydligt större antal respondenter än fem hade behövts för 
att kvalitativa studier av denna typ skulle kunna utgå ifrån ett representativt urval. 
 
Svenning (2003) menar på att det finns nackdelar med att använda sig av citat i resultatdelen, 
där den största är att det finns en risk att alltför många och långa citat lägger över analysen på 
läsaren. Därför har vi varit försiktiga med användning av citat, och de förekommer där vi vill 
belysa ett påstående ytterligare eller stärka trovärdigheten. 
 
Det kan låta som en stor nackdel att under sekundärdatainsamlingen huvudsakligen begränsa 
sig till en sökmotor, som Google Scholar. Anledningen till att sökningen mestadels ändå 
skedde med hjälp av denna sökmotor, är att vi vid upprepade tillfällen lyckades hitta det vi 
sökte efter i Google Scholar, som inte gick att hitta – eller komma åt i fulltext – från andra 
databasmotorer. Nackdelen med verktyget är dock att långt ifrån alla texter som hittas är ve-
tenskapligt granskade. Detta var vi medvetna om och försökte neutralisera de negativa effek-
terna detta kan få på kvalitén av sekundärdata på två vis. Dels sökte vi efter specifika artiklar 
(som hade använts i relaterad litteratur), och dels tittade vi på hur många andra författare som 
har citerat en viss artikel, och därefter valt de oftast citerade. 
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4 EMPIRI  
 
Kapitlet börjar med en introduktion av intervjupersoner som valdes ut till studien. Därefter 
redovisas respondenternas svar, och dispositionen följer de motivationshöjande faktorer som 
presenterats i teoriavsnittet. 
 
 
 

4.1 Introduktion av respondenter 
 

4.1.1 Teamledare 
 
Kjell-Åke Cederwall är 60 år och arbetar på Svenska Kraftnät. Han har arbetat inom kraft- 
och elbranschen i hela sitt yrkesliv och fick sin första chefsposition i 25-årsåldern. Sedan dess 
har Kjell-Åke varit chef och ledare i olika sammanhang. Sen flera år tillbaka arbetar han på 
Svenska Kraftnät och deras Halmstadkontor. Dessutom arbetar Kjell-Åke med organisations-
utveckling på sitt konsultbolag.  
 
Jeanette Nerman är 45 år, gift och har två barn. Hon är delägare i några företag, där bland 
Hotel Continental, som hon har drivit sedan 1992. Hon har arbetat i hotellbranschen hela sitt 
yrkesliv, ända sedan hon började extrajobba under högstadietiden. Hon har föreläst om hur 
man arbetar med och sköter driften av hotell, samt kontinuerligt utbildat sig på olika kurser. 
Som Jeanette lyfter fram är hotellet väldigt litet, och arbetar som ett team. De ända som sköts 
är förutom själva driften även receptionen och köket. Andra områden, som till exempel städ-
ning, köps in från andra företag.  Denna intervju fokuserar på förhållanden i det interna tea-
met, som sköter hotellet, där Jeanette, i sin roll som delägare, är ledaren.  
 
Bengt Noaksson är 49 år och arbetar som projektledare för ett team bestående av VVS-
montörer på Oscar Hansson. Teamet arbetar med både stora och små bygg. Han har varit på 
sin nuvarande position i två och ett halvt år, och innan dess har han arbetat som rörläggare, 
justerare, löneförhandlare och projektledare. 
 
 

4.1.2 Teammedlemmar 
 
Gustav Eriksson är 25 år, arbetar som utrustningsansvarig inom restaurangbranschen.  Han 
har arbetat där i över tre år och varit därmed en del av teamet som säkerställer gästernas till-
fredsställelse. Gustav har en kvinnlig ledare i 40-årsåldern som har varit där enda sedan han 
började.  
 
Anna, som valde att vara anonym under intervjun, är 24 år och arbetar som butikssäljare på 
en medelstor butik i elbranschen. Hon säger att hennes arbetsuppgifter varierar från att sälja 
och skylta till att “försöka komma på saker som kan förbättras”. På fritiden är hon aktiv 
inom idrott och lever ett, vad hon kallar för, typiskt liv. Hon läste samhäll/ekonomi under 
gymnasiet och har sedan arbetat inom kundtjänst, som receptionist, reseledare, gyminstruktör 
och en hel del i service branschen.  
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4.2 Motivationsskapande faktorer 
 

4.2.1 Planera och sätta mål 
 
Kjell-Åke lyfter fram att det är viktigt att teamet har en enhetlig syn på vad som ska göras, 
och att alla har klart för sig vad deras respektive ansvarsområde är, vilka befogenheter de har 
och vad uppdraget är.  
 
Kjell-Åke nämnde några viktiga punkter som det bör tänkas på när prestationskraven presen-
teras för teammedlemmar. Dels ska uppgiften och målet gås igenom med individen, så att det 
är klart var teamet är på väg och hur de ska komma dit. Därefter ska alla presentera vad de 
ska göra inför hela teamet. Då kan det upptäckas att två personers ansvarsområden går in i 
varandra, och det kan leda till att dessa personer får samarbeta extra mycket. Detta är något 
som det tas hänsyn till vid planering av projektet naturligtvis, menar Kjell-Åke. 
 
Projektens längd varierar väldigt mycket, och därför sätts det i Kjell-Åkes team delmål, så 
kallade milestones. Olika delmål kan innebära olika faser i projektet, och det kan även inne-
bära att nya kompetenser behöver tas in i teamet.  
 
För att kunna mäta prestationen brukar det göras en jämförelse mellan resultatet och kravspe-
cifikationen. Då kan teamet tydligt se vad som har åstadkommits och vad som är kvar. Kjell-
Åke presenterade även ett digitalt samordningssystem (en del av intranätet), där alla inblan-
dade i projektet har tillgång till all information som behövs för tillfället, vilket även inklude-
rar mål, delmål och ansvarsfördelningen. Detta bidrar, enligt Kjell-Åke, till att “prestations-
kraven uppfylls alltid, även om det ibland händer att någon slankar efter”. Han har en stor 
förståelse för att människor är olika och är medveten om att det förekommer “deadline-
utmanare”. Ibland behöver dessa “speedas igång”, som han uttrycker det. 
 
Jeanette berättar att teamets uppgifter är att uppnå de målen som satts av teamledaren till-
sammans med hotellets styrelse. Ett tydligt mål som Jeanette nämner är det månatliga målet 
om att hyra ut ett visst antal rum i månaden. Målet anses vara tydligt och lätt att mäta, då re-
sultaten jämförs med föregående års resultat för samma månad. Jeanette nämner även att det 
inte är alltid som målen uppfylls, och ibland kan det vara svårt att uppmuntra och ge stolthet. 
Hon säger att hon dock försöker så gott det går, eftersom hon tror att de blir “sporrade och 
motiverade av att känna stolthet för det de gör”. Jeanette säger vidare att de anställda är 
mycket medvetna om målen, främst därför att de själva är med och bestämmer sitt respektive 
ansvarsområde.  
 
Prestationskraven som ska uppnås i Bengts team presenteras genom att deadlines för olika 
VVS-jobb sätts och samlas i en pärm, tillsammans med allt annat som jobbet omfattar. Sedan 
tidigare, liknande uppdrag, finns det uträknat hur mycket tid och material som det nya jobbet 
kommer att ta. Prestationskraven uppfylls inte alltid, och det beror enligt Bengt på att det 
ibland kan bli fel i beräkningar, att montören gör fel, eller att uppgiften helt enkelt tilldelats 
fel person.  
 
Gällande instruktioner säger Bengt att de hade kunnat vara tydligare i hans team. Instruktio-
nerna ges på arbetsuppgiftsnivå och timbasis; det händer aldrig att teamet får information om 
vad som ska göras under en hel vecka. Detta görs för att det inte ska bli “för mycket att tänka 
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på för teammedlemmarna”, samt för att undvika försök att “jobba före schemat” (det vill 
säga att arbeta in moment för att bli klar snabbare), och i värsta fall vara slarvig med uppgif-
terna. Fokus ska ligga på det som ska utföras härnäst, menar Bengt. 
 
Gällande instruktionernas tydlighet anser Gustav att dessa hanteras felfritt. Målen sätts dagli-
gen i monetära termer, vilket gör att teamet vet hur mycket de ska sälja för varje dag. Arbetet 
på teamnivå sker alltså efter mål som sätts dagligen, men ändå tror Gustav att högre upp i or-
ganisationen förekommer mer långsiktiga mål.  
 
Prestationen i teamet är svår att mäta tror Gustav, eftersom det går aldrig att veta hur många 
gäster som kommer en viss dag. Dock kan andra mål, kring produkternas färskhet eller kvali-
tén på miljön mätas enklare. Som exempel nämner han hygienen som mäts med diverse in-
strument som finns tillgängliga för det ändamålet. Gustav känner sig osäker på hur ofta pre-
stationskraven uppnås. Efter längre stunds tänkande kommer han fram till att vissa mål är 
rent av omöjliga att uppnå, och ifrågasätter nästan deras existensbehov. 
 
I Annas team upplever hon det som att instruktionerna ibland inte alls är tydliga. Hon menar 
på att hon måste fråga sig fram till vad som ska göras, och söka upp målen själv. Hon får så 
gott som aldrig reda på vad som ska göras under dagen. Någon gång har det förekommit 
veckoplanering, men även det har skett väldigt sporadiskt. Vidare berättar Anna att hon aldrig 
har fått något prestationskrav, inte mer än att de “ska försöka få in fler kunder till butiken och 
behålla dom som är kvar”. Inga mer exakta prestationskrav har gets, och det finns ingen som 
helst tidsbestämt mål. Hon upplever inte att den enskilda prestationen hos individen mäts. Det 
går att ta reda på hur det går för butiken i helhet, men det är endast högst övergripande infor-
mation som teamet får ta del av, som till exempel dagens kassa. Slutligen säger Anna att det 
inte känns motiverande överhuvudtaget att inte ha några riktiga och “att inte få nån morot”. 
Hon tror att “man arbetar bättre under lite press, lite mer krav”. 
 
 

4.2.2 Samordna prestationer 
 
För Kjell-Åke är det viktigt att medlemmar som rekryteras till ett team har olika kompeten-
ser, är sakkunniga och har ett stort djup inom sitt område. Han liknar människor vid en T-
profil, till skillnad från (enligt honom) den vanliga jämförelsen med fyrkanter. Människan har 
i en T-profil både bredd och djup, och när flera sådana T-profilsmänniskor läggs ihop bredvid 
varandra, får teamet både en stor bredd, men även djup inom varje område. Dessutom und-
viks konflikter, eftersom det finns en expert på området, som de andra ser upp till när det 
gäller just dennes specifika kompetenser. Kjell-Åke menar på att det är avgörande för teamet 
att medlemmarna har olika kompetenser, men lyfter även fram vikten av att kunna kommuni-
cera med andra teammedlemmar. Han säger att: 
 

“...du måste också ha en förmåga att presentera din kunskap inom ditt fackområde och du 
måste kunna… social kompetens är ett slitet ord, men du... måste kunna umgås med folk.” 
 

De färdigheterna som medlemmarna besitter är avgörande när arbetsuppgifter delegeras. 
Dock är inte färdigheterna det enda som avgör om en individ blir en del av teamet. Kjell-Åke 
säger skämtsamt att “du måste träffa människan för att se hur den fungerar i grupp… det tar 
13 sekunder att möta en ny människa och se hur det kan fungera”. 
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Till ledarens huvuduppgift hör, enligt Kjell-Åke, att plocka fram individens roll och se till att 
individen sköter sin uppgift. 
 
Även Jeanette lyfter fram vikten av variation i teamet, och menar på att det är det viktigaste. 
Det är betydelsefullt att olika karaktärer blandas, men individerna ska vara lättlärda, vilja ut-
vecklas personligt och därmed utveckla företaget, och ha en intuitiv förmåga som Jeanette 
kallar för “Continental-andan”. Med det menar hon på att teammedlemmarna bör hela tiden 
ställa sig frågan: “Vad kan jag göra, för att underlätta för någon annan?”. 
 
Rollfördelning inom teamet är klart. Som exempel nämner Jeanette hur nytillkomna team-
medlemmar själva brukar tala om att de är nöjda med att uppgifter, och att de tycker att roller 
fördelas på ett tydligt sätt. Rollfördelningen inom teamet går till genom att individerna brukar 
få tala om vad de är intresserade av, och får då oftast sköta just den biten.  När ett nytt projekt 
försätts igång brukar Jeanette ställa frågan “Vad vill du vara ansvarig för?”. Detta fungerar 
bra menar Jeanette och tillägger att “man märker ju vad folk brinner för”. För att individerna 
ska vara medvetna om vad de är ansvariga för, finns det ett häfte där allas ansvarsområden 
finns uppskrivna. 
 
När medlemmar rekryteras, är det viktigt enligt Bengt, att de har rätt kompetens, kan göra lite 
av varje inom rörbranschen och är flexibla. Färdigheterna inom yrket har en stor betydelse, 
men även de sociala färdigheterna spelar en stor roll, då individerna måste kunna samarbeta 
med andra människor och ta hänsyn till olika personligheter och bakgrunder. Bengt menar på 
att ”det går inte att bara köra sitt eget race”. 
 
Arbetsuppgifterna delegeras enligt Bengt på ett omedvetet sätt; det blir naturligt att personer 
med de rätta färdigheterna hamnar på rätt plats. Alltså beror tilldelningen på vem som är 
lämpad för en viss situation. Bengt berättar att när det till exempel kommer en besvärlig 
kund, så skickas någon som har den rätta personligheten för att handskas med kunden. För 
Bengts team är roller viktiga, därför att – som han utrycker det – “man känner att man kän-
ner sig viktig”. Det är viktigt både för ledaren och medlemmen att veta vem som har vilken 
roll. Att rollfördelningen sker på ett naturligt sätt, innebär även att medlemmarna får be-
stämma lite över sin egen arbetssituation. 
 
Gustav tror att i teamet som han är en del av, är det viktigt att teammedlemmarna har en hög 
service känsla och förmåga att arbeta i ihop. För honom innebär det en hög social kompetens, 
respekt för att människor är olika och medvetenhet som skillnader. Det finns en värdegrund 
på företaget som teamet befinner sig inom, och denna värdegrund tror Gustav är utgångs-
punkten vid rekrytering av nya teammedlemmar. Deras färdigheter däremot, tror inte Gustav 
spelar någon roll vid själva rekryteringsfasen. Då är det istället viktigt att de blivande team-
medlemmar har en anda som passar in på mallen för hur teammedlemmarna ska vara. Det är 
viktigt att individerna lär sig fort att hantera nya uppgifter, och därför blir denna egenskap 
hos den enskilda medlemmen viktig.  
 
Arbetsuppgifterna fördelas genom att en matchning sker mellan medlemmarnas färdigheter 
och behovet. “Man arbetar inom den positionen där ens styrka ligger”, säger Gustav. Rol-
lernas förekomst är mycket viktig för teamet, tror Gustav.  
 

“Om inte alla vet sin roll kommer alla bara göra samma sak. Det funkar ju inte… Därför är 
det oerhört viktigt att vi vet vad våra uppgifter är, för att vi ska kunna uppnå de målen som 
ställs på teamet.” 
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Gustav tycker att alla teammedlemmar är välmedvetna om sin roll, den har de fått reda på i 
början under matchningsprocessen, efter att de har rekryterats.  
 
Anna tror att personkemin i ett team är något av det absolut viktigaste: 
 

“Vissa tycker man bara inte om, men man får försöka hitta personer som man har lätt för, 
någon som framhäver mina positiva egenskaper och som jag framhäver positiva egenskaper 
hos. [Detta är något att] absolut ta hänsyn till, annars strävar arbetsplatsen bakåt om inte al-
la strävar åt samma håll. Det ska va lättsamt.” 

 
Kompletterande färdigheter är viktiga. Ledaren ska ta tillvara på kunskaper för att få “rätt 
man på rätt plats”. Samtidigt bör de i teamet ha “samma tänk över huvud taget” för att det 
ska fungera bra, tror Anna. 
 
Det är viktigt att medlemmarna får vara delaktiga i teamets verksamhet tror Anna: 
 

“Om man inte får va delaktig i det man gör så lär man inte va långvarig på platsen, man 
söker sig till nåt annat. Då blir det ju stor omsättning på personalen i teamet och det blir in-
gen stabilitet.” 

 
Gällande rollfördelningen säger Anna att: 
 

“Hos oss blir det naturlig, den som är bra på det gör det. Under tiden kommer man under-
fund med vem som är bra på vad och alla är mer eller mindre överens om det.” 

 
 

4.2.3 Utveckla teammedlemmarna 
 
Kjell-Åke berättar att teammedlemmarna är mycket engagerade i beslutsfattande, då det är de 
som arbetar fram underlagen för beslut genom att genomföra undersökningar, förstudier, pro-
jekterar hur anläggningar ska byggas, med fler.  
 
Gemensamheten i teamet skapas genom olika aktiviteter, både på jobbet men framför allt på 
fritiden. Det händer att när ett större projekt försätts igång träffas teammedlemmar både från 
beställaren och leverantören, och hittar på saker tillsammans (som att paddla kanot, grilla el-
ler segla). Det ger möjligheten för individerna i de olika delarna av teamet att lära känna var-
andra, varandras kompetenser och ansvarsområden.  
 
När det gäller att hjälpa teammedlemmar att utvecklas och förbättras i sitt dagliga arbete sä-
ger Kjell-Åke att tips och rekommendationer talas det om kontinuerligt. Han anser att det är 
viktigt med rak och ärligt kommunikation i teamet. Självklart räcker det inte med tipsen för 
att teammedlemmarna ska utvecklas, om inte de själva är förändringsbenägna.  
 
I Jeanettes team anser hon att teammedlemmar är mycket engagerade i beslutsfattning. De 
långsiktiga målen och strategier sätts dock av styrelsen, som består av ett fåtal högt uppsatta 
personer, som träffas fyra till fem gånger per år.  
 
Jeanette tycker det är viktigt att ha personliga relationer, och gillar att sitta ihop med team-
medlemmarna under frukosten eller fikastunden och ha kul ihop. Hon gillar att ha den avs-
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lappade stämningen. Hon gör även en liknelse mellan hotellet och ett stort hem, och menar på 
att familjekänslan är viktig.  
 
För att förmedla instruktioner och tips i teamet brukar Jeanette använda sig av en journal – ett 
vanligt skrivhäfte som finns i receptionen och som alla har tillgång till. I denna skrivs det ofta 
om vad som händer just nu, och hur allting går till. Detta är en form av feedback som ges från 
Jeanettes sida. Hon sticker inte under stol med att hon ibland kan vara rätt dumdristig i sina 
inlägg i journalen och skriva lite arga kommentarer. Detta kan dock ses som ett sätt att få 
igång diskussionen på. Slutligen säger Jeanette att “på en bra arbetsplats ska man både ut-
vecklas som person, och även utveckla företaget”. Hur medlemmarnas utveckling ser ut beror 
till stor del på individen själv, menar Jeanette. Vissa personer kan vara väldigt snabblärda och 
ivriga till att lära sig nytt, medan andra kanske behöver lite längre tid på sig.  
 
I Bengts team har medlemmarna stor frihet vid beslutsfattande i mindre jobb, “där bestäm-
mer de mer eller mindre helt själva”. På större jobb däremot är de tvungna att följa anvis-
ningar för att det hela ska samordnas. Känslan av gemenskap är viktigt i ett team, menar 
Bengt, och berättar att den skapas genom att teammedlemmarna hittar på saker utanför ar-
betsplatsen. De går ut några gånger per år och äter eller hittar på idrottsaktiviteter. Bengt 
tycker att det skapar gemensamhet, och påstår sig ha märkt att det har fungerat bättre mellan 
arbetarna efteråt. I det stora hela tror han att “medlemmarna inser att alla är vanliga männi-
skor när de träffar varandra utanför arbetet, det blir liksom mer avslappnat och trevligare på 
arbetsplatsen”. 
 
När det gäller tips på förbättring så tror Bengt att medlemmarna får dem alltför sällan.   Han 
försöker bli bättre på det, därför att han tror att det skulle få medlemmar att “förbättra sig 
och känna sig mer betydelsefulla”.  
 
Gustav känner inte att teammedlemmarna deltar i beslutsfattande över huvud taget. “Teamet 
är strikt styrt uppifrån”, säger han kort. Det förekommer medarbetarsamtal en gång om halv-
året, där något kan tas upp. Förutom det är det dock svårt att påverka, tycker Gustav.  
 
Det görs inga speciella ansträngningar för att skapa gemensamhet i teamet, tycker Gustav. 
Han kommer ihåg hur det förra året blev en tillställning på sommaren, med brännboll och 
andra aktiviteter utomhus. Utöver detta förekommer firmafester, dock endast en gång om 
året. Gustav tror att sådana aktiviteter kanske hade bidragit lite till gemensamheten, men han 
anser att teamkänslan annars är något som kommer inifrån. Han har inte märkt av någon stör-
re gemensamhet efter firmafesterna än vad det varit innan. Det finns gemenskap på jobbet, 
som uppstod där och den verkar inte påverkas av de sporadiskt förekommande tillställningar-
na.  
 
Gällande tips på hur arbetet ska utföras så berättar Gustav att alla får en introduktion till hur 
allting fungerar, men i efterhand blir det endast mycket negativ kritik. Det är få tips från leda-
rens sida kring hur något skulle kunna göras för att något ska bli bättre. “Det här tar vi och 
slänger, så här kan det inte se ut!”, kan det höras från köket. Detta tror Gustav påverkar hu-
möret, som tas senare ut på andra i teamet och i slutändan på kunden: 

 
“Motivationen sjunker i botten när det negativa snacket sätter igång, det blir massa snack 
teammedlammarna emellan om att han eller hon är så dum och kan ingenting, det uppstår 
negativ energi.” 
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Gustav tror att individerna blir allt bättre ju mer de arbetar. I början är de flesta väldigt nervö-
sa och tystlåtna, men med tiden – ju tryggare med arbetsuppgifterna de blir – desto mer av-
slappnade och sociala bli teammedlemmarna. “De får mer självförtroende helt enkelt!”, sä-
ger Gustav och ler.  
 
Inom teamet som Anna är en del av varierar medlemmarnas deltagande i beslutsfattande be-
roende på vad det gäller. Omskyltningar bestäms uppifrån, men det finns utrymme för för-
slag. Dock sitter de aldrig ner och diskuterar tillsammans, utan ledaren bestämmer själv hur 
allt ska se ut. 
 
På frågan om hur ledaren går tillväga för att skapa gemensamhet skrattar Anna och säger: 
“det kan jag faktiskt inte svara på”. Hon påstår att teamet aldrig hittar på något utanför ar-
betstiden. Vid ett tillfälle minns Anna att teamet var på besök i Varberg, men det var gällande 
arbetssaker, även om det var utanför själva butiken. Utöver det tycker hon att gemenskaps-
känslan kommer inifrån, eftersom “man efter en tid på jobbet lär känna de andra runt om-
kring sig och blir därmed mer avslappnad tillsammans”.  
 
Några instruktioner eller tips på förbättring tror inte Anna är speciellt vanligt förekommande. 
Det har hon i alla fall inte fått själv: 
 

“Till viss del kan jag ju skylla mig lite själv för det, eftersom jag inte ber om det och så… 
Men ledaren, för mig är det självklart att den personen som driver det hela ska ta det steget 
och tala om sådant. Men just nu känner jag att jag inte orkar bry mig. Man är inte delaktig 
och jag har inget att jobba mot eftersom jag inte har fått nåra mål. Jag vet inte hur teamet 
presterar och jag vet inte hur det går för företaget vi jobbar inom i stort. Nej, jag har helt en-
kelt inget koll. Jag kan själv se genom att titta på dagskassahistoriken om det går bättre eller 
sämre, men jag kan inte veta hur det går, jag vet ju inte hur mycket som investeras.”  

 
Gällande den personliga utvecklingen så berättar Anna att hon har lärt sig väldigt mycket om 
saker som hon aldrig trodde hon skulle kunna. Detta ser hon som något roligt och positivt. 
Dessutom säger hon att mycket av det hon lärt sig är praktiska saker, som hon får användning 
för utanför jobbet också. 
 
 

4.2.4 Motivera de enskilda medlemmarna 
 
Kjell-Åke tar upp att han anser att det är viktigt för teammedlemmar att arbetsuppgifter är 
varierande därför att han tror det gör arbetet stimulerande. Han menar på att stimulansen 
“bygger upp motivation hos individen, och utan erkännande och berömmelse som kan moti-
vationen falla”. 
 
Medlemmarna får beröm för sitt arbete genom att teamledaren talar om för dem att de gör ett 
bra arbete. Kjell-Åke lyfter återigen fram vikten av enskilda, öppna och ärliga samtal. Kjell-
Åke tillägger även att det är viktigt att även ledaren själv är motiverad: 
 

“Trappan sopas uppifrån, det kan man säga. Beter man sig illa som ledare på möten eller vid 
kaffebordet så får man det rakt ner i organisationen.” 

 
Även Jeanette märker att reaktionerna hos teammedlemmarna är positiva när de märker att 
det går bra för andra i teamet eller för företaget som helhet. Variation bland arbetsuppgifterna 
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är viktigt för Jeanette. Detta stimulerar den enskilda individen, och bidrar till variation och 
kreativitet i teamet. Hon säger, med ett leende, att hon ibland “själv kan vilja gå ut och sopa 
på gatan” just för att variera sina arbetsuppgifter.  
 
Ett exempel på hur motivationen hos de enskilda individerna skapas i Jeanettes team, är de 
små inbördes tävlingar som säljarna har mellan varandra. De brukar tävla med att se vem som 
lyckas sälja bäst paket till kunder, och vinnaren brukar få beröm från övriga medarbetare. 
Detta påstås öka motivationen hos vinnaren, men även de övriga som vill slå vinnaren till 
nästa omgång.  
 
De medlemmar som själva talar med Jeanette och berättar att de presterat bra får direkt be-
röm. Hon menar på att det är svårt att ge beröm för något, om man själv inte vet om det. Där-
för är det viktigt tycker hon, att medlemmarna själva kan lyfta fram det goda som de har 
åstadkommit. Slutligen poängtera Jeanette att hon tycker att det är “viktigt att teammedlem-
marna känner att det är deras hotell”. Genom det hoppas hon att de får samma drivkraft som 
hon själv har, när det gäller att driva hotellet.  
 
Bengt säger att han har flera gånger märkt hur färdigheter hos medlemmarna förändras, allt-
eftersom de växer med uppgiften och får större erfarenhet. Han tror att det gör medlemmarna 
glada och stolta, när de har presterat bra, och detta stärker deras självförtroende. Han tycker 
att det är tråkigt att de sällan får veta att något har gått bra och att en kund tyckte om jobbet 
som teamet utförde, men detta beror enligt Bengt på att “det har bara inte kommit på tal”. 
Han säger att det finns så många uppgifter och mycket att göra, att det blir svårt att efter varje 
lyckat jobb (vilket är det vanliga), ge teammedlemmarna positiv respons. Det blir svårt att 
stanna upp och ta sig den tiden när det finns så mycket arbete, menar han. Därför är det oftast 
negativ kritik, till exempel om en kund varit missnöjd, som tas upp i teamet.  
 
I teamet som Gustav är en del av, känns självklart bra när man som medlem får veta att man 
har gjort något bra. Han tillägger att “känslor som kommer upp är dock inte glädje och stolt-
het, utan snarare belåtenhet”.  
 
Variation bland arbetsuppgifterna har ganska stor betydelse tror Gustav, folk vill gärna varie-
ra eftersom jobbet är enformigt. Tyvärr är det inte många som får variera så mycket, och 
Gustav tror att de medlemmar som ännu inte utvecklat tillräckliga färdigheter och inte får va-
riera sina arbetsuppgifter, har det betydligt tristare och mår sämre av det.  
 
Gustav nämner att månadens medarbetare utsätts i syfte att ge lite extra beröm till någon som 
har utmärkt sig utöver det vanliga på arbetsplatsen under den gångna tiden. Han har själv fått 
utmärkelsen vid ett tillfälle, och minns att det kändes “bra att få bekräftelse för att jag har 
gjort ett bra jobb, vilket jag då hade gjort…”. Gustav tror att utveckling och att lära sig nya 
saker är viktigt för individerna i teamet. Han själv blir “mer motiverad till att jobba när det 
känns som att jag faktiskt spelar roll”.  
 
Anna berättar att hon blir glad när teamet presterat bra. Bra prestation för henne kan vara att 
hjälpa kunden med något och göra denne glad; det är viktigt för teammedlemmarna tror hon. 
 
Det har stor betydelse för Anna att arbetsuppgifterna varierar så mycket som de gör i hennes 
team. Hon gillar även att det dyker upp utmaningar, för då måste hon ta steget utanför de van-
liga ramarna och göra sådant hon aldrig gjort innan. Utmaning är viktigt för henne. “Annars 
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kan man ju stå i en fabrik och sansa fyrkanter hela livet, men det hade gjort mig så rastlös. 
Nej, det hade inte funkat.”  
 
Anna berättare vidare att hon känner själv av när hon gör något bra, men det känns bättre när 
någon dessutom uppmärksammar arbetet, ger henne beröm för det. Hon säger att belöningen 
för ett väl utfört arbete blir ibland “ett gott ord från chefen, och så… lönen”. Hon småskrattar 
och tillägger att “det är ungefär det”. Teamet får julklappar också, men hon tror att de hade 
fått det ändå, oberoende av prestationen. När det gäller att utvecklas som individ, tycker 
Anna att det är roligt att lära sig nya saker, plus att hon menar på att “man alltid nytta av 
det”.  
 
 

4.2.5 Ge feedback 
 
När teamet har utfört en bra prestation säger Kjell-Åke att de blir stolta över vad de åstad-
kommit, vilket han tycker är helt rätt. Han lyfter fram att: 
 

“som ledare ska man inte stå där och ta alla credits för det som andra har gjort, utan man 
ska lyfta fram delprojektledarna och alla andra i organisationen som har gjort ett bra jobb. 
Man ska tona ner sig som ledare, och behöver inte profilera sig själv. “ 

 
Kjell-Åke tycker att det är viktigt att utvecklingen i team stimuleras och att återkoppling till 
tidigare insatser sker. Det är därför människan växer, menar han. Han brukar prata med en-
skilda individerna några gånger i veckan, och med teamet i helhet några gånger i månaden. 
Under samtalen brukar ha ta upp olika ställningstagandet i agerandet, och hur de ligger till i 
tidsplanen.  
 
Kritiken levereras “face-to-face”, och Kjell-Åke poängterar att det är viktigt att inte vänta 
tills något negativt händer. Istället ska kritiken levereras kontinuerligt, och både det positiva 
och negativa behöver tas upp. Gällande den negativa kritiken menar Kjell-Åke på att ledaren 
bör undersöka problemet och försöka hitta orsaken. “Man ska inte gå och slå undan knäna 
på folk direkt”, säger han skämtsamt. Vidare fortsätter han med att ledaren måste ta hänsyn 
till individens situation i privatlivet och exemplifierar med att “om man vet att någon har 
problem hemma, struligt med familjen eller hälsan, så måste man ta hänsyn till det; man slår 
inte på en som ligger”.  
 
För att teammedlemmarna ska veta hur de ligger till, i förhållande till planen finns ett  samar-
betssystem på företaget, Project Place. Det är genom det verktyget som medlemmarna får 
feedback om vad som har gjorts och hur de ligger till i förhållande till målet, samt lätt kan 
dela sina åsikter med andra. Kjell-Åke säger att medlemmarna blir motiverade av att se hur 
de ligger till, eftersom de blir delaktiga på ett helt annat sätt. De få ta en del av vad alla andra 
i teamet gör. Samtidigt skapas en trygghet, då kommunikationen skötts där, och systemet an-
ses vara mycket säkert tack vare de backup-rutiner som finns. 
 
I Jeanettes team brukar feedback ibland ges direkt, genom att hon pratar med teammedlem-
marna, speciellt när det gäller viktiga saker. Som ett exempel nämner Jeanette en stor elräk-
ning som hotellet fick ganska nyligen. Då gick hon och pratade med var och en av teammed-
lemmarna, berättade om hur det låg till, och vad de tror skulle kunna förbättra situationen till 
nästa elräkning. Ibland kan feedback även levereras mer indirekt, till exempel under fikat. 
Hon kan på ett – enligt egen utsago – listigt sätt komma med förslag på förbättringar, genom 
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att antyda någonting. Dessa samtal menar hon är viktiga, eftersom de äger rum i en mer av-
slappnad stämning, samtidigt som teammedlemmarna får feedback som de kan ta till sig. Den 
tidigare nämnda journalen används också som ett medium för feedback. Dessutom säger Jea-
nette att hon “försöker gå genom personalchefen när det gäller personalfrågor”.  
 
Bengt tycker att ledaren ska leverera både positiv och negativ kritik i samma mängd, men 
menar samtidigt på att “svenskar är dåliga på det”. När kritik levereras inom teamet, sker det 
på muntligt vis. Negativ kritik tas upp mellan individen och ledaren i enrum, medan positiv 
kritik presenteras inför hela teamet, i syfte att inspirera de andra teammedlemmar till att göra 
ett bra jobb. Bengt pratar med teamets medlemmar dagligen, och där tas det upp var och hur 
de ligger till i arbetsprocessen. “Samtidigt är det även viktigt med lite skitsnack”, säger han 
skämtsamt. Han tycker att samtalen är viktiga, och att både planeringen, hur individerna lig-
ger till i förhållande till målet, samt hur de mår bör tas upp. “Det är viktigt vad man säger, 
men framför allt hur man säger det, eftersom alla är människor”, påpekar Bengt. Bengt pra-
tar mycket om att variation mellan arbetsuppgifterna är viktigt; den skapar både trivsel och 
stimulans. Samtidigt lyfter han fram problematiken att i en specifik bransch (som VVS-
branschen), kan det vara svårt att få arbetsuppgifterna att variera.  
 
Gustav berättar att enskilda samtal angående arbetet inte sker speciellt ofta. Ibland förekom-
mer små interna utredningar, och efter dessa brukar feedback ges till teamet kring hur arbetet 
tycks skötas, och vad som kan förbättras. Dessa samtal känns inte speciellt viktiga för Gus-
tav, men det är ändå bra att informationen kommer ut så att teamet får veta vad som händer. 
En bättre struktur hade krävts för att samtalen skulle vara mer givande, tror han. Vidare säger 
Gustav att teamet med lätthet kan se hur de ligger till i förhållanden till målet, eftersom in-
formation kring detta finns samlad på ett centralt ställe. Det finns även försäljningsstatistik 
där individuella prestationer mäts. Gällande positiv och negativ kritik från ledarens sida, fö-
rekommer sådan oregelbundet och sker på muntlig vis. Det handlar alltid endast om arbetet 
och det ställs aldrig frågor varför en individ har misslyckats med att uppnå målet. Gustav sä-
ger att det känns inget speciellt eftersom han inte förväntar sig att ledaren ska ta så stort per-
sonligt intresse i allas liv.  
 
I teamet som Anna är en del av, brukar inte ledaren ha enskilda möten med teammedlemmar-
na. Inga personliga utvecklingssamtal har förekommit, men de hälsar och pratar om vanliga 
och allmänna saker dagligen. När Anna tänker lite mer kring sitt senaste uttalande kommer 
hon underfund med att hon tycker att det är konstigt att några personliga utvecklingssamtal 
inte har förekommit. Hon tycker att det är en självklarhet att ha utvecklingssamtal, samt att 
det hade varit bra för att “få ut det man känner, både från ledarens och arbetarens sida”. 
Hon berättare vidare att en gång hade hela teamet ett möte, där det bestämdes vem som skulle 
ansvara för vilka beställningar.  Sådant borde inträffa oftare tycker hon. Nu känner hon sig 
osäker, när hon inte vet vad ledaren känner och tycker om henne och hennes prestation. Hon 
kan inte riktigt avgöra om ledaren är nöjd med henne eller inte. Anna har svårt att prata om 
mål uppsatta från ledarens sida. Hon säger att: 
 

“man vet ungefär hur vi ska ligga i dagskassa, vilka varor som ska säljas ut och att vi alltid 
ska vara trevliga mot kunderna. Men vi har inga riktiga uppsatta och mätbara mål att sträva 
efter.” 

 
Vidare påpekar Anna att kritik (vare sig positiv eller negativ) levereras inte ofta, och det gör 
att hon har svårt att uttrycka sig om den. Vid närmare eftertanke kommer hon fram till att hon 
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ibland får höra småkommentarer, som att det var bra städat och liknande. Sådan upplever hon 
dock som vardagligt och menar på att “det känns inte som riktig konstruktiv kritik”. 
 
 

4.3 Sammanfattning 
 
Empirimaterialet gav oss koncentrerad information som ännu inte var analyserad. Respon-
denternas svar samlades ihop och delades därefter upp på ett sätt som motsvarade de fem fak-
torerna av Zaccaro et al. (2001) som var utgångspunkten för intervjuhandledningen. Detta 
gjorde att svaren från samtliga respondenter kunde jämföras, samt analyseras under själva 
analysprocessen på ett mer tydligt sätt.
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5 ANALYS  
 
I detta kapitel förs en diskussion kring sambandet mellan det empiriska materialet från före-
gående kapitel och det teoretiska underlaget, som redovisats i kapitel 2. Kapitlets disposition 
bygger, liksom empirkapitlet, på de fem faktorerna som presenterats i avsnitt 2.3. I kapitlet 
beskrivs och tolkas respondenternas svar utifrån den tidigare presenterade teorin.  
 
 
 

5.1 Planera och sätta mål 
 
Samtliga av de intervjuade ledarna anser att de är tydliga med att sätta prestationskrav för 
sina team. Tidsperspektiven för målen varierar i teamen, och kan sträcka sig från några tim-
mar framåt (enligt Bengt) till flera år (som Kjell-Åke nämner). Vidare talar   alla ledare om 
att målen uppnås i de allra flesta fallen, vilket kan tolkas som att de är realistiskt satta och 
mätbara. Det kan anses vara bra för motivationen, då flera författare – däribland Zaccaro, et 
al. (2001), Yukl (2006) och Katzenbach och Smith (1998) – menar på att tydlighet vid mål-
sättning är en av ledarens viktigaste uppgifter, och Locke och Latham  (1979) har såsom åsikt 
att det är ett enkelt och högeffektivt sätt att motivera medlemmar.  
 
Av de svaren som teammedlemmarna gav, verkar det som att mål och krav inte riktigt når 
fram till dem, vilket enligt Zaccaro, et al. (2001) minskar chanserna till ökad sammanhållning 
och effektivitet i teamet. Även Jacobsen och Thorsvik (2002) menar på att det kan vara svårt 
för teammedlemmarna att förstå vad som förväntas av dem, om inte målen är klart och tydligt 
formulerade. Brist på mål och därmed osäkerhet av vad som förväntas av individen är något 
som framkommer tydligt under intervjun med Anna.  Samtidigt kan vi konstatera att även 
Gustav verkar vara medveten om vikten av att ha tydliga mål; i hans uttalande kan en önskan 
om tydliga krav från ledarens sida utläsas. Förekomsten av sådant behov hos medlemmar be-
kräftas av Katzenbach och Smith (1998), som menar på att medlemmarna förväntar sig att 
teamledaren sätter tydliga mål och syften, samt strategier för hur dessa uppnås.  
 
Vidare ser vi en koppling mellan Locke och Latham (1979), som menar på att i vissa fall kan 
målsättning snarare skapa än lösa problem, Yukl (2006) som skriver om vikten av att målen 
som sätts är realistiska, och ett uttalande från Gustavs sida. Han lyfter fram att han känner sig 
osäker på hur ofta prestationskraven uppnås, och ifrågasätter deras existensbehov. Motivatio-
nen påverkas enligt Zaccaro et al. (2001) av medlemmarnas tro på framgång. Det är tydligt 
att Gustav inte tror på framgång, och därmed sjunker motivationen. Ett annat exempel på när 
målsättningen skulle kunna skapa problem ges av Bengt, som berättar att teamledaren undvi-
ker att ge information till teamet om vad som ska ske i framtiden, förutom de närmast plane-
rade uppgifterna. Alltså finns en medvetenhet i hos ledaren om att målsättning inte alltid bär 
med sig positiva effekter, vilket stämmer in på Locke och Latham (1979). 
 
En av ledarens uppgifter i teamet är att förse det med lämpliga strategier för hur prestationen 
ska uppnås, enligt Zaccaro, et al. (2001). Detta är något som tas tillvara på av några av re-
spondenterna. Teammedlemmarna som intervjuats har såsom åsikt att det dels behövs och 
dels är bra att de tydligt får reda på hur målen kan uppnås, vilket stämmer in på Zaccaro, et 
al. (2001) som menar på att medlemmarna då kan fokusera på att utföra sina uppgifter. Där-
emot förekom under intervjuerna med teammedlemmarna inget tecken på att ledarna lyfter 
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fram de gemensamma intressen, något som enligt Yukl (2006) kan påverka motivationen i 
teamet negativt.  
 
 

5.2 Samordna prestation 
 
Vad som framkom tydligt hos samtliga ledare är en uttalad önskan av att teammedlemmarna 
har kompetenser som är rätta för teamet, vilket stämmer in på tankarna hos Zaccaro, et al. 
(2001) om att ledaren bör vara medveten om medlemmarnas färdigheter samt samordna dem 
i teamet. Det är dessutom enligt Yukl (2006) viktigt att redan vid rekryteringsfasen ta hänsyn 
till att det blir en blandning av kompletterande färdigheter medlemmarna emellan, då det på-
stås förbättra arbetsfördelningen. Detta är Kjell-Åke som ledare mycket medveten om, och 
pratar om vikten av att ta hänsyn till medlemmarnas kompetenser redan vid rekryteringsfa-
sen.   
 
Alla ledare som intervjuats menar på att det är mycket viktigt att rätt person kommer på rätt 
plats, då de tror att arbetet blir utfört bättre och att trivsel skapas. Samtliga respondenter me-
nar på att det förekommer rollfördelning i de olika teamen de är verksamma inom, och samt-
liga är överens om att roller fördelas efter färdigheterna. Detta är något som Yukl (2006) tar 
upp och menar på att det är viktigt att ledaren försäkrar sig om att teammedlemmarna har 
kompletterande färdigheter, samt är tydlig med hur arbetsuppgifterna fördelas. Stark koppling 
mellan roller och arbetsuppgifter återfinnes i alla av de intervjuade teamen, vilket stämmer in 
på Lind och Skärvad (1997), enligt vilka roller och arbetsuppgifterna är två begrepp med en 
tydlig koppling mellan varandra.  
 
Fördelning av arbetsuppgifter är högst väsentlig för de intervjuade teammedlemmarna. Både 
Gustav och Anna tycker att det är oerhört viktigt att veta vad som förväntas av dem. Däremot 
är det bara Gustav som anser att denna tilldelning är tillräckligt klar; medan brist på fördel-
ning av arbetsuppgifter i andra team kan leda till stress, lägre effektivitet (Zaccaro, et al., 
2001) samt onödiga konflikter (Lind & Skärvad, 1997). 
 
Något som samtliga respondenterna tror är viktigt för ett lyckat samarbete, och som nämns av 
Katzenbach och  Smith  (1998), är förekomsten av social kompetens hos individerna i teamet. 
Detta bidrar till mer lyckat samarbete medlemmarna emellan menar, vilket uttalanden från 
Anna styrker. Även Kjell-Åke nämner explicit vikten av social kompetens hos individerna i 
teamet som ett av kriterierna som det tas hänsyn till under rekryteringen. Även de övriga re-
spondenterna berättar att det är viktigt att kunna arbeta tillsammans, exempelvis Gustav som 
tror att det är viktigt att ta hänsyn till att människor är olika. Det verkar med andra ord finnas 
en medvetenhet om att social kompetens är bidragande faktor till hur framgångsrikt samarbe-
tet i teamet blir, vilket Katzenbach och Smith (1998) tar upp.  
 
 
 

5.3 Utveckla teammedlemmar 
 
De medlemmar som har tillfrågats känner inte att de är delaktiga i beslutsfattande över huvud 
taget. Detta är något som delvis bekräftas av samtliga ledare, som menar på att medlemmarna 
får delta när mindre beslut fattas, men de viktigare frågorna lämnas åt ledaren och ledningen 
inom organisationen som teamet är verksamt i. Enligt Zaccaro, et al. (2001) kan utvecklingen 
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i teamet stagneras av brist på ansvarstagande och delaktighet bland teammedlemmarna. Detta 
leder i sin tur till att utvecklingen på individnivå stannar av, vilket kan leda till en fallande 
motivation, menar Zaccaro, et al. (2001).  
 
Ledarna tycker att det är viktigt att skapa gemensamhet i teamet, och två av ledarna berättade 
om olika tillställningar som sker utanför arbetstid, där olika aktiviteter sker som får positiva 
utfall för teamet. Dessa positiva utfall beror på individernas ökade sociala kompetens, något 
som enligt Clark (2005) och Svedberg (2003) är vanligt förekommande när team-
buildingaktiviteter utförs.  
 
Den tredje ledaren, Jeanette, gillar att äta frukost och fika ihop med medlemmarna,  
eftersom det skapar en trivsam och avslappnad stämning, där ledaren och medlemmar  
har kul ihop. Sådana aktiviteter är viktiga enligt Bakka (2001) som menar på att det är nöd-
vändigt att både sociala och professionella kompetenser i teamet utvecklas.  
 
För Anna är det en självklarhet att ledaren ska ge tips och instruktioner på förbättringar, även 
om hon inte har fått det själv. Detta har i sin tur resulterat i att hon inte känner sig delaktig i 
teamet längre. Gustav säger att han också hade velat känna att han utvecklas, men som det är 
nu kommer det få tips från ledarens sida. Detta kan enligt Yukl (2006) påverka motivationen 
negativt, eftersom den beror bland annat på förekomsten av konstruktiv kritik och instruktio-
ner på förbättringar. Om, istället för tips på förbättring är negativ kritik ofta förekommande, 
påverkas humöret hos hela teamet negativt (Gagne & Deci, 2005). 
 
En av ledarna som verkar mycket medveten om vikten av utveckling är Jeanette, som anser 
att på en bra arbetsplats utvecklar individen både sig själv, och företaget. Även Bengt säger 
att trots att han är dålig på att ge tips på förbättringar, så tror han att de är viktiga eftersom de 
skulle få medlemmarna att förbättra sig och känna sig mer betydelsefulla. Båda dessa utta-
landen har mycket gemensamt med Bakka (2001), som menar på att det är nödvändigt att 
både professionella och sociala kompetenser utvecklas i team. Vi kan även konstatera att tre 
respondenter (Anna, Kjell-Åke och Jeanette) tyckte att det är upp till teammedlemmar att 
vara förändringsbenägna. 
 
 

5.4 Motivera de enskilda teammedlemmarna  
 
De intervjuade ledarna berättar att medlemmarna i deras team känner stolthet över vad de 
åstadkommit när en prestation lyckas. Även medlemmarna anser det, och säger att det själv-
klart känns bra när de vet att de har utfört ett bra arbete (Gustav), och att man blir glad när 
teamet presterat bra (Anna). Det är viktigt att sådana känslor uppstår, enligt Katzenbach och 
Smith (1998) som menar på att det stärker självförtroende. Även Herzberg et al. (1993) näm-
ner tillfredsställelsen av att ha utfört en prestation, som en viktig motivationsfaktor för den 
enskilda medlemmen.  
 
Teammedlemmarna enas om att det är viktigt för dem att lära sig nya saker och utvecklas. 
Som exempel kan Anna nämnas, som tycker att det är roligt att lära sig nytt under arbetsti-
den, och menar på att hon har fått användning av sina nya färdigheter. Detta ökar motivatio-
nen, enligt Zaccaro et al. (2001) och Herzberg, et al. (1993), när teamedlemmen känner att 
den lär in nya färdigheter och får användning för dem. Detta ökar även viljan till att arbeta 
hårt för teamets skull, menar Zaccaro, et al. (2001). 
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Variation bland arbetsuppgifterna är viktigt för samtliga respondenter. Anna pratar om att 
utmaningar är viktiga, Jeanette säger att variationen bidrar till mer kreativitet, Kjell-Åke och 
Bengt pratar om att arbetet blir mer stimulerande, och att den stimulansen bygger upp moti-
vationen. Även för Gustav har variationen av arbetsuppgifter stor betydelse, och han tror att 
de som inte får variera har det tristare och mår sämre av det. Vi kan se att denna punkt, som 
enligt Herzberg, et al. (1993) bidrar till ökad motivation hos individen, är något som samtliga 
respondenter håller med om. 
 
Något som är intressant att nämna i det här sammanhanget är hur Jeanette ibland brukar an-
vända sig av små, interna, motivationsskapande tävlingar, vilket hon tror är mycket populärt 
bland teammedlemmarna. Detta stämmer överens med Clarks (2005) påstående om att täv-
lingslysten energi i teamet ökar även motivationen.  
 
Det finns en del skillnader mellan hur ledarna berömmer teammedlemmarna. Bengt talar öp-
pet om att han är dålig på att berömma sina medarbetare för utförda prestationer, medan 
Kjell-Åke och Jeanette satsar mycket på öppen kommunikation och talar om för individer när 
de har utfört ett bra arbete. Enligt Katzenbach och Smith (1998), är det viktigt att lyfta fram 
det konstruktiva och positiva i syfte att stärka självförtroende och hängivenhet. En medveten-
het om detta finns bland ledarna, vilket kan utläsas från deras utsagor. Det kan även ses att 
Gustavs beröm (genom utmärkelsen “Månadens medarbetare”) fick honom att må bra, då 
han fick bekräftelse på att arbetet var väl utfört. Sådana inslag är mycket välkomna bland 
medarbetarna, dels då de har inslag av tävlingslystenhet som Clark (2005) nämner, men även 
eftersom de ger ett tydligt besked om att något positivt har utförts, vilket är en viktig motiva-
tionsfaktor enligt Jacobsen och Thorsvik (2002). 
 
 

5.5 Ge feedback 
 
Två av de intervjuade ledarna är överens om att både positiv och negativ kritik ska levereras 
rätt ut och att det är lika viktigt, men menar samtidigt på att det tyvärr inte alltid görs i lika 
stor utsträckning. Ledarna arbetar med andra ord med att öka medvetenheten hos medlem-
marna kring vad de egentligen gör, vilket Zaccaro et al. (2001) nämner som en av ledarens 
uppgifter. Även Jeanette lägger stor vikt vid kritik, men det verkar som att hon inte är lika 
tydlig med den, då hon själv säger att den skriftliga journalen ofta blir slutstationen för hen-
nes negativa kritik. Å andra sidan menar hon på att det är svårt att ge kritik muntligt, när hon 
inte kan vara säker på vem som orsakade ett problem. Även Kjell-Åke är försiktig med att ge 
direkt kritik om han inte är säker på vem som har orsakat problemet, då han inte vill anklaga 
någon för något de inte gjort.  
 
Flera respondenter pratar om vikten av att veta var teamet ligger i förhållande till målet, och 
tror att medlemmarna blir motiverade av att se hur de ligger till, eftersom de blir delaktiga på 
ett helt annat sätt. Detta stämmer överens med Jacobsen och Thorsvik (2002) som menar på 
att kunskap om var i arbetet teamet befinner sig bidrar till ökad motivation. 
 
Det finns även en koppling mellan ledarnas beteende och Åhslund (1982), som menar på att 
utvärdering i teamet ger medlemmarna information som gör att osäkerhet om var i arbetsför-
loppet teamet befinner sig undviks. Till exempel använder Kjell-Åkes team ett samarbetssy-
stem som hela tiden ökar medvetenheten om arbetsförloppet, och i Gustavs team finns infor-
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mation – såsom statistik och den individuella prestationen – som medlemmarna när som helst 
kan ta del av. En motsatt effekt, som uppstår när teamet inte får tillräcklig information kan 
ses hos Anna, som bland annat saknar personliga utvecklingssamtal. Dessutom känner hon 
sig osäker när hon inte vad vad ledaren tycker om hennes prestation, vilket stämmer med re-
sonemanget hos Åhslund (1982). 
 
En koppling kan utläsas mellan Gagne och Decis (2005) resonemang om att negativ feedback 
kan påverka motivationen negativt och få medarbetarna att känna sig omotiverade å ena si-
dan, och Gustavs uttalanden under intervjun. Han menar på att den negativa kritiken gör att 
stämningen blir dålig och motivationen sjunker i botten. 
 
 

5.6 Återkoppling till modellen 
 
I detta kapitel har en jämförelse gjorts, mellan vad som sker inom de intervjuade teamen å 
ena sidan, och vad som forskningsfronten menar på skapar motivation å andra sidan. De fem 
motivationshöjande faktorerna har undersökts och analyserats var för sig, även om de olika 
motivationsskapande åtgärderna ofta flyter samman, över faktorgränserna. Det är även något 
som framkommer av det empiriska underlaget: det verkar inte finnas några tydliga gränser 
mellan faktorerna i modellen – ledarskapsprocessen ses av både teammedlemmar och team-
ledare som en enhetlig del, som ledaren i teamet arbetar med. Ett tydligt exempel är en re-
spondent som berättar hur prestationer samordnas i hennes team, där det nämns att uppgifter-
na delas upp beroende på vad de anställda ”brinner för” (personlig intervju med Jeanette 
Nerman). Att dela upp uppgifterna efter vad individen är intresserad av hjälper teamledaren 
att samordna prestationen, men kan samtidigt tyckas beröra motivation av de enskilda med-
lemmarna. Det sistnämnda har sin källa i resonemanget att om en individ brinner för något, så 
kommer den vilja utföra den uppgiften – alltså höjer detta motivationen på den enskilda indi-
videns nivå och kan därmed tänkas tillhöra den fjärde av Zaccaros et al. (2001) faktorer, näm-
ligen att motivera de enskilda teammedlemmarna. Ett annat exempel kan vara det som händer 
när teamet planerar och sätter mål. Samtidigt som det görs kan det hända att teammedlem-
marna lär sig hur målsättningen görs på ett bra sätt, och därmed utvecklas individuellt och 
kan ta med sig den kunskapen vidare. 
 
Enligt Zaccaro, et al. (2001) påverkar de fem faktorerna teamets sammanhållning och det kol-
lektiva självförtroendet, som leder till att motivation i teamet uppstår. I denna uppsats tittar vi 
på hur de fem faktorerna påverkar motivationen i teamet, vilket framgår i figur 5.1.  
 

 
Figur 5.1: De fem faktorerna av Zaccaro, et al. (2001) och deras relation med teammotiva-
tion
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6 SLUTSATS 
 
I kapitlet drar vi slutsatser och spekulerar kring ämnet med utgångspunkt i våra egna tankar 
och åsikter kring det. I slutsatserna ges ett antal förslag på samband mellan motivation och 
ledarens agerande. 
 
 
 
Planering och målsättning har i de undersökta teamen visat sig vara en viktig ingrediens som 
leder till ökad motivation bland teammedlemmarna. Dock kan vi, utifrån intervjuer med 
teammedlemmar, konstatera att målen som sätts inte alltid är så tydliga som teamledarna me-
nar på. Visserligen kan det bero på att ledare och medlemmar som har intervjuats är verk-
samma inom olika team, och att de två teammedlemmar som intervjuats råkar vara medlem-
mar i team som just sätter otydliga och tvetydiga mål. Trots det tror vi ändå att skillnaden be-
ror på mer än så, och vi ser två möjliga anledningar till skillnaden mellan ledarnas och med-
lemmars åsikter gällande målsättning. Den ena är att ledarna vill att det ska framstå som att 
teamet har mål, att de sätts, samt att de uppnås. Ledaren kan känna att teamets prestation åter-
speglar ledarskapet, och vill därför försköna den. Den andra anledning tror vi kan vara att le-
darna inte är medvetna om situationen, det vill säga att de tror att målen sätts och är tydliga, 
men på något sätt når inte budskapet fram till medlemmar, vilket gör att de sistnämnda kän-
ner att mål inte sätts. I överlag verkar det finnas ett klart samband mellan de satta målen, för-
väntningar från ledarens sida och motivation i teamet.  
 

Förslag I: I de team där ledaren formulerar mål och ställer tydliga krav på medlemmarna, är 
individerna mer säkra på vad som förväntas av dem och känner sig mer motiverade till att 
arbeta mot målen, förutsatt att dessa är realistiska. 
 

En annan aspekt av målsättning, som vi tror behöver diskuteras och tänkas igenom av ledare, 
är att olika team behöv målsättning. Vi kunde till exempel under intervjun med Bengt förstå 
att i hans team får inte medlemmarna veta så mycket om de långsiktiga målen, i syfte att 
undvika olika negativa konsekvenser som det skulle kunna ge (som att utföra arbetet slarvigt 
i syfte att avsluta det fortare). Samtidigt har vi kunnat märka en önskan om tydliga mål bland 
de intervjuade teammedlemmarna. Därav det andra förslaget:  
 

Förslag II: Typ av mål och tidsperspektiv under vilka målen ska uppnås är olika från team till 
team, och är något som varje ledare bör vara medveten om när prestationskraven sätts.  

 
Utifrån det materialet som ligger till grunden för studien har vi kunnat se att social kompetens 
är viktigt för teamets motivation. 
 

Förslag III: Ledaren bör ta hänsyn till individens sociala kompetens redan vid rekryterings-
fasen, då den bidrar till ökad trivsel i teamet samt ett mer utbrett samarbete, vilket leder till 
högre motivation.  
 

Ingen av ledarna tar upp motivation explicit, under diskussion kring rollfördelning, men det 
behöver inte tyda på att de inte är medvetna om denna kopplingen. Vi tror att det kan vara så 
att det anses vara självklart, och är så inpräntat i vårt sätt att arbeta på, att ledarna ser det som 
en nödvändighet att anpassa uppgifter efter färdigheter.  
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När det gäller teammedlemmarnas deltagande i beslutsfattning, kan vi tänka oss att ledarna 
förskönar sanningen något, då det anses vara mer humant att säga att “alla får delta ibland”, 
än att säga “jag sköter alla beslut själv”. En annan förklaring kan vara att ledarna tillfrågar 
medlemmar om vad de anser om en viss fråga, men sedan fattar beslutet själva, som kanske 
går emot medlemmarnas åsikt. I sådant fall kan ledaren säga att “medlemmarna är delaktiga i 
beslutsfattande”, samtidigt som medlemmarna kan säga att “vi känner oss inte delaktiga i 
beslutsfattande”, utan att någon av parterna svarar oärligt. Slutligen kan skillnaden även bero 
på att de intervjuade ledare och medlemmar kommer från olika team.  
 

Förslag IV: I de team där ledaren lyckas få medlemmarna känna att de är med och påverkar 
beslutet, känner sig medlemmarna mer engagerade och därmed mer delaktiga i arbetet som 
teamet utför, än i de team där ledaren misslyckas med det.  

 
Vi har även märkt att respondenterna anser att tips på förbättring och instruktioner hur arbetet 
ska utföras är viktigt, samtidigt som de är medvetna om att alla ledare inte hinner ge dem.  
 

Förslag V: I team där ledaren genom instruktioner och tips på förbättring skapar utrymme 
för medlemmarnas utveckling, uppstår personlig tillfredsställelse hos medlemmarna, som kan 
leda till ett långvarigt och framgångsrikt samarbete i teamet.  

 
Vi kan, utifrån respondenternas svar, konstatera att medlemmarna i ett team, får en euforisk 
känsla när en prestation har lyckats. Därför är det viktigt, för individernas inre motivation, att 
få veta när de har presterat bra. 
 

Förslag VI: Team där ledaren ofta talar om för medlemmar att en prestation har lyckats och 
betonar vikten av den individuella insatsen, tenderar att skapa stolthet och lycka hos indivi-
den för dennes prestation. 

 
Vi har även kunnat se att teammedlemmar inte mår bra när de inte får reda på vad ledaren 
tycker om den individuella prestationen, och vad som förväntas av individen. Med anledning 
av det påstår vi att: 
 

Förslag VII: Teammedlemmen känner sig mer trygg, säker och motiverad i sitt arbete, när 
den har klart för sig vad teamledaren anser om dennes prestation, samt vet vad som förväntas 
av den i fortsättningen, än vad den gör i team där denna kännedom saknas.  
 

Samtliga av de intervjuade teamledare och medlemmar har uttalat sig positivt om vikten av 
variation mellan arbetsuppgifterna. Därav nästa förslag: 

 
Förslag VIII: För att skapa stimulans, motivation och kreativitet i teamet bör ledaren se till 
att arbetsuppgifterna som tilldelas teammedlemmarna varierar på ett sätt som passar indi-
videns färdigheter.  
 

 
Vidare kan det konstateras att de intervjuade ledarna verkar vara medvetna om att kunskap 
kring var i arbetet medlemmarna befinner sig ökar motivationen hos individerna som utför 
arbetet. Även teammedlemmarna påstår att de behöver veta var teamet befinner sig; de vill 
höra hur de ligger till. Därav kan vi konstatera att medlemmarna behöver en sorts bekräftelse 
från ledarnas sida – utan denna känner de sig vilsna och osäkra. Därav uppkom följande för-
slag: 
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Förslag IX: Ledarens bekräftelse på väl utfört arbete är viktigt för teammedlemmarnas 
självförtroende och bidrar till en fortsatt bra prestation.  

 
Slutligen, som det framgår av intervjuerna, känner sig medlemmarna inte speciellt delaktiga i 
beslutsfattande i team, och de intervjuade ledarna håller med om att de har en begränsad 
ställning gällande beslutsfattning. Detta tror vi kan bero på att det är svårt för medlemmarna 
att uttala sin vilja om att delta i beslutsfattning i högre utsträckning, på grund av det asym-
metriska förhållandet som de har till sin ledare. Vi ser även en tendens, att i team där med-
lemmarna är mer kompetenta och erkända av ledaren (som hos Kjell-Åke, där varje medlem 
är expert på ett område), får de även vara mer delaktiga i besluten. Detta tror vi kan bero på 
att det uppstår mer jämvikt i förhållandet mellan ledaren och medlemmen.  
 

Förslag X: I team där medlemmarna känner att deras kompetenser når upp till eller överträf-
far ledarens på deras specifika kompetensområde, är de även mer självsäkra på sitt bidrag 
till teamet och mer kapabla till att delta i beslutsfattning.  

 
Den avslutande slutsatsen som vi har kommit fram till efter att ha genomfört studien är att: 
 

En ledare kan inte ensam stå får all motivationsskapande i teamet, utan behöver även hålla 
medlemmarna ansvariga för och uppmuntra dem till att motivera varandra.  

 
 
Vidare anser vi att valet av ansats har gett oss tillräckligt med material för att kunna besvara 
frågan på ett sätt som ger insikt i ämnet, men även kan användas för att vidare tolka resulta-
tet. Vi är medvetna om att vår tolkning är personlig, och tror att samma underlag för studien 
hade kunnat användas för att komma åt andra insyn än vad vi gjort. Ändå tror vi starkt att i 
slutändan hade slutsatserna varit snarlika, då mycket av det som vår studie påvisat, stämmer 
in på flertalet av de existerande teorierna kring ledarskap i team.  
 
Förutsatt att det materialet som har samlats in under vår empiriska studie varit relevant, kan 
vi tänka oss att det har gett goda förutsättningar till att uppnå tillfredsställande resultat. Vi 
tror att problemfrågan besvaras och syften uppfylls dels inom resultatavsnittet, där det fram-
kommer hur några olika ledare inom de valda branscherna gör för att skapa inre motivation i 
sina team, och dels inom analysen där förståelse skapas om ledares och medlemmarnas upp-
fattning om de olika motivationshöjande faktorerna.  
 
De teorier som vi har valt har format utgångspunkten av vår studie, och därigenom kan ha 
varit avgörande även för slutsatsen. Vi tror ändå att det valet som gjorts kan ses som ett bra 
val vid den här nivån av studier, då den ger en ganska generell bild av motivation i team. 
Samtidigt har vi försökt använda flera källor, för att få en så nyanserad och rik bild som möj-
ligt av vad som bidrar till inre motivation i team. Viktigt att notera är att begreppen collective 
efficacy och team task cohesion tas endast upp i den inledande diskussionen, för att därefter 
lämna utrymme för de fem faktorer som påverkar dem. Detta görs eftersom de två begreppen 
i sig inte är huvudobjekten av denna studie, utan fokus hamnar istället på de fem faktorerna. 
Det kan dock tänkas att en liknande studie skulle kunna utformas på ett sådant sätt där just de 
två begreppen står i fokus. Då tror vi att frågorna som ställts hade sett annorlunda ut – då vår 
intervjuhandledning var ett direkt resultat av de fem faktorerna – och möjligtvis hade en ny 
nyans lagts till kring studier av motivationshöjande aktiviteter i team.  
 
Valet av respondenter har självfallet påverkat studiens utfall, vilket kan ses som en negativ 
aspekt av studien. Vi är medvetna om att generalisering utifrån fem respondenter är omöjlig, 
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även om dessa skiljer sig åt emellan varandra markant. Vi tror valet av respondenter snarare 
kan ses som fem olika stickprov inom fem olika branscher som använts för att undersöka hur 
den inre motivationen i just dessa team ser ut. Därför vore det även önskvärt att genomföra 
studien på ett större antal respondenter.  
 
Denna studie har tittat på den inre motivationen och hur den kan ökas. En annan intressant 
undersökning kan vara att titta närmare på relationen mellan inre och yttre motivation, hur de 
påverkar varandra, samt vilken av dessa som leder till effektivitet på ett sätt som är exempel-
vis snabbare, enklare, billigare, mera långvarigt, etc.  
 
Vi tror att studien skulle kunna ge en mer generell och nyanserad bild om fler respondenter 
hade använts för att ta fram det empiriska underlaget. Det hade i sin tur kunnat resultera i en 
djupare analys och troligtvis mer beprövade slutsatser.  
 
Slutligen tror vi att vår slutsats är något som kan undersökas närmare. En intressant studie 
skulle kunna undersöka vad teammedlemmarna kan göra, för att underlätta ledares arbete 
med att motivera teamet i helhet.  
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Bilaga 1: Operationalisering 
 

Riktlinje  Precisering  Operationalisering 

Planera och sät‐
ta mål 

Tydlighet  ✓ Hur tydliga är instruktionerna i ert teamet? 

 Mätbarhet  ✓ Hur kan prestationer mätas i teamet? 

 Realistiskt  ✓ Hur ofta uppfylls prestationskraven? 

 Upplägg/Planering  ✓ På vilket sätt presenteras prestationskraven för tea‐
met? 

 Tidsbegränsning  ✓ Under vilken tidsperiod löper uppgifterna som dele‐
geras till team?  

   

Samordna pre‐
stationen 

Färdigheter  ✓ Vilken betydelser har teammedlemmarnas färdighe‐
ter? 

✓ På vilket sätt tas denna kunskap tillvara på när ar‐
betsuppgifterna delegeras? 

 Tydlig rollfördelning  ✓ Hur medveten är varje individ om sin roll? 

 Roller  ✓ Hur fördelas arbetsuppgifterna mellan medlemmar‐
na?  

✓ Vilken betydelse tror du att det har för teamets pre‐
station att medlemmarna får en roll?  

✓ Kan du berätta hur rollfördelningen sker i ert team? 

 Identifiering  ✓ Vilka kriterier är viktiga för att rekrytera medlem‐
marna? 

   

Utveckla team‐
medlemmarna 

Medlemmars delta‐
gande 

✓ I vilken utsträckning deltar medlemmarna i besluts‐
fattande? 

 Social kompetens  ✓ Kan du berätta om hur ni går tillväga för att skapa 
gemensamhet i ett nytt team (alt. när nya medlem‐
mar tillkommer)? 

 Träning  ✓ Hur förändrats medlemmarnas färdigheter under en 
arbetsprocess? 

 Förbättring  ✓ I vilken utsträckning erhåller medlemmarna rekom‐
mendationer/instruktioner/tips på förbättring? 

 Konstruktiv kritik  ✓ I vilken utsträckning går dessa tips att använda i det 
efterföljande arbetet? 

   

Motivera de en‐
skilda medlem‐
mar 

Tillfredsställelse  ✓ Hur reagerar enskilda medlemmar på bra prestatio‐
ner? 

 Arbetsuppgifter  ✓ Vilken betydelse har det för medlemmar att arbets‐
uppgifterna är varierande? 

✓ Varför är det viktigt att arbetsuppgifterna är varie‐
rande? 



Bilaga 1 ‐ Operationalisering 

 

Riktlinje  Precisering  Operationalisering 

 Ansvar  ✓ Vilken betydelse har det att medlemmar får bestäm‐
ma över sin arbetssituation? 

 Beröm  ✓ Hur får medlemmar beröm för sitt arbete? 
✓ Vilken betydelse har det för medlemmar att få beröm 

för deras insats och arbete? 

 Utveckling  ✓ Hur känns det för medlemmar att utvecklas och lära 
in nya färdigheter? 

✓ Vilken betydelse har det för medlemmen att känna 
att denne utvecklas? 

✓ Varför är utveckling och inlärning av nya färdigheter 
viktigt för en enskild medlem? 

Lämna feedback  Utvärdering  ✓ Hur ofta brukar du prata med teammedlemmarna? 
✓ Vad brukar tas upp?  
✓ Hur viktiga anser du dessa samtal är?  

 Klara budskap  ✓ I vilken utsträckning är medlemmarna medvetna om 
hur de ligger till i arbetsprocessen i relation till må‐
let?  

✓ Hur får de reda på det? 

 Leverans av feedback  ✓ På vilket sätt burkar ledaren leverera kritik (både 
positiv och negativ)? 
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Bilaga 2: Intervjuhandledning 
 

Tema  Fråga  Frågan behandlar 

Personlig fakta  ✓ Vill du vara anonym?   ✓  

 ✓ Hur gammal är du?  ✓  

 ✓ Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör?  ✓  

   

Samordna pre‐
stationen 

✓  ✓  

 ✓ Vilka kriterier är viktiga för att rekrytera medlemmar‐
na? 

Identifiering 

 ✓ Vilken betydelse har teammedlemmarnas färdigheter? 
✓ På vilket sätt tas denna kunskap tillvara på när arbets‐

uppgifterna delegeras? 

Färdigheter 

 ✓ Hur fördelas arbetsuppgifterna mellan medlemmarna?  
✓ Vilken betydelse tror du att det har för teamets presta‐

tion att medlemmarna får en roll?  
✓ Kan du berätta hur rollfördelningen sker i ert team? 

Roller 

 ✓ Hur medveten är varje individ om sin roll?  Tydlig rollfördelning 

   

 ✓  ✓  

Planera och sätta 
mål 

  

 ✓ Hur tydliga är instruktionerna i ert teamet?  Tydlighet 

 ✓ På vilket sätt presenteras prestationskraven för tea‐
met? 

Upplägg/Planering 

 ✓ Under vilken tidsperiod löper uppgifterna som delege‐
ras till team?  

Tidsbegränsning 

 ✓ Hur kan prestationer mätas i teamet?  Mätbarhet 

 ✓ Hur ofta uppfylls prestationskraven?  Realistisk 

 ✓   

Utveckla team‐
medlemmarna 

  

 ✓ I vilken utsträckning deltar medlemmarna i besluts‐
fattande? 

Medlemmars delta‐
gande 

 ✓ Kan du berätta om hur ni går tillväga för att skapa 
gemensamhet i ett nytt team (alt. när nya medlemmar 
tillkommer)? 

Social kompetens 

 ✓ I vilken utsträckning erhåller medlemmarna rekom‐
mendationer/instruktioner/tips på förbättring? 

Förbättring 

 ✓ I vilken utsträckning går dessa tips att använda i det 
efterföljande arbetet? 

Konstruktiv kritik 
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Tema  Fråga  Frågan behandlar 

 ✓ Hur förändrats medlemmarnas färdigheter under en 
arbetsprocess? 

Träning 

   

Motivera de en‐
skilda medlem‐
mar 

  

 ✓ Hur reagerar enskilda medlemmar på bra prestatio‐
ner? 

Tillfredsställelse 

 ✓ Vilken betydelse har det för medlemmar att arbets‐
uppgifterna är varierande? 

✓ Varför är det viktigt att arbetsuppgifterna är varieran‐
de? 

Arbetsuppgifter 

 ✓ Vilken betydelse har det att medlemmar får bestämma 
över sin arbetssituation? 

Ansvar 

 ✓ Hur får medlemmar beröm för sitt arbete? 
✓ Vilken betydelse har det för medlemmar att få beröm 

för deras insats och arbete? 

Beröm 

 ✓ Hur känns det för medlemmar att utvecklas och lära 
in nya färdigheter? 

✓ Vilken betydelse har det för medlemmen att känna att 
denne utvecklas? 

✓ Varför är utveckling och inlärning av nya färdigheter 
viktigt för en enskild medlem? 

Utveckling 

   

Lämna feedback    

 ✓ Hur ofta brukar ledaren prata med teammedlemmar‐
na? 

✓ Vad brukar tas upp?  
✓ Hur viktiga anser du att dessa samtal är?  

Utvärdering 

 ✓ I vilken utsträckning är medlemmarna medvetna om 
hur de ligger till i arbetsprocessen i relation till målet?  

✓ Hur får de reda på det? 

Klara budskap 

 ✓ På vilket sätt burkar ledaren leverera kritik (både posi‐
tiv och negativ)? 

Leverans av feedback 

 ✓  ✓  

Avslutningsfrå‐
gor 

  

 ✓ Hur länge har du arbetat på den här positionen?  ✓  

 ✓ Kan du kort berätta om hur din väg till den här posi‐
tionen såg ut? * 

✓  

   

 ✓  ✓  

 * = Fråga endast till ledaren  ✓  
 
 


