
  

Högskolan i Halmstad 

Hälsa och Samhälle 

Arbetsvetenskapligt program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur leder man de som är tänkta att leda 

sig själva? 
En kvalitativ studie av ledarskap i självstyrande team 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsvetenskap 61-90 hp 

Vårterminen 2012 

Författare: Jennie Hägerström  

 Sofie Nielsen  

Handledare: Jonas Carlsson  

Examinator: Jan Karlsson  



  

Sammanfattning 
 

Titel: Hur leder man de som är tänkta att leda sig själva? 

 

Författare: Jennie Hägerström och Sofie Nielsen 

 

Högskolan i Halmstad 

Vårterminen 2012 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och öka förståelsen för hur ledarskapet i 

självstyrande team är utformat samt hur ledare arbetar för att motivera självstyrande 

team. Genom att beskriva och analysera hur ledarskapet i de självstyrande teamen är 

utformat är målet att besvara följande frågor: på vilket sätt medlemmarna i de 

undersökta teamen är självstyrande, hur rollen som ledare för ett självstyrande team är 

utformad, hur ledarna anser att de självstyrande teamen arbetar för att motivera sig 

själva, vad ledarna anser motiverar och inspirerar de självstyrande teamen till att göra 

ett gott arbete samt hur ledarna arbetar med att motivera de självstyrande teamen. 

 

Undersökningen är av en kvalitativ ansats och enskilda intervjuer har använts för att 

samla in empiri. Sju ledare i olika led med olika personalansvar har intervjuats för att 

besvara våra frågeställningar. 

 

Studiens resultat visade att medlemmarna i de självstyrande teamen till viss del 

fungerar självstyrande och att rollen som ledare för ett självstyrande team är 

vägledande och stödjande i sin karaktär. Ledarna anser att teamen motiverar sig själva 

genom att det arbete de utför genomförs tillsammans vilket i sin tur ökar 

gruppsammanhållningen. Genom att göra medarbetarna delaktiga i beslutsfattande 

och problemlösande ökar ledarna motivationen hos medarbetarna. Studiens resultat 

visar att ledarna anser att medarbetarna i de självstyrande teamen motiveras av 

utveckling, ansvar och av det arbetssätt de använder sig av på avdelningen, nämligen 

arbetsrotation.  
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Abstract 
 

Title: How do you lead those who are supposed to lead themselves? 

 

Authors: Jennie Hägerström och Sofie Nielsen 

 

University of Halmstad 

Spring semester 2012 

 

The purpose of this paper is to explore and increase an understanding of how 

leadership in self-managing teams is formed and how the leaders are working to 

motivate self-managing teams. By describing and analyzing how the leadership in the 

self-managing teams are formed, the goal is to answer the following questions: are the 

members of the investigated team self-managing, how is the role as a leader of a self-

managing team formed, how do the leaders think that the self-managing teams are 

working to motivate themselves, how are the leaders working to motivate the self-

managing teams and what does the leaders think motivates and inspires the self-

managing teams to do a good job. 

 

The study is of a qualitative approach and individual interviews were used to collect 

empirical data. Seven leaders at different levels with different personnel responsibility 

were interviewed as an attempt to answer our questions. 

 

The results of the interviews showed that the members of the self-managing teams 

operate to some extent self-managing and that the role as leader of a self-managing 

team is guiding and supportive in character. The leaders believe that the self-

managing teams motivate themselves by their work activity carried out together, 

which in turn increases group cohesion. By making the employees involved in 

decision making and problem-solving leaders increases the motivation of employees. 

Our results demonstrate that the leaders believe that employees in the self-managing 

teams are motivated by development, responsibility, and of the working methods they 

use in the department, namely job rotation. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel får läsaren en introduktion till författarnas valda ämne. Bakgrunden 

till uppsatsens valda problemområde beskrivs och leder vidare till en presentation av 

företaget. Kapitlet följs där efter med en problemformulering, syftet med uppsatsen, 

avgränsningar och avslutas med uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Idén till uppsatsen föddes när vi diskuterade med en av våra lärare vad vi kunde tänka 

oss att skriva om. Då vi redan hade bestämt vilket företag vi skulle genomföra vår 

studie hos samt att vi båda var överens om att skriva om ledarskap ville vi hitta en 

tydligare avgränsning. Eftersom en av oss arbetar på det valda företaget hade vi bildat 

oss en uppfattning av deras olika arbetssätt vilket ledde oss in på självstyrande team 

och det paradoxala i att leda någon som är tänkt att leda sig själv. När vi sedan läste 

en artikel av Urch Druskat & Wheeler (2004) diskuterade författarna även där det 

motsägelsefulla i att leda en grupp som är självständigt, då det innebär att ledaren ska 

leda en grupp anställda som ska leda sig själva.  

 

I slutet av 1960-talet var missnöjet med de fysiska och sociala arbetsförhållandena 

stora på många svenska industriella arbetsplatser. Arbetsviljan och engagemanget från 

de anställdas sida var på nedgång. Den tayloristiska produktions- och 

arbetsorganisationen som präglade de svenska arbetsplatserna, ansågs av många vara 

grundorsaken till såväl de mänskliga och sociala problemen som till de tilltagande 

produktivitetsproblemen. Sökandet efter alternativa arbetsorganisatoriska lösningar 

bedömdes därför som angeläget. Grupper kom att bli ett nyckelord. Känslan av 

grupptillhörighet, både formella som informella grupper, var lika viktig då som idag 

för såväl arbetsmoral, trivsel som produktivitet (Lind & Skärvad, 1997). 

 

Den främsta inspirationskällan i sökandet efter nya industriella arbetsformer var de 

norska försöken med självstyrande team (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006, Lind & 

Skärvad, 1997). I början på 1960-talet uppstod ett intresse för större personlig 

medverkan i arbetslivet. Detta ledde till att man i Norge experimenterade med nya 

samarbetsformer. Utgångspunkten var att de yttre belöningsformerna, så som lön, 

arbetstid och säkerhet visade sig vara otillräckliga när det gällde att öka 

produktiviteten. Norge stod i spetsen för utvecklingen genom 1960-talet och försöken 

med självstyrande team spred sig sedan till Sverige. Under en period i början av 1970-

talet fanns ett stort intresse även i Sverige för självstyrande team. Bland annat satsade 

bilfabrikerna Volvo och SAAB på nya samarbetsformer. 130 produktionsgrupper hos 

SAAB var organiserade som team år 1973, och under 1990-talet införde Volvo 

samarbetsformer som involverade medarbetare i team om 20-30 personer i 

budgetarbete och resultatuppföljning (Bakka m fl, 2006).  
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Införandet av självstyrande team har expanderat som ett sätt för organisationer att 

möta den konkurrens som råder i dagens affärsvärld. Många organisationer förändras 

och övergår från en traditionell organisationsstruktur till en mer teambaserad struktur, 

det vill säga organisationer ersätter hela lager av ledningen med självstyrande team 

som ett substitut för hierarki (Spreitzer, Cohen & Ledford JR, 1999). Callanan (2004) 

menar att när organisationsstrukturen ändras är det viktigt att även andra funktioner 

inom organisationen förändras. Bland annat bör organisationskultur, interna 

organisationssystem samt ledarskap utvecklas åt samma håll på så vis att de stödjer 

den nya strukturen. Då fler och fler organisationer använder sig av självstyrande team 

i allt större utsträckning är ledarskapets utveckling därför ett ämne som blir alltmer 

aktuellt. Flera forskare har funnit att ledarskapet är avgörande för teamets prestationer 

och poängterar vikten av att utveckla teamledare för att organisationen ska visa ett 

gott resultat (Liu & McMurray, 2003; Manz & Sims, 1987; Natale, Sora & 

Kavalipurapu, 2004; Urch Druskat & Wheeler, 2003). 

 

Forskare menar att ledare av självstyrande team inte bör agera och relatera till de 

anställda på samma sätt som ledare i en traditionell organisationsstruktur (Liu & 

McMurray, 2004; Manz & Sims, 1987; Natale m fl, 2004; Urch Druskat & Wheeler, 

2003). Då ett självstyrande team har ett eget ledaransvar, innebär detta att de ska ta 

över delar av ledarskapet för att leda sig självt. Teamledarens främsta uppgift blir 

därför att leda teamet på ett sådant sätt att teammedlemmarna kan leda sig själva. Ett 

gammalt kinesiskt ordspråk i Manz & Sims (1987:106) säger: “The best of all leaders 

is the one who helps people so that, eventually, they don't need him”. Påståendet 

verkar fånga den idealiska kärnan av hur ledarskapet ska se ut i dagens självstyrande 

team. 

 

Rollen som ledare för ett självstyrande team är särskilt svår att ta sig an eftersom 

ledarna ofta ställs inför den tvetydiga och svåra uppgiften att balansera vägledning 

och riktning tillsammans med de anställdas deltagande och hänsynstagande. Frågan - 

hur leder man de som är tänkta att leda sig själva? - fångar själva kärnan i detta 

ledarskapsdilemma enligt Stewart & Manz (1995). Försök att hantera denna svåra 

ledarskapsroll resulterar ofta i negativa reaktioner från ledarna av självstyrande team 

och inkluderar motstånd till förändring, rollkonflikter, ovilja att avstå från makt och 

rädsla för att uppträda som inkompetenta (Stewart & Manz, 1995). 

1.2 Företagspresentation 

Företaget som har stått till grund för denna uppsats är ett av Sveriges ledande 

restaurang- och storköksspecialister. Företaget, som är en hierarkisk organisation, har 

i dagsläget cirka 2500 anställda med verksamheter runt om i hela Sverige och 

erbjuder ett brett spektrum av produkter, tjänster och koncept. Undersökningen har 

utförts på ett av deras lager som ligger beläget i södra Sverige där fick vi chansen att 

intervjua olika ledare på en av lagrets avdelningar. Arbetsuppgifterna på avdelningen 

består av den dagliga produktionen av expedition av kundorder, varuplock, in- och 

utleveranser, truckkörning, diverse montering och underhållsuppgifter i lagret. 
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Arbetstagarna ansvarar även för att kvaliteten och att leveranssäkerheten motsvarar 

kundernas krav och förväntningar på företaget.  

1.3 Problemformulering  

Enligt våra egna erfarenheter i arbetslivet vill man ofta som anställd medverka i 

beslutsfattande och planering av arbetet. En förförståelse av hur arbetssättet på 

avdelningen är utformat har genererats då en av oss arbetar på företaget. Eftersom vi 

har läst om ledarskap i vår utbildning och har ett stort intresse av detta ansåg vi det 

vara intressant att skriva om ledarskap men med en inriktning på hur man leder 

självstyrande team. Då många team idag, i hög grad arbetar utan en ledare på plats 

och får därmed klara mycket av styrningen själva utmynnar vår problemformulering i: 

Hur man som ledare ska leda och motivera de team som är tänkta att leda sig själva. 

1.4 Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och öka förståelsen för hur ledarskapet i 

självstyrande team är utformat i den valda verksamheten samt hur ledarna arbetar för 

att motivera de självstyrande teamen. Till vår hjälp för att kunna besvara vårt syfte har 

vi utvecklat följande frågeställningar: 

 

- På vilket sätt är arbetsteamen självstyrande? 

- Hur är rollen som ledare för ett självstyrande team utformad? 

- På vilket sätt anser ledarna att de självstyrande teamen arbetar för att motivera 

sig själva? 

- Vad anser ledarna motiverar och inspirerar de självstyrande teamen till att 

göra ett gott arbete? 

- Hur arbetar ledarna med att motivera de självstyrande teamen? 

1.5 Avgränsning  

Vi har valt att undersöka endast ett företag då vi ville göra en djupgående 

undersökning av hur företaget leder och motiverar självstyrande team. Vi har 

medvetet valt att fokusera på ledarens perspektiv och kommer inte vidare beröra hur 

verkligheten ser ut ur medarbetarnas perspektiv, det vill säga de självstyrda teamens 

perspektiv. Detta val grundar sig i att vi har ett intresse för ledarskap och vill därför 

djupare undersöka hur ledarna arbetar med de självstyrande teamen.  
 

1. 6 Disposition  

I inledningen av uppsatsen ges en bakgrundspresentation av hur de självstyrande 

teamen har uppkommit samt vilken betydelse de har börjat få i organisationer för att 

möta konkurrensen som råder i affärssvärlden. Inledningen avslutas med att 

presentera uppsatsens problemformulering samt syfte och frågeställningar. I kapitel 2 

presenteras den litteratur vi ansåg var betydelsefull för undersökningens syfte och 

som vi använde oss av i den empiriska analysen. I det tredje kapitlet redogör och 

motiverar vi för uppsatsens metod. Vi kommer även i detta kapitel redovisa 

uppsatsens praktiska tillvägagångsätt, val av metod, datainsamling, utformningen av 
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intervjuguiden samt dess innehåll. Vi redovisar även för insamling av empiri, etik, 

validitet och reliabilitet samt avslutar med en metoddiskussion. I kapitel 4 redogör vi 

för uppsatsens empiriska material, det vill säga en sammanställning av det resultat vi 

fått från de genomförda intervjuerna. I det femte kapitlet tar vi hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna för att analysera det empiriska materialet. Det avslutande kapitlet 

diskuterar analysen utifrån egna reflektioner samt avslutar uppsatsen med en kritisk 

refle                                                         . 
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2. Litteratur 
 

Härmed redogör vi för de teoretiska delar vi anser vara av relevans för vår studie. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av självstyrande team som följs av avsnitten 

ledarskap i självstyrande team och motivation i självstyrande team. Eftersom det finns 

en stor mängd litteratur inom vårt ämnesområde har vi valt att endast ta upp de 

teorier som vi anser vara relevanta för vår studie. 

 

I arbetet har vi valt att använda begreppen självstyrande grupper och självstyrande 

team synonymt. Detta val grundar sig i att litteraturen har olika benämningar på 

begreppen men enligt oss har de samma innebörd.  

 

2.1 Självstyrande team 

Logiken för att upprätta självstyrande team kommer främst från den socio-tekniska 

system teorin. Socio-tekniska system försöker gemensamt optimera både de sociala 

och tekniska aspekterna av ett arbetssystem. Denna gemensamma optimering leder 

ofta till en förskjutning från individ till grupp fokuserade arbetssätt. Anställda är 

organiserade i små grupper eller team som är baserade på uppdelningar i 

arbetsprocessen. Dessa grupper får en ökad självständighet och mer kontroll över sina 

arbetsuppgifter. Ansvar som traditionellt sett har legat hos ledarens roll delegeras till 

teamet. Till exempel bestämmer självstyrande team över arbetsmetoder och scheman, 

tilldelar arbetsuppgifter inom teamet, löser kvalitets och mellanmänskliga problem, 

samt genomför gruppmöten. Naturligtvis varierar det i vilken utsträckning teamen har 

rätt att bestämma och reglera deras beteenden (Stewart & Manz, 1995). 

 

Forskaren och professorn Björn Gustavsen (1990) skriver i sin bok Vägen till bättre 

arbetsliv att självstyrande team är ett organisationsmönster där ett antal medarbetare 

ingår i en arbetsgrupp som har befogenheter att ta beslut angående arbetets upplägg 

och arbetets genomförande. Exempel på detta kan vara underhåll, kvalitetskontroll 

och planering. För att detta ska vara möjligt krävs det att gruppen besitter den 

kompetens som fordras för att fatta dessa beslut. Det som skiljer självstyrande team 

från vanliga grupper är att dessa team har ett utökat ansvar samt högre befogenheter, 

och klarar sig på ett sätt utan andras råd och beslut (Bakka m fl, 2006). 

 

I många organisationer har självstyrande team blivit introducerade som ett verktyg för 

att förbättra prestationer och välbefinnande för sina anställda. Sådana team beskrivs 

som grupper där de anställda är beroende av varandra och som har den kollektiva 

auktoriteten och ansvaret för att hantera och utföra uppgifter. Trots att definitionen 

verkar föreslå att självstyrande team inte behöver något formellt ledarskap kan det i 

verkligheten behövas specifika ledarskapsbeteenden som ingår i teamledare och som 

är nödvändiga för att sådana team ska bli självstyrande. I själva verket är 

teamledarens beteende ofta identifierat som en av de viktigaste faktorerna för 

självstyrande teams effektivitet. En vanlig uppfattning är att medlemmar av 
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 jä    y         m      b               y                      ”                  ”, 

utan att de bör ledas på ett coachande sätt (Stoker, 2008). 

 

Enligt socialpsykologen Richard Hackman i Wageman (2001) måste fyra olika 

funktioner åstadkommas när arbete utförs i en ändamålsenlig organisation. För det 

första måste en grupp utföra arbetet. För det andra måste gruppen övervaka och 

hantera arbetsprocesserna. För det tredje måste gruppen strukturera den utförande 

enheten och dess kontext och för det fjärde måste gruppen specificera målen eller 

syftena som ska uppnås. Ett självstyrande team har befogenheter och ansvar för de 

första två funktionerna, det vill säga att utföra och hantera arbetet men inom en 

struktur och syften som är satta av andra (Wageman, 2001). Effektiva självstyrande 

team är inte möjliga om inte någon utövar auktoritet genom att sätta riktningen för det 

självstyrande teamet. Hackman (1986) menar att det finns flera olika grader av 

självstyrande i team. Oavsett grad av självstyre har dock teamet inte kontroll över 

designen av teamet, i vilken kontext det befinner sig eller den övergripande 

målsättningen med teamet, det är ledningens och ledarens arbete.  
 

2.1.1 Beteenden i självstyrande team 
Hur kan man veta om medlemmarna i en presterande enhet fungerar som 

självstyrande? Vilka beteenden kan man förvänta sig att se i en sådan grupp som 

kanske helt saknar, eller är mindre vanligt, i en grupp som är helt styrd av en ledare? 

Hackman (1986) listar fem beteenden som är arrangerade från de mest grundläggande 

självstyrande beteenden till dem som bara skulle hittas i relativt mogna självstyrande 

team. 

 

1. Anställda tar personligt ansvar för resultatet av sitt arbete 

2. Anställda övervakar sitt eget beteende, söker aktivt information för att lära sig 

hur väl de utför sina arbetsuppgifter 

3. Anställda leder/hanterar sin egen prestation, utför justerande åtgärder på eget 

initiativ 

4. När anställda inte har vad de behöver för att prestera väl, söker de aktivt 

vägledning från organisationen för att kunna prestera bra 

5. Anställda tar initiativ till att hjälpa andra inom andra områden för att förbättra 

deras prestationer 

 

Mycket av det ansvar och de befogenheter som vanligtvis innehas av ledare har lagts 

över på medlemmarna i de självstyrande teamen. De flesta självstyrande teamen är 

ansvariga för att producera en särskild produkt eller tjänst. Vilket team som helst kan 

vara självstyrande men denna form av lagstyrning används vanligtvis för team som 

utför samma typ av operativ uppgift upprepade gånger och har ett relativt stabilt 

medlemskap över tiden. Medlemmarna turas ofta om att utföra de olika uppgifterna 

som laget ansvarar för. När medlemmar lär sig att utföra flera uppgifter, ökar detta 
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flexibiliteten, gör arbetet mer intressant och ger en möjlighet till att lära sig nya 

färdigheter (Yukl, 2010).  

 

När vi i arbetet pratar om självstyrande team använder vi oss av följande definition: 

”Självstyrande arbetsgrupper är uttryck för ett organisationsmönster där ett antal 

medarbetare ingår i en grupp som har rätt att träffa beslut som handlar om 

tillrättaläggning och utförande av arbetet” (Bakka m fl, 2006:108). 

2.2 Ledarskap i självstyrande team 

Ledare för självstyrande team står inför en helt annan situation än vad traditionella 

ledare gör. Båda är ansvariga för prestationerna av deras team. Den traditionella 

ledaren förväntas att leda genom att övervaka och hantera sina team, medan ledare av 

självstyrande team förväntas att leda genom att delegera den övervakning och 

hantering tillbaka till sina team (Urch Druskat & Wheeler, 2003). För traditionella 

ledare är flödet av inflytande så kallat top-down och för ledare av självstyrande team 

är det mer bottom-up. Detta vill säga att en traditionell ledare engagerar sig betydligt 

oftare i att utfärda kommandon och använder sig av en envägskommunikation 

gentemot gruppmedlemmarna, medan ledare för självstyrande team oftare engagerar 

sig i rådgivning där de ställer frågor, ger information och råd. I det självstyrande 

teamets arbetsmiljö verkar inflytande komma mindre från makten i rollen och mer 

från en ledares förmåga att övertala medlemmarna att tala, lyssna, och acceptera råd. 

Inflytande och auktoritet flödar från ledare till underordnade (Courtright, Fairhurst & 

Rogers, 1989). 

 

Teorier som beskriver effektivt ledarskap för självstyrande team fokuserar ofta på två 

typer av ledarstilar: styrande och coachande ledarskap. Styrande ledarskap 

tillsammans med personorienterat ledarskap är ett av de mest använda 

ledarskapskoncepten. Styrande ledarskapsbeteende innebär att ledaren definierar, 

strukturerar rollerna och aktiviteterna för underordnade mot att uppnå teamets mål. En 

ledare som använder sig av styrande ledarskap är en person som säger till sina 

anställda vad de ska göra och hur de ska göra det. Coachande ledarskapsbeteende är 

relaterat till hänsyn, och är definierat som en dag till dag process för att hjälpa 

anställda att upptäcka möjligheter till att förbättra deras egen förmåga och kapacitet. 

Det handlar om att ge guidning, uppmuntran och stöd till medlemmarna av teamet 

(Stoker, 2008).   

 

Manz & Sims (1987) beskriver ledarskapet i självstyrande team som en paradox. Hur 

leder man anställda i team som är tänkta att leda sig själva? Wageman (1995) hävdar 

att ledaren måste ta på sig rollen som coach istället för rollen som den styrande 

ledaren. Manz & Sims (1987) föreslår att en ledare för självstyrande team måste bland 

annat uppmuntra självstyre i termer av: uppmuntra till självobservation/ 

självutvärdering så att teamet kan samla den information som krävs för att utvärdera 

sin prestation, uppmuntra till egen målsättning så att teamet kan sätta egna 

prestationsmål, uppmuntra till förstärkning så att teamet kan känna igen och förstärka 
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bra teamarbete, uppmuntra till självkritik så att teamet är självkritiska och kan 

motverka dåligt teamarbete, och uppmuntra till självförväntan så att teamet har höga 

förväntningar på teamets prestationer. Oavsett, måste ledaren spela en stöttande roll 

för att möjliggöra att teamet kan leda sig självt. 

 

I en studie gjord av Stoker (2008) fann man att självstyrande team både behöver 

struktur och ett coachande ledarskap. Detta beror på att vissa medlemmar i 

självstyrande team, speciellt de som inte har varit verksamma i teamet en längre tid, 

drar fördel av initierad struktur införd av en ledare. Mer etablerade teammedlemmar 

drar fördel från ett coachande beteende. Resultatet från studien betonar behovet av att 

gå längre än att enbart anta att det råder enkla relationer mellan ledarstilar och 

självstyrande team. Informationen från studien föreslår att ledarskap är som mest 

effektivt när det passar med teamets varaktighet av varje individuell teammedlem. Att 

anta olika ledarskapsbeteenden gentemot olika teammedlemmar verkar därmed vara 

mer effektivt än att bara använda sig av ett tillvägagångssätt. Informationen från 

studien visar också att om man använder sig av både ett styrande och coachande 

beteende kan detta var effektivt men också ineffektivt, beroende på den individuella 

teammedlemmen. Detta kräver en teamledare som är flexibel i att ta sig an olika 

ledarstilar och som kan både initiera struktur samt ha ett coachande beteende. Enligt 

Utbult (2004) varierar det hela tiden hur mycket stöd och vägledning en grupp 

behöver. Han menar på att en ny grupp behöver mer stöd och att ledaren då behövs i 

större utsträckning men att gruppen blir allt mer självstyrande med tiden.  

 

Vad självstyrande team medför är att de har möjlighet att förändra kvalitet och 

produktivitet till något bättre och på detta sätt möjliggör de självstyrande teamen att 

organisationen blir till en lärande organisation. Det är inte alla gånger lätt för ledare 

att acceptera en styrning som denna då det traditionella sättet att se på ledarens 

uppgift är att styra och leda teamet. I ett självstyrande team är det viktigt att det finns 

ett stort förtroende mellan ledarna och deras underställda medarbetare för att teamet 

ska bli så optimalt som möjligt. Som ledare måste förtroende visas samtidigt som en 

slags kontroll utövas, men att vara till hjälp och stöd för sina underordnade 

medarbetare är själva grundprincipen för ledaren (Wilson, 1995). En ledare för 

självstyrande team måste lita på sina medarbetare samtidigt som denna ska kunna ge 

direkt och ärlig kritik vid behov. För att en disciplinerad arbetsprocess kan ta vid 

måste strukturer skapas som alltid åtföljs av uppföljningar. Det krävs även att 

visionen delas av alla i teamet för att det ska bli ett optimalt team. Givetvis krävs det 

också att tydliga mål är uppsatta och att resurser finns för att uppnå målen (Bakka m 

fl, 2006).  

 

Enligt ledarskapsprofessorn Gary Yukl (2010) är rollen som den coachande och 

handledande ledaren viktig när det kommer till självstyrande team. Betydande 

coachning och uppmuntran är oftast nödvändigt för att få en lyckad start för 

självstyrande team. I ledarskapscoachningen ingår det att hjälpa medlemmar lära sig 

planera och organisera arbetet, ta gruppbeslut, lösa konflikter och samarbeta effektivt 
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som ett team. En annan viktig roll för ledaren är att delge nödvändig information, 

resurser och politiskt stöd från organisationen till det självstyrande teamet. Eftersom 

externa ledare fungerar som länken mellan team och organisation är det viktigt att 

ledaren bygger upp och upprätthåller samarbetskontakter och ett effektivt utbyte av 

information. Jämfört med ledare för traditionella funktionella team, är ledare för 

självstyrande team mindre benägna att använda sin legitima makt i direktiva sätt att 

påverka laget. Istället är de mer benägna att ställa frågor och använda inflytande 

utifrån deras expertis (Yukl, 2010).  

 

Författare har antagit att när ett lag bildas, kommer de flesta av de ledande 

funktionerna att utföras av gruppmedlemmarna, vilket gör en ledare överflödig. 

Denna position utmanas av andra författare t.ex. Urch Druskat & Wheeler (2003); 

Hackman (1986) som hävdar att ledaren för självstyrande team är viktig för framgång 

i teamen, inte bara i tidiga skeden utan även i senare. När laget fortsätter att utvecklas, 

bör ledaren förmedla tydliga förväntningar om nytt ansvar för medlemmarna så att de 

kan reglera sitt eget beteende. Ledaren bör även tydligt kommunicera nya mål och 

förändrade prioriteringar, samt att denne bör fortsätta att fungera som en förespråkare 

för teamet, hjälpa dem att få nödvändiga resurser och politiskt stöd från 

organisationen. Slutligen är det ofta nödvändigt för ledaren att hjälpa laget i 

hanteringen av ovanliga och störande händelser. Att hjälpa teamet att förstå problemet 

och coacha medlemmarna i hur problemet ska bemötas är särskilt användbara former 

av ledarskap i denna situation (Yukl, 2010). 

 

Enligt Yukl (2010) återspeglar de flesta definitioner kring ledarskap antagandet att 

ledarskapet innebär en process där inflytande avsiktligt utövas över andra människor 

för att vägleda, strukturera och underlätta aktiviteter och relationer i ett team eller 

organisation. När vi pratar om ledarskap i självstyrande team följer vi just Yukls 

tankegångar om vad ledarskap innebär. Stoker (2008) menar att coachande 

ledarskapsbeteende är relaterat till hänsyn och är till för att hjälpa anställda att 

upptäcka möjligheter till att förbättra deras egen förmåga och kapacitet. Denna 

definition använder vi oss av när vi i uppsatsen talar om coachning.  

2.2.1 Situationsanpassat ledarskap 
Paul Hersey (1984), professor i management, menar att idén med ledarskap är att 

behandla medarbetarna på olika sätt för att skapa motivation. Ledaren måste fråga sig 

själv vad det är som får individen att bli motiverad. För att vara en bra ledare krävs 

det att man är dynamisk och kan anpassa sig efter den personal som ska påverkas, det 

      ä                         ”bä   ”    arstil. Tillsammans med Kenneth Blanchard 

skapade Paul Hersey (1996) modellen för situationsanpassat ledarskap. Modellen 

bygger på att varje situation kräver sin typ av ledarstil och att olika ledarstilar är bättre 

i olika situationer.  Ledare måste vara flexibla nog att anpassa sin ledarstil till de olika 

situationer som organisationen befinner sig i. En situationsanpassad ledare är den som 

snabbt kan växla sin ledarstil efter hur situationen förändras. Som ledare är det viktigt 

att anpassa sin ledarstil efter individens mognad och vad denne är kompetent nog och 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ledarskap
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ledarstil&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ledare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
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engagerad till att göra. Modellen bygger på fyra grundläggande ledarstilar: 

instruerande, coachande, stödjande och delegerande (Hersey, Blanchard & Johnson, 

1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Situationsanpassat ledarskap 

Källa: Hersey m fl (1996:200). 

 

Instruerande – ledarstilen präglas av att ledaren är mycket styrande och svagt 

stödjande. Denna ledarstil kännetecknas av en envägskommunikation där ledaren 

visar de anställda vad som ska göras, när, var, hur och vem som ska göra det. Stilen 

utövas på anställda som inte är kompetenta eller villiga att lösa uppgifterna (Hersey m 

fl, 1996). 

 

Coachande – ledarstilen kännetecknar en ledare som är starkt styrande och starkt 

stödjande. Ledaren ger mycket direktiv men tillhandahåller samtidigt förklaringar och 

möjligheter till klargörande för de anställda. Stilen utövas på anställda som saknar 

engagemang men har någon typ av kompetens. De behöver riktning på grund av deras 

oerfarenhet och support för att stärka deras engagemang (Hersey m fl, 1996).   

 

Stödjande – ledarstilen karaktäriseras av beteenden som tillhandahåller uppmuntran, 

stödjer diskussioner och frågar efter de anställdas synpunkter. Ledaren är svagt 

styrande och starkt stödjande. Stilen utövas på anställda som är motiverade och 

engagerad och har måttlig till hög kompetens (Hersey m fl, 1996).   

 

Delegerande – ledarstilen utmärks av en ledare som är svagt styrande och svagt 

stödjande. Det förekommer en låg grad av tvåvägskommunikation och ledaren 

tillhandahåller få instruktioner. Stilen utövas på anställda som har både kompetens 

och engagemang att utföra uppgifterna. Dessa anställda är självständiga och 

självgående eftersom kontrollen ligger hos dem själva (Hersey m fl, 1996).  
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2.3 Motivation i självstyrande team 

Motivation är en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteendet mot olika mål” (www.ne.se). Enligt författarna Bruzelius & 

Skärvad (2004) är motivation en drivkraft till handling i en viss riktning, och en 

individ är motiverad när ett behov eller önskemål påverkar individens handlande. Det 

går att läsa på www.ne.se att det finns olika motivationsteorier som förklarar varför vi 

handlar som vi gör och att människan uppfattas som mer eller mindre styrd av inre 

drivkrafter som ger energi åt handlandet (www.ne.se). Psykologen Abraham Maslows 

vetenskapliga arbete har länge varit centralt i dessa motivationsteorier. Grundtanken 

med hans teori är att alla individer, vid varje given tidpunkt, har ett antal 

konkurrerande behov. Han menar att ett av behoven är alltid starkare och driver 

individen att handla i syftet att tillfredsställa just det behovet (Bruzelius & Skärvad, 

2004).  

 

Maslow har ordnat dessa behov i en behovstrappa.  Längst ner i trappan hamnar de 

fysiologiska behoven, som handlar om att grundvillkoren för överlevnad, så som 

exempelvis mat på bordet och tak över huvudet. Nästa steg, steg två handlar om 

säkerhetsbehov vilket handlar om att skydda och bevara grundvillkoren i det första 

steget. Det tredje steget handlar om kontaktbehov, människans vilja att interagera med 

andra samt längtan efter tillhörighet och kärlek. Det fjärde steget handlar om 

uppskattnings- och statusbehov, där individen har en önskan om att respekteras av 

andra, att öka sin egen status i samhället och att förstärka sin självkänsla och sitt 

självförtroende. Självförverkligandebehoven är det sista steget i Maslows 

behovstrappa, som handlar om viljan att uppnå och förverkliga sin förmåga (Bruzelius 

& Skärvad, 2004).  

 
 

Figur 2: Behovstrappa enligt Maslow 

Källa: Bruzelius & Skärvad, (2004:290). 

 

Alla individer bär på samtliga behov som påträffas i Maslows behovstrappa, men det 

är bara de behov som inte tillfredsställs som utlöser själva motivationen hos en 

individ. När det första behovet är tillfredsställt rör sig individen uppför behovstrappan 

för att tillfredsställa nästa steg. Är det så att något av de mer grundläggande behoven 
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hotas går individen tillbaka till det steget för att på nytt tillfredsställa (Bruzelius & 

Skärvad, 2004).  

 

Psykologen Frederick Herzberg studerade frågan om tillfredställelse i arbetslivet och 

vidareutvecklade Maslows motivationsteori. En teori som Herzberg namngav var 

tvåfaktorsteorin, där han skiljer på hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Herzberg 

menar att motivation varken skall vara ett måste eller ett tvång utan ska komma från 

en inre drivkraft. Den sorts drivkraft ligger latent i varje individ och får oss att göra 

det vi har lust att göra. Herzberg är motståndare till att resultat- och prestationslön ska 

motivera medarbetare under en längre tid. Han menar på att resultat- och 

prestationslön motiverar för stunden men att denna sorts belöning snabbt blir en 

självklarhet hos medarbetarna och slutar motivera individen efter ett tag. Herzberg 

menar att om individen motiveras av en inre drivkraft gör medarbetaren ett bättre jobb 

för stunden men även i längden (Abrahamsson & Andersen, 2005, Bruzelius & 

Skärvad, 2004). 

 

Herzberg förklarar att hygienfaktorer handlar om arbetsförhållanden och arbetsvillkor, 

som exempelvis lön, arbetsledning, personalpolitik samt den fysiska arbetsmiljön. 

Motivationsfaktorer handlar om själva arbetsuppgiften som exempelvis att arbetet är 

intressant, att ha kontroll över sin arbetssituation, att ha utvecklingsmöjligheter och 

känna ansvar. Hygienfaktorerna måste vara uppfyllda för att en individ ska trivas på 

arbetet och tidigast när motivationerna är tillgodosedda blir det möjligt för individen 

att känna engagemang för arbetsuppgiften, stimuleras av arbetet och känna en 

drivkraft att arbeta hårdare. Hertzberg menar att hygienfaktorer och 

motivationsfaktorerna är oberoende av varandra och utvecklade sin motivationsteori i 

förhållande till tillfredställelse och inte i förhållande till vad motivationen kunde leda 

till (Abrahamsson & Andersen, 2005; Bruzelius & Skärvad, 2004). Herzberg menar 

att de faktorer som gör att en individ trivs på arbetet inte är dem samma som leder till 

vantrivsel om faktorerna inte finns. Att skapa goda arbetsförhållanden motverkar 

vantrivsel på en arbetsplats men det innebär inte att trivseln finns där automatiskt. 

Däremot om organisationen ger medarbetarna exempelvis mer stimulerande och 

varierande arbetsuppgifter kommer detta skapa trivsel, men det skapas inte vantrivsel 

om faktorerna inte finns utan skapar enbart icke trivsel. Sammanfattningsvis leder 

motivationsfaktorer till trivsel när de finns, men inte till vantrivsel när de saknas, 

således kan hygienfaktorer skapa vantrivsel om de saknas men de kan inte skapa 

trivsel (Abrahamsson & Andersen, 2005). Herzbergs hygienfaktorer kan ses som det 

samma som Maslows tre lägsta steg och motivationsfaktorerna kan ses som de två 

översta stegen i behovstrappan (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Självstyrande team medför ett antal potentiella fördelar, bland annat starkare 

engagemang från medarbetare till arbetet, förbättrar en mer effektiv förvaltning av 

arbetsrelaterade problem, ökar effektiviteten, förbättrar trivseln, medför lägre 

sjukfrånvaro och därmed lägre omsättning. Att medlemmarna i de självstyrande 

teamen är utbildade för att utföra olika jobb innebär att arbetet blir mer intressant för 
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medlemmarna, samt att det ökar flexibiliteten i teamet att hantera personalbrist som är 

till följd av sjukdom eller personalomsättning (Yukl, 2010). 

 

I uppsatsen har vi använt oss av Nationalencyklopedins definition av motivation: 

”Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål” (www.ne.se). Likaså när vi pratar om ett gott arbete följer vi 

Sennetts resonemang om den grundläggande mänskliga impulsen att göra ett bra jobb 

för arbetets egen skull. Ett gott arbete är att utveckla färdigheter och fokusera på 

arbetet snarare än på sig själv (Sennett, 2008). 
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogör vi och motiverar för vårt praktiska tillvägagångssätt och vårt 

metodval för vår studie. Kapitlet är strukturerat genom att vi presenterar studiens val 

av metod följt av datainsamling, utformning av intervjuguide, intervjuguidens 

innehåll, urval, insamling av empiri, analysmetod, etik, validitet och reliabilitet. 

Avslutningsvis lyfts en metoddiskussion fram av undersökningens genomförande. 

3.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och öka förståelsen för hur ledarskapet i 

självstyrande team är utformat i den valda verksamheten, samt hur ledarna arbetar för 

att motivera de självstyrande teamen. För att uppfylla syftet har vi valt att göra en 

kvalitativ studie där vårt fokus ligger på ledaren och ledarskapet. Enligt Jacobsen 

(2002) lägger en kvalitativ ansats vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare och bör användas när syftet är att beskriva hur enskilda människor 

förstår och uppfattar en situation. Öppenhet, flexibilitet och närhet är alla nyckelord 

för den kvalitativa ansatsen (Jacobsen, 2002). Vårt val av metod grundar sig i att vi är 

ute efter att uppnå en förståelse för det undersökta ämnet, snarare än ett kvantitativt 

mått av dess förekomst som är i enlighet med vad Widerberg (2002) menar. Vår 

undersökning bygger på en deduktiv ansats, det vill säga att i vår uppsats har vi gått 

från teori till empiri. Fördelen med en deduktiv studie är att forskaren har kunskap om 

ämnet och kan därmed fokusera på att klarlägga och undersöka rätt saker. Dessvärre 

kan en deduktiv ansats även medföra ett negativt perspektiv eftersom forskaren blir 

styrd av sin förförståelse och omedvetet söker efter den information som stödjer 

dennes förväntningar. Följden av detta kan bli att forskaren riskerar att gå miste om 

viktig information (Jacobsen, 2002). Vi bedömer dock att fördelarna överväger 

nackdelarna och där av har vi valt en deduktiv ansats. 

 

I vår kvalitativa undersökning har vi valt att använda oss av en hermeneutisk ansats. 

Den hermeneutiska ansatsen innebär att genom tolkning skapa en förståelse för en 

eller flera individers livsvärldar. Termen livsvärld är den värld eller verklighet som vi 

dagligen lever i och där andra personer och föremål har    b   äm      b    

(Hartman, 2004).  ”Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att erhålla en giltig 

och gemensam förståelse av meningen i en text” (Kvale & Brinkmann, 2009:66). 

Denna ansats har varit användbar i vår undersökning då vi genom intervjuer har bildat 

oss en uppfattning om respondenternas livsvärldar. För att rättfärdiga vår förståelse av 

livsvärldarna har vi sedan gjort en egen tolkning (Hartman, 2004). För att sedan 

rättfärdiga sin egen tolkning används den hermeneutiska cirkeln (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att ta ut delar av texten och tolka dem separat återförs de 

sedan och skapar en helhet, det vill säga en cirkel som möjliggör att forskaren får en 

djupare förståelse för ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). För oss har den 

hermeneutiska cirkeln inneburit att vi tagit ut vissa delar ur intervjumaterialet och 

studerat vad ett ledarskap i  jä    y         m     bä . Ett helhetsperspektiv har 
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slutligen skapats genom att vi fört samman de olika delarna och på så vis försökt bilda 

oss en djupare förståelse av undersökningen.  

3.2 Datainsamling 

Vår teoretiska referensram består av litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnena 

självstyrande team, ledarskap och motivation. Med hjälp av olika databaser sökte vi 

den information som behövdes för att få en grund i det valda ämnet. 

Litteratursökningen skedde vid flera olika tillfällen allt eftersom vår kunskapsbas 

inom vårt valda ämnesområde blev bredare och vår fokus över vilket material vi 

behövde blev allt klarare.  

3.2.1 Utformning av intervjuguide  

I arbetet med att utforma vår intervjuguide (se bilaga 1) ville vi spegla den teoretiska 

förförståelse vi fått genom vår inläsning av litteratur. Det innebär att vår intervjuguide 

centrerades runt begreppen självstyrande team, ledarskap och motivation. Dessa delar 

kom att ligga till grund för det vi avsåg att studera i undersökningen. 

 

Intervjuguiden är utformad efter en halvstrukturerad grund (Kvale & Brinkmann, 

2009) som fokuserar på våra valda teman, som vi ovan nämnt samt presenterat i 

teorikapitlet, och har ett uppslag av relevanta frågor. Under intervjuernas gång hade vi 

hela tiden valmöjligheten att göra förändringar vad gällde frågornas form och 

ordningsföljd. Vi kunde även på detta sätt ställa följdfrågor vilket gav oss möjlighet 

att utveckla respondentens svar och resonemang. Vår strävan har hela tiden varit att 

konstruera så öppna frågor som möjligt, samt att skapa en objektiv intervjuguide. Vi 

är dock medvetna om att intervjuguiden bygger på vår förförståelse innan intervjuerna 

genomfördes. Kvale & Brinkmann (2009) tar upp problematiken med forskarens 

objektivitet i en intervjusituation och som en lösning på att motverka objektivitet 

föreslår han att låta respondenten tala fritt. Då vi ville försäkra oss om att vi höll oss 

till ämnet valde vi att ha intervjuguiden till hjälp. Hartman (2004) menar att 

ordningen i intervjuguiden även hjälper respondenten att känna sig bekväm under 

intervjun eftersom den inbringar en klar struktur under hela samtalet.  

 

3.2.2 Intervjuguidens innehåll 

Vi började utformningen av intervjuguiden med neutrala bakgrundsfrågor, frågor som 

respondenten uppfattar som mer lättsamma just för att få den bakgrundsinformation vi 

behövde. Därefter gick vi in mer på det specifikt undersökta fenomenet (Hartman, 

2004), vi följde upp med de frågor som berörde våra valda teman, i vårt fall 

självstyrande team, ledarskap och motivation. Vi valde denna intervjuteknik för att 

generera mer och djupare data, då respondenten på grund av detta förhoppningsvis 

kände sig mer bekväm i vår samvaro.   

 För att skapa en grund har vi valt att inledningsvis ställa frågor som berör 

yrkestitel, befattning och arbetsuppgifter, samt frågor om utbildning och hur 
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länge personen haft sin position.   

 

 För att få information angående vilken utsträckning de självstyrande teamen 

arbetar självständigt har vi valt att ställa frågor så som, hur man som 

arbetstagare vet vilka arbetssysslor man ska göra under arbetsdagen, vilken 

inverkan teamen har på vad som skall göras, om de anställda tar personligt 

ansvar för deras arbete, om de söker information för att lära sig att utföra 

arbetsuppgifterna bättre och om de anställda tar eget initiativ på att åtgärda fel 

som kan uppstå. På så vis försökte vi få en förståelse för hur stor inblandning 

de anställda har i det dagliga arbetet.  

 Genom att försöka ta reda på hur ledarna ser sig själva som ledare och vad de 

anser är bra respektive mindre bra ledarskap, ville vi få en bild av hur de 

arbetar med de självstyrande teamen. Vi bad dem beskriva en situation där 

deras ledarskap fungerat bra respektive mindre bra samt hur deras sätt att leda 

förändras vart efter gruppen utvecklas.    

 

 Nästa steg var att från ledarens perspektiv få en förståelse för vad som 

motiverar de anställda. Eftersom de anställda arbetar i självstyrande team kan 

ledarens uppgift att motivera vara svår. Vi har därför valt att ställa frågor kring 

medarbetarnas motivation samt hur ledaren motiverar sina anställda. Detta för 

att få en uppfattning om hur de anställda i självstyrande team motiveras.   

 

 Vi valde att avsluta intervjuerna med möjliga tillägg som intervjupersonerna 

upplevde betydelsefulla men som inte kommit med i intervjun. 

3.3 Urval 

Vi valde att genomföra vår undersökning på ett företag där vi redan hade en etablerad 

kontakt på plats. Att det sedan kom sig att vi fick vara på den valda avdelningen föll 

sig så att deras arbetssätt skilde sig från övriga avdelningar på företaget. Avdelningen 

var även bäst lämpad till vår undersökning, då vi redan hade en tanke om att de 

arbetade i självstyrande team. Vi hade önskemål om att träffa ledare i alla olika led på 

avdelningen och framförde detta till vår kontaktperson på företaget. De anställda på 

avdelningen arbetar efter ett mycket tidspressat schema och därför fick 

kontaktpersonen välja ut de respondenter som lättast kunde avsätta tid för oss. 

Kontaktpersonen följde vårt önskemål angående att träffa ledare i olika led, men i 

slutändan kunde vi inte påverka valet av respondenter. Urvalet av respondenter är 

ändamålsenligt på så vis att kontaktpersonen valde ledare som kunde ge oss den 

förståelse i området vi valt att undersöka (Hartman, 2004).  

3.4 Insamling av empiri 

Då vi var intresserade av att undersöka hur ledarskapet i självstyrande team är 

utformat samt hur ledarna motiverar de självstyrande teamen, bokade vi in intervjuer 
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med de olika ledarna på avdelningen. Innan intervjuerna ägde rum träffade vi vår 

kontaktperson för att presentera oss själva samt för att få en rundvandring på 

företaget. Under detta tillfälle fick vi även en bakgrund om företaget och hur arbetet 

på den valda avdelningen gick till. Utifrån denna bakgrund fick vi den information 

som var nödvändig för att undersökningen kunde fortlöpa.  

Sju stycken ledare på olika nivåer inom avdelningen intervjuades. Båda forskarna 

närvarade vid samtliga intervjuer som genomfördes enskilt med varje respondent. 

Anledningen till valet av enskilda intervjuer var för att respondenterna inte skulle 

påverkas av varandra. Ett par dagar innan de första intervjuerna ägde rum 

tillhandahöll vår kontaktperson en sammanfattning av intervjuguiden. Vi bad 

kontaktpersonen föra denna vidare till samtliga respondenter så att de kunde förbereda 

sig och förhoppningsvis känna sig bekväma inför mötet. Av praktiska skäl 

genomfördes intervjuerna på respondenternas arbetsplats samt för att få 

respondenterna att känna sig mer bekväma i miljön. Innan intervjuerna började 

presenterade vi oss själva, berättade kort om syftet, att respondenternas deltagande var 

anonymt och att informationen de tillhandahöll oss skulle hanteras konfidentiellt. 

Detta är vad Kvale & Brinkmann (2009) kallar för en orientering.  

Intervjuerna varade mellan cirka 30 minuter och 45 minuter. Anledningen till denna 

tidsskillnad var dels för att vissa respondenter var mer talföra än andra och dels för att 

några av intervjuerna vidrörde bredare information inom området. Efter det att 

samtliga frågor var ställda avslutades hela intervjun med vad Kvale & Brinkmann 

(2009) benämner för en uppföljning, det vill säga att respondenten tillfrågades om 

denne hade någon ytterligare information att tillägga samt om denne tyckte att vi 

missat någon viktig fråga i området. På grund av att företaget bad oss att inte banda 

samtalen följde vi deras önskemål och under intervjuernas gång bestämde vi att en av 

oss skulle anteckna medan den andra höll i intervjun. Detta för att minska risken att 

förlora viktig information. Trots att vi inte fick banda samtalen lyckades vi få hela 

meningar som antecknades rakt av, dessa meningar har vi sedan använt i resultat 

avsnittet som citat.  

3.5 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts renskrev och sammanfattade vi dem var för sig. 

Analysen av insamlad data genomfördes i enlighet med vad Kvale & Brinkmann 

(2009) benämner som meningskoncentrering. Meningskoncentreringen användes på 

så vis att vi sammanfattade det viktigaste i våra insamlade data i kortare meningar och 

formuleringar. Detta resulterade i att analysavsnittet kom att hålla fast vid de tidigare 

nämnda temana men med vissa ändringar, det vill säga självstyrande team, ledarskap i 

självstyrande team och motivation i självstyrande team. Vid meningskoncentreringen 

skapades dock ytterligare ett tema; arbetsupplägget på avdelningen.  
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3.6 Etik 

För att skydda respondenterna under studiens gång har vi tagit hänsyn till de etiska 

riktlinjerna, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att respondenterna får information om vad deras uppgift i 

undersökningen är och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vidare ska de 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avsluta sin medverkan 

när helst de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att studiens PM har skickats till 

kontaktpersonen, som sedan fört informationen vidare till respondenterna har vi tagit 

hänsyn till informationskravet. PM:et innehöll bland annat en kort beskrivning av oss 

själva samt syftet med undersökningen. Informationskravet togs även hänsyn till vid 

intervjutillfällena då vi började med att presentera oss, förklarade undersökningens 

syfte samt vad respondenternas uppgift i undersökningen innebar.  

 

Det andra kravet som vi tagit hänsyn till är samtyckeskravet, vilket innebär att 

respondenterna i undersökningen har själva rätt att bestämma om de vill medverka 

eller ej (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet har uppfyllts eftersom deltagandet 

har varit frivilligt från respondenternas sida.  

 

Konfidentialitetskravet, vilket är det tredje kravet vi tagit hänsyn till innebär att 

respondenterna ej kan kopplas samman med studiens insamlade material eller 

resultatet av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att inte ha skrivit ner 

namn på det insamlade intervjumaterialet samt på sammanfattningarna av intervjuerna 

har konfidentialitetskravet beaktats. Detta har gjorts för att undvika en härledning till 

vem som har sagt vad. Vidare har resultatet av intervjuerna sammanställts till en 

gemensam bakgrundspresentation av ledarnas arbetsuppgifter, utbildning, antal år i 

organisationen samt antal år som ledare på företaget. Anledningen till den 

gemensamma bakgrundspresentationen är för att avidentifiera respondenterna.  

 

Det sista kravet som tagits hänsyn till, det vill säga nyttjandekravet handlar om att 

uppgifter om respondenterna endast får användas för detta forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kravet har beaktats på så vis att efter examination kommer 

det insamlade materialet vi tagit del av raderas från sparade filer samt de 

kontaktuppgifter som kan ledas till respondenterna slängas.  

 

3.7 Validitet och Reliabilitet 

Två begrepp som används för att bedöma kvaliteten i en undersökning är begreppen 

validitet och reliabilitet. Validitet betyder giltighet och innebär att det som studien 

avsett att undersöka är det som verkligen studerats. Validiteten i en undersökning 

stärks genom att till exempel intervjuerna är av god kvalité, vilket betyder att det 

ämnade fenomenet verkligen studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). Som 

mätinstrument har intervjuer använts i denna kvalitativa studie. En intervjuguide har 
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utformats för att intervjuerna ska kunna ge oss den information som överensstämmer 

med undersökningens syfte, hur ledarskapet i självstyrande team är utformat och hur 

ledarna arbetar med att motivera de självstyrande teamen. De framtagna frågorna i 

intervjuguiden är styrkta gentemot undersökningens syfte och frågeställningar för att 

på så vis stärka frågornas relevans och för att få ut så användbar data som möjligt. Vi 

tycker att detta tillvägagångsätt har stärkt undersökningens validitet. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att studien är genomförd på ett sådant 

sätt att resultatet går att lita på (Jacobsen, 2002). Vidare innebär detta att studiens 

framtagna resultat ska gå att återskapas av andra personer och vid andra mättillfällen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att strukturera upp intervjuguiden efter olika 

teman med underliggande frågeställningar menar vi att reliabiliteten i undersökningen 

har höjts. Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervjuguidens syfte är att säkerställa 

att respondenterna har fått samma frågor och att de har blivit framförda på samma 

sätt, vilket vi i vår intervjuguide har eftersträvat. Resultatet i vår undersökning visar 

att samtliga respondenter har liknande åsikter, men då vår undersökning har en 

kvalitativ inriktning kan vi aldrig garantera en hög reliabilitet. Detta på grund av att 

svaren som ges från respondenterna är subjektiva och tolkningarna från person till 

person skiljer sig åt är det svårt att garantera en hög reliabilitet. Om vi skulle gjort om 

samma intervju med samma frågor i en annan kontext och med andra respondenter 

skulle vi inte kunna garantera att utfallet hade blivit detsamma. 

3.8 Metoddiskussion 

Genom att besöka företaget och ledarna i deras naturliga miljö strävade vi efter en 

närhet till våra respondenter för att lättare kunna förstå deras verklighet, vilket den 

kvalitativa metoden förespråkar. Nackdelen med strävan till närhet till de undersökta 

individerna medförde mindre objektivitet och kritisk distans för att kunna få ut ett 

värde av den genomförda undersökningen. 

 

Något som också hör till kritiken av vårt val av metod är att vi inte förrän i efterhand 

visste om vår intervjuguide har varit rätt konstruerad, det vill säga om vi har 

formulerat vår intervjuguide på ett sätt som ger oss tillfredställande material. Risk 

finns att vi vid vår analysering upptäcker att det finns luckor i svaren. Efter att 

intervjuerna hade genomförts bad vi om att få återkomma till våra respondenter för att 

få den information som eventuellt saknades. 

 

Innan intervjuerna genomfördes hade vi skickat en sammanfattning av intervjuguiden 

till kontaktpersonen som i sin tur ombads att skicka vidare sammanfattningen till 

samtliga respondenter. Anledningen till att vi gjorde detta var för att vi ville att 

respondenterna skulle vara förberedda och läst in sig på frågorna. Eftersom 

respondenterna arbetade efter ett mycket tidspressat schema hoppades vi få mer 

uttömmande svar. I vissa fall fungerade detta som vi hade hoppats, men alla hade inte 

hunnit läsa igenom frågorna och förbereda sig.  
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Vi har valt att använda oss av en kontaktperson i företaget och denna person har i sin 

tur valt vilka respondenter vi skulle få möjlighet att intervjua. Likaså var det denna 

person som framförde informationen om vår undersökning till respondenterna. 

Genom att använda en kontaktperson kan det etiska konfidentialitetskravet ha en viss 

svaghet i undersökningen, då respondenternas anonymitet inte kan säkerställas. Vi har 

valt att avidentifiera materialet för att det ska vara svårare att återföra till vem som 

sagt vad, detta är även ett sätt för att motverka svagheten i det etiska 

konfidentialitetskravet i studien. Genom att ha pratat med kontaktpersonen angående 

det etiska konfidentialitetskravet och ombett denne att inte föra vidare information om 

respondenterna har vi även här motverkat svagheten i konfidentialitetskravet.  

 

Genom att använda en kontaktperson noterar vi även att det kan finnas en svaghet i 

det etiska samtyckeskravet som ställs på en undersökning. Vi har valt att vår 

kontaktperson ska vara den som tillfrågar respondenterna att medverka och eftersom 

det är deras chef kan det finnas en möjlighet att de har känt en viss påtryckning till att 

medverka i undersökningen. Detta sätt har dock underlättat för oss tidsmässigt 

eftersom kontaktpersonen har bättre kontakt med respondenterna. Innan intervjuerna 

ägde rum skickades en sammanfattning av intervjuguiden till kontaktpersonen som vi 

sedan bad att skicka vidare till respondenterna. Detta kan ha haft en negativ inverkan 

på informationsflödet i den meningen att respondenterna har tänkt igenom och 

planerat sina svar så att det spontana i svaren uteblivit. Vi anser dock att detta 

tillvägagångssätt gav mer genomtänkta och uttömmande svar än om vi inte hade 

delgivit sammanställningen.    

 

Slutligen är det viktigt att återge de svar som våra respondenter har gett oss utan att 

vår egen förförståelse eller egna tolkningar förvränger deras sanning. I och med att vi 

inte fick spela in samtalen med intervjupersonerna är vi medvetna om att information 

kan ha gått förlorad och feltolkningar kan ha uppstått. För att motverka detta försökte 

vi så gott det gick att föra noga anteckningar. Efter intervjuerna bad vi även om 

kontaktinformation till respondenten för att ställa ytterligare frågor om oklarheter i 

anteckningarna dök upp, dock behövde vi aldrig ställa några ytterliggare frågor. Det 

är svårt att bortse från forskarnas förförståelse vid tolkning av material, detta innebär 

att forskaren inte kan inbringa en fullt objektiv förståelse för någon annan persons 

livsvärld (Hartman, 2004).       ä        vi har tagit i beaktande i vår tolkning av 

undersökningens insamlade material.  
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4. Empiri  
 

I empirikapitlet kommer vi redovisa en sammanställning av resultaten från de 

genomförda intervjuerna. Det är de väsentligaste delarna av respondenternas 

berättelser kring ledarskap och motivation i självstyrande team som ligger till grund 

för denna sammanställning. Vi redogör för vad samtliga ledare berättade om deras 

ledarskap i självstyrande team och hur de som ledare arbetar med att motivera 

teamen. Kapitlet är uppdelat i fem delar som består av en översiktlig bakgrund av 

respondenterna, arbetsupplägget på avdelningen, självstyrande team, ledarskap i 

självstyrande team och motivation i självstyrande team. Detta resultat kommer sedan 

vara grunden till vår kommande analys.  

4.1 Översiktlig bakgrund av respondenterna 

Under intervjutillfällena träffade vi sju ledare på olika nivåer i hierarkin på företaget. 

Respondenterna ansvarar för olika områden på avdelningen och varje ledare ansvarar 

för ett visst antal medarbetare, men personalansvar och antal år på samma befattning 

varierar mellan de olika ledarna. Respondenterna kommer från olika bakgrunder, men 

en gemensam nämnare är att samtliga ledare har arbetat inom företaget för att sedan 

blivit befordrade.  

4.2 Arbetsupplägget på avdelningen  

Inför varje ny arbetsvecka bestämmer de olika ledarna på avdelningen vilka 

medarbetare som ska arbeta tillsammans och inom vilket område, detta utmynnar i ett 

så kallat veckoschema. När medarbetarna kommer till arbetet går de till anslagstavlan 

där de kan läsa vilket område de ska vara på och vilka de ska arbeta med. 

Veckoschemat fungerar på så vis att medarbetarna vet vad de ska göra och vad som 

förväntas av dem. Ledaren behöver i och med veckoschemat inte vara närvarande på 

morgonen för att informera medarbetarna om vad de ska göra, utan kan fokusera på 

andra arbetsuppgifter.  

 

Som nyanställd på företaget börjar medarbetaren med att lära sig grundsysslan på 

avdelningen, vilken är expediering till kunder, det vill säga att de plockar ihop varor 

efter en så kallad plocklista som sedan ska iväg till kunden. På avdelningen arbetar de 

med arbetsrotation vilket ger fördelen för medarbetarna att arbeta inom alla olika 

områden och med varierande grupper. På så vis är grupperna föränderliga hela tiden 

och likaså arbetsuppgifterna. När de nyanställda varit på företaget i cirka ett halvår 

och känner sig bekväma med grundsysslan och även visat att de klarar av arbetet får 

de chansen att lära sig något nytt inom ett annat område och är snart med i 

arbetsrotationen på avdelningen.  

 

Respondenterna berättade att arbetsrotationen genererar en bredare kompetens och 

större kunskap hos medarbetarna. På så vis kan samtliga medarbetare genomföra de 

flesta uppgifter som finns på avdelningen och blir inte låsta om någon är sjuk eller 
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slutar. När ledarna pratade om arbetsrotationen och vad den ger för fördelar för 

medarbetarna förklarade en av respondenterna följande: 

 

”Detta leder även till ständiga förbättringar, en ökad förståelse för varandra och att 

man ser arbetet med nya ögon i stället för att fastna i gamla tänk”. 

4.3 Självstyrande team  

I detta avsnitt kommer vi att presentera hur självstyrande medlemmarna i 

avdelningens olika team är. Genom att beskriva ledarnas uppfattningar om hur stora 

påverkansmöjligheter teamen har, om de tar egna initiativ samt söker efter 

information för att hela tiden utvecklas kan en föreställning erhållas om hur 

självstyrande teamen är. 

 

För att besvara en av våra frågeställningar om självstyrande team tog vi reda på om 

medlemmarna i teamen fungerar självstyrande. Utifrån de svar som respondenterna 

gav oss har vi fått en uppfattning angående hur självstyrande teamen på avdelningen 

fungerar. Enligt ledarna finns det tecken på att teamen arbetar självstyrande då de 

flesta verkar ta personligt ansvar för resultaten av deras arbete och justerar åtgärder på 

eget initiativ, men när problem blir för stora behöver teamen hjälp eller vägledning av 

sina ledare. Ledarna berättade att när medarbetarna inte har vad de behöver för att 

prestera väl tar de ofta vägledning och råd från andra för att bli bättre. I vissa fall 

söker dock inte teamen information själva för att prestera bättre, utan väntar på att få 

den till sig.  

 

Tio gånger om året anordnar avdelningen så kallade arbetsplatsträffar (APT). Här får 

medarbetarna, enligt ledarna, information om företagets resultat och ställda mål. 

Under dessa arbetsplatsträffar får samtlig personal chansen att komma med 

förbättrings- och förändringsförslag som i slutändan kan ha inverkan på avdelningens 

resultat och mål. Innan arbetsplatsträffen äger rum har alla chans att lägga till punkter 

i dagordningen som de anser bör lyftas. Medarbetarna har även chans till att lyfta 

viktiga synpunkter under sista punkten i dagordningen – övriga frågor.  

 

Från de uppgifter vi har samlat in genom intervjuerna, löser ofta de olika teamen 

många av de problem som dyker upp under en arbetsvecka själv. Om teamen själva 

inte vet hur de ska lösa problemet vet de istället när problemet måste föras vidare och 

frågar sin ledare om råd. En av respondenterna berättade att medarbetarna lär sig 

tidigt att lösa problem. Under upplärningen får de bland annat lära sig att hantera 

olika kvalitetsproblem, exempelvis hantering av utgångna datum, kontroll av 

kundorder samt defekta varor och arbetsredskap. Det är inte enbart under 

upplärningen som medarbetarna lär sig vara problemlösare, genom att medarbetarna 

arbetar i team pratar de med varandra om hur de bäst ska utföra arbetsuppgifterna och 

hantera situationer. Exempelvis kan det handla om att reglera tempot mellan områdets 

gränser så att överlämningen av varor ska kunna samordnas i tid. På så vis söker 

medarbetarna ofta efter information från arbetskollegor och sin ledare för att bli bättre 
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och för att utvecklas. Samtliga respondenter ansåg att de flesta medarbetare tar ett 

personligt ansvar för sitt resultat men att det även finns de personer som inte tar detta 

ansvar.  

 

”Vi lär dem att bli problemlösare och eftersom dem arbetar i grupper så snackar de 

med varandra om hur de ska utföra arbetsuppgifterna”. 

  

När vi genomförde intervjuerna med ledarna fick vi veta att teamen på de olika 

områdena fungerar mer eller mindre självstyrande men exakt hur självstyrande de är, 

skiljer sig åt beroende på vilket team medarbetarna hamnar i. Det teamet som de flesta 

nyanställda arbetar i är till exempel inte lika självstyrande som de andra teamen. 

Likaså har individerna betydelse i hur självstyrande teamen är då vissa är mer 

handlingskraftiga och lär sig fortare än andra. Exempel på självstyre då teamen klarar 

sig mer eller mindre själva, är när ledarna är borta för en dag eller har semester. Vid 

dessa tillfällen är teamen så pass självstyrande att de vet vad som behöver göras utan 

ledarens närvaro. Det kan förekomma att teamen behöver uppbackning från en annan 

ledare och då finns det alltid en ledare att rådfråga. 

 

Om det uppstår konflikter berättade respondenterna att teamen själv många gånger 

löser konflikten. Det kan exempelvis handla om att medarbetarna har olika 

ambitionsnivåer och att       ”my    ”          m      b      .          akar oftast 

irritation i teamen men efter ett tag är det alltid någon som säger ifrån och försöker 

reda ut situationen. Konflikter kan likaså uppstå när det handlar om vem som bidrar 

och hur mycket de bidrar med. Alla personer har en individuell syn på hur en uppgift 

ska utföras, hur fort det ska gå och hur den ska utföras. I de flesta teamen är det någon 

person som tar på sig rollen som informell ledare och som får teamen att prestera 

bättre. Det är även denna person som träder fram och säger ifrån när konflikter 

       .         ä               m             m       ä          ”  y      ” 

konflikterna händer inte ofta, men om någon bryter mot ordningsregler, trakasserar 

eller mobbar är ledaren där och hanterar situationen. En av respondenterna menade att 

det är viktigt för alla medarbetare att veta vad som gäller, att ha klara och tydliga 

regler leder till att många konflikter kan undvikas. 

4.4 Ledarskap i självstyrande team 

I detta avsnitt presenteras vad respondenterna anser kännetecknar ett bra respektive 

mindre bra ledarskap. Vidare ges en bild av hur respondenterna själva upplever sig 

som ledare i de självstyrande teamen. Vi kommer även presentera vad som krävs av 

en ledare allt eftersom teamen och medarbetarna utvecklas.  

 

Respondenterna anser att ett bra ledarskap utövas när folk vill följa en. De menar att 

det finns vissa egenskaper som är viktiga hos en bra ledare, det vill säga att denne ska 

vara rak, öppen, ärlig och lyhörd. Om ledaren besitter dessa egenskaper kan det 

resultera i att människor vill följa ledarens spår. Genom att även visa respekt för sina 

medarbetare och lyssna på vad de har att säga är enligt respondenterna något som 
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kännetecknar ett bra ledarskap. Som ledare gäller det att aldrig glömma de bra bitarna, 

när någon har genomfört något bra ska detta därför berömmas. Respondenterna 

menade att det är lika viktigt att ge beröm som konstruktiv kritik. Att skapa tydliga 

regler medför att medarbetarna vet vad som gäller samt vet hur deras förutsättningar 

ser ut, vilket underlättar för ledarna när kritik ska ges. Respondenterna menade också 

att de krav som ställs på medarbetarna måste även uppfyllas av ledaren och lite därtill, 

de måste helt enkelt föregå med gott exempel. 

 

Generellt ansåg respondenterna alltså att det är viktigt att lyssna på sina medarbetare 

för att kunna utöva ett bra ledarskap och fånga upp samtligas synpunkter. En 

respondent menade att det inte är rätt att ta beslut helt enligt eget tycke, särskilt med 

tanke på att teamen ska fungera självstyrande. Därför är det viktigt att få hela teamets 

åsikt och lyssna på alla, detta gäller närmsta chef så som högsta. Exempelvis kan 

ledarna som befinner sig på toppen inte alltid veta hur förhållandena nere på golvet 

ser ut vid ett visst tillfälle, därför är det viktigt som ledare att lyssna till sina 

medarbetare och fånga upp deras synpunkter. På avdelningen sker det således en 

ständig kommunikation mellan de olika leden så att viktig information inte går 

förlorad.  

 

”Den som är på toppen vet inte alltid hur förhållandena är nere på golvet och därför 

måste man lyssna till de anställda på golvet”. 

 

Genom att lyssna på sina medarbetare skapas det möjligheter till diskussion. Ett gott 

ledarskap innebär att ledaren måste kunna ta en diskussion med alla medarbetare 

eftersom det är viktigt att behandla alla lika och ge alla uppmärksamhet. 

Respondenten förklarade att när en medarbetare har behov av att ventilera något, som 

för ledaren kanske inte är viktigt just då, behöver medarbetaren bara några minuters 
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upp mer tid. Det är därför viktigt att ge medarbetarna uppmärksamhet för att 

motverka att deras bekymmer blir värre med tiden.  

 

Ett bra ledarskap för de självstyrande teamen innebär enligt ledarna att få teamen att 

sköta sig själva. Genom att ta in information från medarbetarna som säger vad de 

behöver bli bättre på kan ledaren försöka vägleda medarbetarna i rätt riktning mot att 

bli mer självstyrande. Respondenterna berättade att allt eftersom teamen utvecklas 

och lär sig mer förändras ledarnas sätt att leda. Ju längre ett team har varit på 

avdelningen desto mindre styrning behöver de, det vill säga att teamen inte är i lika 

stort behov av att ledas som ett team som är helt nytt. Deras sätt att leda förändras 

även efter individ, en medarbetare som har varit på avdelningen en längre tid behöver 

ledaren inte ge lika mycket direktiv till en som har varit där en kortare tid. Ju längre 

en medarbetare har arbetat på avdelningen desto mer kunskap har denne samlat på sig 

och tar på så vis oftast ett större ansvar. Respondenterna förklarade att nyanställda är i 

ett större behov av en ledare som med klara riktlinjer visar vägen och talar om hur 
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man gör. I och med detta måste därför ledarskapet förändras och som ledare måste 

man anpassa sig efter situation och individ. 

 

Respondenterna tyckte att det som speglade ett mindre bra ledarskap var helt enkelt 

motsatsen till det som speglade ett bra, det vill säga att man inte är rak, öppen, ärlig 

och lyhörd. De menade att den ledare som inte lyssnar eller pratar med sina 

medarbetare uppfyller inte sin roll som ledare. Genom att inte lyssna och rådfråga, 
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arbetsplatsen.  

 

”Att man stoppar huvudet i sanden och inte lyssnar är tecken på ett mindre bra 

ledarskap”. 

 

Respondenterna upplever sig själva som ledare med förmågan att lyssna och att de är 

raka. De anser sig vara lugna i deras bemötande av medarbetarna och att de tydligt 

förklarar för medarbetarna vad som gäller. Många av respondenterna berättade att de 

alltid försöker låta medarbetarna tycka till och vara delaktiga i beslut. Ibland går inte 

detta då tiden inte räcker till. Som ledare är det vissa uppgifter som måste göras under 

en arbetsdag och får därför ibland välja bort de uppgifter som inte är tvingande. 

 

”Jag vill bli lite bättre på att ta mig tid, det är lätt att bli sittande inne på rummet när 

man har mycket att göra och hinner inte gå ut och prata på golvet. Men jag vill bli 

bättre på att prata med de som är på golvet”. 

4.5 Motivation i självstyrande team 

I detta avsnitt presenteras respondenternas svar utifrån de frågor som handlade om 

motivation. En presentation ges om vad respondenterna anser motiverar medarbetarna 

till att göra ett gott arbete, hur ledarna motiverar de självstyrande teamen och vad de 

menar de självstyrande teamen motiveras av. 

 

Respondenterna berättade att de anser att medarbetarna motiveras av det team och de 

arbetskamrater de arbetar med. De berättade att det är en god stämning och en bra 

sammanhållning mellan samtliga medarbetare på avdelningen. Att alla trivs bra med 

varandra är en viktig del i att man har kul på arbetet. Respondenterna säger alla 

samma sak och en formulerar sig enligt följande:  

 

”Att man trivs på arbetet går hand i hand med vilka man arbetar med”. 

 

Genom att arbeta tillsammans i team anser respondenterna leder till att medarbetarna 

lättare strävar mot samma mål. Respondenterna förklarade att eftersom medarbetarna 

driver åt samma håll blir arbetet roligare, vilket i sin tur gör att medarbetarna gör ett 

bättre arbete. Att även få vara delaktiga i beslutsfattande och i problemlösning är 

något som ytterligare stärker motivationen för medarbetarna. Vidare ansåg 

respondenterna att gruppsammanhållningen är en stor del i vad som motiverar deras 
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medarbetare. Att göra ett arbete tillsammans som ett team, anser respondenterna 

bidrar till att medarbetarna inte vill göra sina arbetskamrater besvikna och på så sätt 

ökar deras motivation att göra ett bra arbete. Gruppsammanhållningen leder till att det 

är roligt att komma till arbetet och träffa sina kamrater samt för att göra ett bra arbete 

tillsammans med dem.  

 

En annan sak som framgick under intervjutillfällena med ledarna var att de anser att 

medarbetarna motiveras av att känna sig sedda, lyssnade på och uppmärksammade. 

Ledarna menade att det är viktigt att medarbetarna känner sig som individer oavsett 

hur många som arbetar på avdelningen. De menade även att en bra lön är en 

motivationsfaktor, hade de känt att de inte får lön för mödan anser respondenterna att 

det inte hade varit lika motiverande att gå till arbetet och göra bra ifrån sig. På samma 

sätt anser respondenterna att det är viktigt med tydliga mål, då det innebär att 

medarbetarna vet vad de ska sträva efter, istället för att bara göra så gott de kan. I 

vissa fall motiveras även medarbetarna av individuella mål. Respondenterna berättade 

att i samband med exempelvis rehabiliteringsfall kan individuella mål sättas. Ledarnas 

erfarenheter säger att detta är ett bra sätt att motivera medarbetarna som kanske har 

tappat lite av drivkraften. Med hjälp av individuella mål anser de att medarbetarna 

känner sig sedda och på så sätt kommer motivationen sakta men säkert tillbaka. Det 

framkom även att feedback är viktigt för medarbetarna. Genom att ge beröm får 

medarbetarna ett kvitto på att ledarna tycker de gör ett bra arbete. Respondenterna har 

erfarenheter av att genom feedback vill medarbetarna prestera bättre och känslan av 

att prestera väl motiverar i sig.  

 

En stor motivationsfaktor anser respondenterna vara arbetsrotationen som de arbetar 

med på avdelningen. Respondenterna berättade att genom arbetsrotation lär sig 

teamen att utföra de flesta arbetsuppgifter, det finns mycket att lära och medarbetarna 

tröttnar inte lika snabbt på uppgifterna. Arbetsrotationen bidrar även till att 

medarbetarna i teamen får en bättre helhetsbild av arbetet. Helhetsbilden motiverar 

dem till att göra ett bättre arbete på de olika områdena eftersom de då vet vad som 

förväntas av dem, samt vad konsekvensen blir för nästa person om de inte gör ett bra 

arbete. Vissa som har varit på avdelningen en längre tid tycker inte alltid att det är lika 

motiverande att gå tillbaka till huvuduppgiften, vilken är expediering, hade det då 

varit att arbetsrotationen inte fanns på avdelningen anser respondenterna att 

medarbetarna hade blivit mindre motiverade. Arbetsrotationen innebär inte bara att de 

             ”       ”     b    ,          bä  ä                     tt det fysiska 

arbetet sliter ut medarbetarna.  

 

Vidare berättade respondenterna att de anser att arbetsrotationen ger medarbetarna 

och teamen större insikt och förståelse för samtliga arbetsuppgifter. Arbetsrotationen 

ger medarbetarna en utmaning i det relativt monotona arbetet. Genom att inte arbeta 

med samma sak hela tiden får medarbetarna och teamen en chans att utvecklas, 

exempelvis genom att lära sig fler uppgifter där både medarbetaren och företaget tar 

vinning av denna kompetensutveckling. Eftersom medarbetarna får en bredare 
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kompetens kan de utföra fler arbetsuppgifter vilket ger företaget en mindre sårbarhet 

vid exempelvis sjukdomar och ledigheter men även vid arbetstoppar. Fattas det en 

person någonstans är det lättare att fylla platsen eftersom de då kan ta hjälp av en 

medarbetare från ett annat område och team. Det är dock inte bara sårbarheten som 

respondenterna anser är bra med arbetsrotationen utan även då den höjer 

effektiviteten, samt främjar arbetsglädjen på avdelningen. Genom att arbetskollegorna 

roterar med varandra anser en respondent att detta ökar arbetstillfredsställelsen och 

trivseln på arbetet genom att de får en ökad förståelse för varandra. Respondenterna 

anser därmed att arbetsrotationen är en viktig del för medarbetarna i de självstyrande 

teamen för att bli mer självstyrande. 

 

”Ökad arbetsglädje och trivsel mellan kollegor motiverar de anställda att komma till 

arbetet”. 

4.6 Sammanfattning 

Ledarna menade att de flesta medarbetare i de undersökta teamen fungerar till en viss 

del självstyrande, då de tar personligt ansvar för det egna resultatet samt på eget 

initiativ justerar de åtgärder som behövs. De berättade även att medarbetarna vet sina 

begränsningar och stöter de på stora problem tar medarbetarna hjälp av varandra eller 

ledarna. Medarbetarna har chans att med hjälp av sina förbättringsförslag påverka 

resultat, mål och förändringar under arbetsplatsträffarna. Ledarna rådfrågar även 

teamen vid andra tillfällen då beslut behöver tas. De självstyrande teamen ses som 

problemlösare då ledarna tidigt lär medarbetarna att prata med varandra för att veta 

hur en arbetsuppgift bäst ska utföras. Teamen fungerar många gånger utan att ledaren 

är på plats och på så vis behöver inte ledaren vara tillgänglig för sina medarbetare 

hela tiden.  

 

Rollen som ledare för ett självstyrande team ter sig så att ledaren bör vara lyhörd och 

uppmärksamma teamet och de individer denne är ledare för. Allt eftersom teamet 

utvecklas behöver ledaren anpassa sitt sätt att leda. I början bör ledaren tillämpa ett 

mer styrande ledarskap men att ju mer teamet lär sig att sköta sig själv, desto mer 

stöttande och vägledande blir ledaren och kan därmed släppa på det styrande 

ledarskapet. 

 

Enligt ledarna motiverar de olika konstellationerna av team sig själva genom att den 

största delen av det arbete som de utför genomförs tillsammans. Samarbetet mellan 

medarbetarna i teamen verkar på så vis att de kan stötta och uppmuntra varandra till 

att göra ett gott arbete. Arbetskollegorna i sig är även en motivationsfaktor då det 

verkar som att medarbetarna drivs av detta och tycker det är roligt att gå till arbetet. 

Ledarens roll är att hela tiden uppmärksamma och lyssna till vad medarbetarna har att 

säga. Genom att göra medarbetarna delaktiga i beslutsfattande och problemlösningar 

ökar ledarna motivationen för medarbetarna.     
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Det framgick under intervjutillfällena att respondenterna ansåg att medarbetarna och 

teamen till stor del motiveras av att göra ett gott arbete på grund av avdelningens 

arbetsrotation. Vi fick veta att genom arbetsrotationen lär sig teamen att utföra flera 

arbetsuppgifter, medarbetarna får en bättre helhetsbild samt tröttnar inte på det kanske 

annars monotona arbetet. På detta sätt förstår medarbetarna konsekvenserna som kan 

medfölja olika beteenden, vilket i sin tur motiverar dem till att lämna ifrån sig ett bra 

arbete.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi analysera resultatet av den empiriska undersökningen 

utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Analysen presenteras med samma upplägg 

som i tidigare teori- och empirikapitel, det vill säga i tre olika teman, självstyrande 

team, ledarskap i självstyrande team och motivation i självstyrande team. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av analysens slutsatser.   

5.1 Självstyrande team 

Hackman (1986) menar att det finns olika grader av självstyrande i team. Oavsett grad 

av självstyre har teamet inte kontroll över själva designen av teamet, i vilken kontext 

det befinner sig i eller den övergripande målsättningen med teamet, det är ledningens 

och ledarens arbete. Wageman (2001) konstaterar som Hackman att självstyrande 

team arbetar inom en struktur och syften som är satta av andra. Detta stämmer väl in 

på de självstyrande teamen i undersökningen. Teamen arbetar efter och försöker 

uppnå de mål som är satta av företagets ledning. Designen av teamen och i vilken 

kontext teamen befinner sig i kontrolleras och bestäms av avdelningens ledare.  

 

Stewart & Manz (1995) menar att självstyrande team bestämmer över arbetsmetoder 

och scheman, tilldelar arbetsuppgifter inom teamet, löser kvalitets och 

mellanmänskliga problem samt genomför gruppmöten. På den undersökta 

avdelningen varierar det dock i vilken utsträckning teamen har rätt att bestämma och 

reglera dessa beteenden. Under intervjuerna framgick det att de olika teamen inte har 

befogenheter till att bestämma över arbetsmetoder och scheman men att de många 

gånger löser kvalitets och mellanmänskliga problem själva. När medarbetarna börjar 

sin arbetsdag går de till anslagstavlan där veckoschemat finns och vet på så vis i vilket 

område och med vilka de ska arbeta. Exempel på kvalitetsproblem som medarbetarna 

själva löser är bland annat gamla utgångsdatum, kontroll av kundorder samt kontroll 

av defekta varor och arbetsredskap. Mellanmänskliga problem som kan uppstå och 

som medarbetarna själva löser kan vara konflikter om olika ambitionsnivåer. Det kan 

röra sig om individernas syn på hur arbetsuppgifter ska utföras samt vem som bidrar 

och med hur mycket.  

 

Gustavsen (1990) menar att självstyrande team har befogenheter att ta beslut 

angående arbetets upplägg och genomförande. För att detta ska vara möjligt krävs det 

att gruppen besitter den kompetens som fordras för att fatta dessa beslut. Ledarna på 

avdelningen berättade att innan större beslut ska tas lyssnar de till medarbetarnas 

åsikter men att i slutändan är det ledaren som fattar dessa beslut. Arbetsrotationen 

bidrar till att medarbetarna får en bredare kunskap och en helhetsbild över arbetet, 

vilket genererar en större kompetens hos medarbetarna. Detta gör i sin tur att ledarna 

försöker lyssna på medarbetarna och ta del av deras kunskap. På arbetsplatsträffarna 

har medarbetarna även möjlighet att påverka beslut angående förändrings- och 

förbättringsarbeten. Enligt (Bakka m fl, 2006) skiljer sig självstyrande team från 
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vanliga grupper då självstyrande team har ett utökat ansvar samt högre befogenheter 

och klarar sig på ett sätt utan andras råd och beslut. Genom att ledarna lär 

medarbetarna att bli problemlösare leder detta till att teamen kan ta egna mindre 

beslut, exempelvis beslut som rör kvalitetsproblem. När ledarna inte är på plats klarar 

sig teamen många gånger själva och medarbetarna är kapabla till att ta mindre beslut 

utan ledarens råd. 

 

Enligt Stoker (2008) beskrivs självstyrande team som grupper där de anställda är 

beroende av varandra och som har den kollektiva auktoriteten och ansvaret för att 

hantera och utföra uppgifter. Definitionen föreslår att självstyrande team inte behöver 

något formellt ledarskap men i verkligheten behövs det specifika ledarskapsbeteenden 

som ingår hos teamledarna och som är nödvändiga för att sådana team ska bli 

självstyrande. De självstyrande teamen har alla en ledare som har det övergripande 

ansvaret över områdena och teamen. Detta innebär att teamen alltid har en formell 

ledare som vägleder och hjälper dem om det behövs. Även när den ansvarige ledaren 

för ett team är borta arbetar de resterande ledarna gränsöverskridande och kan på så 

vis backa upp teamet vid behov. Stoker (2008) menar att en vanlig uppfattning är att 

självstyrande team inte behöver något styrande ledarskap utan är i behov av ett 

coachande ledarskapsbeteende. 

 

Var för sig kan arbetsuppgifterna på avdelningen upplevas som monotona. De som 

har arbetat på avdelningen en längre period ingår i arbetsrotationen, vilket innebär att 

medarbetarna turas om att utföra olika arbetsuppgifter. Arbetsrotationen leder till att 

arbetet blir ombytligt och varierande och på så vis undgår medarbetarna det monotona 

arbetet. Denna beskrivning av hur medarbetarna arbetar stämmer in på hur Yukl 

(2010) beskriver självstyrande team. Enligt författaren används denna form av 

lagstyrning vanligtvis för team som utför samma typ av operativ uppgift upprepade 

gånger och har ett relativt stabilt medlemskap över tiden. Medlemmarna turas ofta om 

att utföra de olika uppgifterna som laget ansvarar för. När medlemmarna lär sig att 

utföra flera arbetsuppgifter, ökar detta flexibiliteten, gör arbetet mer intressant och ger 

en möjlighet till att lära sig nya färdigheter. 

5.1.1 Beteenden i självstyrande team 
Hackman (1986) har listat fem beteenden som man kan förvänta sig att se i ett 

självstyrande team. Många av dessa beteenden har vi kunnat upptäcka hos de 

självstyrande teamen på avdelningen. Ledarna menade att de flesta medarbetare tar 

personligt ansvar för sitt arbete samt söker information för att lära sig utföra sina 

arbetsuppgifter väl. Det finns dock tillfällen då medarbetarna inte själva söker 

information utan väntar på att få den till sig. Utifrån resultatet utför medarbetarna 

även justerande åtgärder på eget initiativ, men när problemen blir för svåra att hantera 

tar de hjälp eller vägledning av sin ledare. När de anställda inte har vad de behöver för 

att prestera väl söker de många gånger vägledning för att kunna prestera bättre. 

Eftersom arbetet utförs i olika team menar respondenterna att medarbetarna pratar och 

rådfrågar varandra om hur de ska gå tillväga, samt att medarbetarna hjälper varandra 
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genom att exempelvis reglera tempot mellan områdets gränser så att överlämningen 

av varorna ska kunna samordnas i rätt tid. 

5.2 Ledarskap i självstyrande team 

Under intervjutillfällena framkom det att ledarna på den undersökta avdelningen 

arbetar med att involvera sina medarbetare genom diskussioner, konsultation och 

delaktighet i beslutsfattande. Ledarna berättade att de inser vikten av att lyssna på sina 

medarbetare för att kunna utföra ett bra ledarskap för de självstyrande teamen. Att 

vara lyhörd var en egenskap som ledarna bedömde som viktig. Genom att vara lyhörd 

och lyssna på sina medarbetare kan samtligas synpunkter tas i beaktande, vilket 

öppnar upp för diskussion men hjälper även till när beslut ska tas. Genom detta 

tillvägagångssätt och med hjälp av arbetsplatsträffarna får medarbetarna chansen att 

komma med förbättringsförslag som i slutändan kan påverka arbetets utformning, 

resultat och mål. Detta stämmer väl in på vad forskare menar när de pratar om att 

ledare för självstyrande team står inför en annan situation än vad traditionella ledare 

gör (Urch Druskat & Wheeler, 2003; Courtright m fl, 1989).   

 

Stoker (2008) beskriver två typer av ledarstilar för ledarskap i självstyrande team, det 

styrande och det coachande ledarskapet. Under intervjuerna framkom det att ledarna 

använder sig av båda ledarskapsstilarna. Som nyanställd på avdelningen bedömer 

ledarna att medarbetarna behöver mer styrning för att förstå hur de arbetar på 

avdelningen och vilka mål som ska uppnås. Genom att i början ge medarbetarna mer 

styrning och tydliga regler förstår medarbetarna lättare hur förutsättningarna ser ut 

och vad som förväntas av dem. Som ledare är det därför viktigt att inneha 

egenskaperna rak och öppen, just för att tydliggöra vad som gäller. Utbult (2004) 

skriver att mängden stöd och vägledning en grupp behöver ständigt varierar. Enligt 

ledarna är det viktigt för medarbetarna att förstå arbetssätten de arbetar efter på 

avdelningen. För att påskynda denna process använder sig ledarna av ett mer styrande 

ledarskap till en början. Ju längre medarbetaren har varit på avdelningen desto mindre 

av det styrande ledarskapet praktiseras och i stället börjar det coachande ledarskapet 

ta vid. Utbult (2004) menar också att en ny grupp är i större behov av mer stöd än vad 

en äldre grupp är. Ledarna berättade att ett nytt team på avdelningen behöver sin 

ledare mer, men att ju längre tiden går blir teamet allt mer självstyrande och den 

styrande ledaren behövs mindre. Ledarna intar en mer vägledande roll och låter 

teamet ta ett större ansvar när de varit på avdelningen en längre tid och ett mer 

coachande ledarskap infinner sig. Stoker (2008) beskriver att det coachande 

ledarskapet är relaterat till hänsyn, guidning, uppmuntran och stöd. Det är ett 

ledarskap som snarare är en process för att hjälpa anställda att upptäcka sina egna 

möjligheter att förbättras, än att leda dem genom styrning. Det coachande ledarskapet 

verkar infinna sig hos respondenterna allt eftersom teamen och individerna utvecklas. 

Som vi har beskrivit använder ledarna sig av både styrande och coachande ledarskap. 

Enligt Wilson (1995) ska kontroll utövas av ledarna men att vara till hjälp och stöd för 

sina medarbetare är själva grundprincipen i självstyrande team.   
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Precis som Bakka m fl (2006) beskriver menar ledarna på avdelningen att feedback 

och kritik till medarbetarna är viktigt att använda som verktyg i det dagliga arbetet. 

Som ledare är det därför centralt att vara ärlig i sin kritik så att medarbetarna vet vad 

som är fel och vad de behöver förändra. Det är dock lika viktigt att ge beröm när ett 

arbete är väl utfört som det är att ge konstruktiv kritik när någon har gjort mindre bra 

ifrån sig. Likaså är det viktigt att mål och resultat informeras ut till medarbetarna, 

därför görs detta under arbetsplatsträffarna men även vid andra tillfällen då ledarna 

anser att medarbetarna behöver bli mer informerade.  

 

Som ledare är det viktigt att både ge och få information från medarbetarna. Ledarna 

menade att genom information får medarbetarna en chans att vara delaktiga men 

skapar även en möjlighet för ledarna att ta in viktiga synpunkter vilket underlättar när 

rätt beslut ska tas. Den information som kommer uppifrån försöker ledarna föra vidare 

till medarbetarna. Enligt Yukl (2010) är det viktigt att delge medarbetarna i de 

självstyrande teamen nödvändig information, resurser och politiskt stöd. Eftersom 

ledarna fungerar som länken mellan teamen och organisationen, är det därför viktigt 

att ledaren bygger upp och upprätthåller samarbetskontakter och ett effektivt utbyte av 

information. 

5.2.1 Situationsanpassat ledarskap 
Hersey (1984) menar att det i             ”bä   ”               förklarar att ledaren 

måste vara flexibel och anpassa sin ledarstil efter de olika situationer som 

organisationen samt teamet befinner sig i. Tillsammans skapade Blanchard och 

Hersey (1996) modellen för situationsanpassat ledarskap, som bygger på fyra 

grundläggande ledarstilar. Ledarna på avdelningen använder sig av olika ledarstilar 

vid olika situationer. För de nyanställda medarbetarna brukar en instruerande ledarstil 

tillämpas eftersom dessa individer är i ett större behov av direktiv. Den instruerande 

ledarstilen kännetecknas av starkt styrande och svagt stödjande ledare (Hersey, 

Blanchard & Johnson, 1996), och eftersom de nyanställda oftast har ett stort 

engagemang, men saknar kompetens för att utföra arbetsuppgifterna behöver de en 

ledare som instruerar dem om vad som ska göras. De medarbetare som senare 

påbörjar arbetsrotationen är i behov av den instruerande ledarstilen, eftersom de 

saknar kompetensen för de nya arbetsuppgifterna som de ska lära sig att utföra. Allt 

eftersom medarbetarna lär sig att behärska de olika arbetsuppgifterna kan ledaren 

släppa det instruerande beteendet och övergå till ett mer coachande ledarskap. Enligt 

Hersey, Blanchard & Johnson (1996) karaktäriseras den coachande ledarstilen av ett 

starkt styrande och ett starkt stödjande ledarskap. Ledarna tillämpar också en 

stödjande ledarstil när medarbetarna fått mer kunskap inom varje område och 

arbetsuppgift. Den stödjande ledarstilen utmärks av att ledaren är svagt styrande och 

starkt stödjande. Ledaren är i sitt beteende uppmuntrande, understödjer diskussioner 

och frågar efter medarbetarnas synpunkter vid beslut (Hersey, Blanchard & Johnson, 

1996). Den fjärde ledarstilen som kännetecknas av ett delegerande beteende (Hersey, 

Blanchard & Johnson, 1996), förekommer inte i någon större utsträckning eftersom 

ledaren oftast finns på plats och är stöttande i sin roll. Kontrollen över arbetet ligger 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
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inte helt hos medarbetarna eftersom det finns ett schema som säger vad de ska arbeta 

med och med vilka. Att anpassa sin ledarstil efter situation och individ är något som 

även styrks av Stoker (2008). Likaså menar Yukl (2010) att rollen som den coachande 

ledaren är viktig när det kommer till mer mogna självstyrande team. Resultatet visar 

att denna form av ledarskapsbeteende infinner sig hos ledarna när de vägleder och 

uppmuntrar medarbetarna och teamen som varit på avdelningen en längre period.   

5.3 Motivation i självstyrande team 

Från resultatet uppfattar vi att medarbetarna på avdelningen följer Maslows 

behovstrappa. Steg ett och steg två i behovstrappan är tillfredsställda hos 

medarbetarna, det vill säga de fysiologiska behoven och säkerhetsbehoven (Bruzelius 

& Skärvad, 2004). Medarbetarna har tak över huvudet, mat för dagen och kan bevara 

samt säkerhetsställa detta då de har en inkomst varje månad. Det tredje steget i 

behovstrappan som handlar om kontaktbehov (Bruzelius & Skärvad, 2004) uppnås 

genom att medarbetarna på avdelningen interagerar med sina arbetskollegor och 

känner tillhörighet till dem de arbetar med. Det framkom under intervjuerna att 

gruppsammanhållningen på avdelningen är hög och att medarbetarna är stöttande och 

uppmuntrande för att motivera varandra i de självstyrande teamen. Genom att de 

arbetar tillsammans för att uppnå mål och bra resultat ökar gemenskapen mellan 

medarbetarna. Samtliga faktorer medför att de självstyrande teamen motiverar sig 

själva. 

 

Det fjärde steget i Maslows behovstrappa, det vill säga uppskattnings- och 

statusbehovet (Bruzelius & Skärvad, 2004) kan vara det som motiverar medarbetarna 

till att göra ett gott arbete. Genom att ha en önskan om att respekteras av sina kollegor 

och ledare för att öka sin status i omgivningen drivs medarbetarna till att göra ett bra 

arbete i sina team. Ledarna menade att medarbetarna känner sig uppskattade genom 

att de får feedback och beröm, genom att de blir lyssnade på och uppmärksammade. 

Det sista och femte steget i behovstrappan handlar om självförverkligande och om 

behovet av personlig utveckling, problemlösning och eget skapande (Bruzelius & 

Skärvad, 2004). Genom att medarbetarna arbetar med arbetsrotation, får vara 

delaktiga i problemlösning samt i beslutsfattande leder detta till större kunskap och 

personlig utveckling.  

 

Herzberg menar att motivation varken ska vara ett måste eller ett tvång utan ska 

komma från en inre drivkraft. Den sorts drivkraft ligger latent i varje individ och får 

oss att göra det vi har lust att göra. Två faktorer som påverkar medarbetarens 

arbetsglädje är hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Abrahamsson & Andersen, 

2005; Bruzelius & Skärvad, 2004). I intervjuerna framkom det att medarbetarna 

motiveras av sin lön och anser att den ekonomiska kompensationen är rimlig för det 

utförda arbetet. Likaså motiverades de av sina arbetskollegor och menade att 

gruppsammanhållningen på avdelningen var stark, bra relationer har byggts mellan de 

olika teamen och medarbetarna på avdelningen. På företaget och avdelningen finns 

det tydliga mål, strategier och visioner som är väl förankrade hos de anställda. På 
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arbetsplatsträffarna får medarbetarna information om vilka mål, strategier och 

visioner som ska uppfyllas. Enligt Herzberg i Bruzelius & Skärvad (2004) anses dessa 

faktorer vara hygienfaktorer och är mer eller mindre en självklarhet för medarbetarna. 

Om inte hygienfaktorerna fanns skulle det resultera i ett missnöje hos medarbetarna, 

men enbart förekomsten av hygienfaktorer är inte något som leder till någon högre 

form av arbetsmotivation.  

 

Till motivationsfaktorer hör allt som medarbetaren tycker är utöver det vanliga och är 

de faktorer som ger mer tillfredsställda och nöjda medarbetare (Abrahamsson & 

Andersson, 2005; Bruzelius & Skärvad, 2004). Viktiga motivationsfaktorer hos 

medarbetarna och teamen är bland annat givande relationer med andra människor på 

arbetet samt möjligheter till personlig utveckling, vilket resulterar i att även teamen 

utvecklas. Respondenterna berättade att det är viktigt att utvecklas på sitt arbete vilket 

de gör genom att lära av varandra. Likaså berättade de att medarbetarnas arbetsglädje 

stärks genom arbetsrotationen som de arbetar med på avdelningen. Genom 

arbetsrotationen utvecklas teamen och medarbetarna eftersom medarbetarna lär sig att 

utföra de flesta arbetsuppgifter, vilket möjliggör för teamen att lära sig nya och 

förändrade uppgifter. Eftersom arbetsrotationen bidrar till att medarbetarna och 

teamen får en bättre helhetsbild av arbetet motiveras de till att göra ett bättre arbete 

inom de olika områdena. Med hjälp av helhetsbilden vet de vad som förväntas av 

dem, samt vad konsekvensen blir för nästa person om de inte gör ett bra arbete. 

 

Andra viktiga motivationsfaktorer är ansvar, erkännande och prestation (Bruzelius & 

Skärvad, 2004). I intervjuerna framkom det att medarbetarna oftast tar personligt 

ansvar för sitt arbete, samt att de motiveras av att känna sig sedda, lyssnade på och 

uppmärksammade. Genom att känna ett personligt ansvar till sitt arbete är något som 

gör att medarbetarna kan motivera sig själva. Feedback är även en viktig del i det 

dagliga arbetet, genom att medarbetarna får beröm av sina ledare får de på så vis ett 

kvitto på att de gör ett bra arbete. Respondenterna har erfarenheter av att 

medarbetarna presterar bättre av att få feedback och uppskattning för sin prestation. 

Samtliga motivationsfaktorer bidrar till en bättre arbetsglädje och större drivkraft för 

medarbetarna. Om motivationsfaktorerna skulle försvinna eller tas bort från 

avdelningen skulle antagligen medarbetarna fortfarande känna att arbetet var 

tillfredsställande men att det lilla extra saknas som driver dem till att göra bättre ifrån 

sig. 

 

Enligt Herzberg måste hygienfaktorerna vara uppfyllda för att en individ ska trivas på 

arbetet. Tidigast när motivationsfaktorerna är tillgodosedda blir det möjligt för 

individen att känna engagemang för arbetsuppgiften, att denne stimuleras av arbetet 

och att det finns en drivkraft till att arbeta hårdare (Abrahamsson & Andersen, 2005; 

Bruzelius & Skärvad, 2004). I det här fallet är hygienfaktorerna på avdelningen 

uppfyllda eftersom respondenterna ansåg att både medarbetarna arbetar för en bra lön, 

har goda relationer till sina arbetskollegor samt får information om avdelningens mål, 

strategier och visioner under arbetsplatsträffarna. Motivationsfaktorerna tillfredsställs 
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genom att ledarna lär medarbetarna att bli problemlösare, att de känner sig sedda, får 

beröm, arbetar med arbetsrotation och tar personligt ansvar för sitt arbete. Detta kan i 

sin tur leda till personlig utveckling, prestation och erkännande från medarbetarnas 

sida. Samtliga motivationsfaktorer hos de självstyrande teamen kan skapa en drivkraft 

till att göra bättre ifrån sig.   

 

Medlemmarna i de självstyrande teamen är upplärda till att utföra olika 

arbetsuppgifter inom olika områden vilket innebär enligt Yukl (2010) att arbetet blir 

mer intressant för medarbetarna. Detta i sin tur ökar flexibiliteten i teamen och på så 

vis kan avdelningen hantera personalbrist som är till följd av sjukdom eller 

personalomsättning. Yukl (2010) menar även att självstyrande team medför starkare 

engagemang från medarbetarna till arbetet, en ökad effektivitet och förbättrad trivsel. 

I och med att teamen på avdelningen får vara delaktiga i problemlösning och i 

beslutsfattande medför detta att engagemanget hos medarbetare förstärks. Likaså ökar 

effektiviteten då de i team arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat och mål. Att 

arbeta tillsammans förbättrar även trivseln på avdelningen eftersom gemenskapen 

inom och mellan teamen förstärks.  

5.4 Sammanfattning 

De självstyrande teamen på den undersökta avdelningen besitter inte kontrollen över 

design, kontext eller övergripande mål. Målen sätts av ledningen och kontexten samt 

designen av teamen bestäms av avdelningens ledare. Teamen arbetar därför inom en 

struktur och ett syfte satta av andra. Ledarna lär medarbetarna att bli problemlösare så 

att de ska klara sig utan andras råd och beslut. Denna process leder till att teamen kan 

bli mer självstyrande och kan ta egna beslut som bland annat rör kvalitets och 

mellanmänskliga problem. Detta innebär att teamen kan klara sig själva när en formell 

ledare inte är på plats.  

 

Som ledare för självstyrande team är det viktigt att anpassa sitt ledarskap efter 

situation och individ. Allt eftersom teamen och dess medlemmar utvecklas och lär sig 

att bli mer självstyrande måste ledaren vara anpassbar i sin ledarstil. Till en början 

behövs ett mer styrande beteende som sedan kan övergå till ett coachande, vilket 

innebär att ledaren är mer stöttande och guidande i sitt ledarskap. Det finns därmed 

      ”bä   ”  edarstil utan det gäller att vara flexibel i sitt sätt att leda och anpassa 

sig efter situation och individ.  

 

Det krävs en inre drivkraft och att olika behov är uppfyllda för att en individ ska 

motiveras. Två faktorer som påverkar medarbetarnas arbetsglädje är hygienfaktorer 

och motivationsfaktorer. Lön, arbetskollegor, mål och strategier är hygienfaktorer 

som motiverar medarbetarna, utan dessa skulle ett missnöje på avdelningen antagligen 

infinna sig. Arbetsrotation, personlig utveckling och prestation är motivationsfaktorer 

som gör att medarbetarna känner tillfredställelse. Utan dessa försvinner 

medarbetarnas drivkraft till att göra bättre ifrån sig men arbetstillfredsställelsen skulle 

fortfarande infinna sig. För att skapa ytterligare drivkrafter hos medarbetarna 
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motiverar ledarna de självstyrande teamen genom att bland annat ge feedback och 

beröm. Likaså skapar, enligt ledarna, medarbetarna ytterligare drivkrafter genom att 

det är en bra sammanhållning mellan medarbetarna och på så sätt kan de stötta och 

uppmuntra varandra.   
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6. Diskussion 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion om undersökningens resultat och analys. 

En kritisk reflektion kommer även att föras som inbegriper de aspekter som kan ha 

påverkat resultatet och analysen. En presentation av förslag på framtida forskning 

avslutar detta kapitel.   

 

6.1 Analysdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka och få en ökad förståelse för hur 

ledarskapet i självstyrande team är utformat i den valda verksamheten samt hur 

ledarna arbetar för att motivera de självstyrande teamen. Under processens gång har 

vi kommit att fundera över hur självstyrande teamen på avdelningen verkligen är. I 

litteraturen framkommer det att självstyrande team har ett utökat ansvar samt högre 

befogenheter än vad vanliga grupper har (Bakka m fl, 2006). Självstyrande team har 

den kollektiva auktoriteten och ansvaret för att hantera och utföra uppgifter, de har 

befogenheter över arbetsmetoder, scheman och tilldelningen av arbetsuppgifter. De 

löser kvalitets och mellanmänskliga problem och klarar sig på ett sätt utan andras råd 

och beslut (Stoker, 2008; Stewart & Manz, 1995 & Bakka m fl, 2006). Samtidigt som 

det finns många tecken på att teamen arbetar självstyrande finns det även tecken som 

pekar åt ett annat håll. Vi tänker framförallt på att teamen på avdelningen inte har 

befogenheter över scheman och tilldelningen av arbetsuppgifter. Många gånger klarar 

de sig utan sin ledare en kortare tid men i slutändan är de i behov av ledarens råd och 

beslut, vilket innebär att medarbetarna inte är helt självstyrande. Vi menar att teamen 

är självstyrande men inom vissa ramar. Detta kan ses som både positivt och negativt 

för både medarbetarna och ledarna. För medarbetarna anser vi att det innebär att de 

känner en större delaktighet när de får vara med och påverka. Det negativa kan vara 

att de känner att ledarna inte har ett fullt förtroende för dem då mycket av ansvaret 

ligger hos ledarna. Att teamen är självstyrande inom vissa ramar innebär för ledarna 

att det kan vara svårt att dra en gräns mellan vilka beslut man ska göra medarbetarna 

delaktiga i. Det positiva är just att ledarna kan lämna över ett visst ansvar och kan 

rådfråga medarbetarna då de har fått en bredare kunskap genom processen mot att bli 

självstyrande. 

 

Eftersom kontrollen inte ligger helt hos teamen kan inte en delegerande ledarstil 

tillämpas av ledarna. Modellen för situationsanpassat ledarskap bygger på att varje 

situation kräver sin typ av ledarstil och att olika ledarstilar är bättre i olika situationer. 

Ledarna måste vara flexibla nog att anpassa sin ledarstil till de olika situationer som 

avdelningen befinner sig i (Hersey, Blanchard & Johnson, 1996). De situationer då 

den delegerande ledarstilen krävs uppstår inte på avdelningen eftersom teamen inte 

besitter den fulla kontrollen över arbetet och dess utformning. Ledarna befinner sig 

därmed inte i de situationer som kräver att denna ledarstil bör utövas. För att 

avdelningen ska kunna hamna i denna situation krävs det att ledaren delegerar ut mer 

ansvar till de olika teamen. Dock anser vi att det kan vara svårt eftersom den 
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undersökta avdelningen lever i en hierarkisk organisation, där det finns ledare i flera 

led med olika ansvarsområden. Vi menar att detta gör det svårare för ledarna att 

delegera ut det ansvar och den kontroll som behövs för att teamen ska bli helt 

självgående och självständiga, det vill säga för att bli helt mogna självstyrande team. 

Eftersom kontrollen inte helt når ut till medarbetarna och teamen, behöver inte 

ledarna praktisera den delegerande ledarstilen. Då medarbetarna inte heller innehar 

den kompetens som krävs för att kunna ledas av den delegerande ledarstilen kan 

ledarna inte praktisera denna ledarstil. 

 

Det krävs att en ledare är flexibel i sin ledarstil och anpassar sin roll efter individ och 

situation. När en medarbetare är ny på avdelningen använder sig ledarna av ett mer 

styrande ledarskap, vilket vi anser att alla individer som är nya på ett arbete mer eller 

mindre är i behov av. Men ju tryggare och mer erfaren en medarbetare blir i sin 

yrkesroll desto mindre styrning krävs det. Ledarna berättade att de använde sig 

mycket av ett vägledande och stödjande ledarskap, vilket vi menar är vad litteraturen 

kallar för ett coachande ledarskap (Manz & Sims, 1987; Wheeler & Druskat, 2003; 

Stoker, 2008). Vi anser att detta ledarskap har en positiv inverkan på medarbetarna i 

de självstyrande teamen på avdelningen då det främjar relationerna på avdelningen 

och stärker sammanhållningen. Precis som vi anser att arbetsrotationen har en stor del 

i sammanhållningen på avdelningen anser vi att ledarnas coachande ledarstil även 

medverkar till detta. För att ett självstyrande team ska fungera optimalt anser vi att en 

stark sammanhållning krävs. Vi menar att sammanhållningen hjälper medarbetarna i 

självstyrande team att lita på varandra vilket gör det lättare att fatta gemensamma 

beslut. Det är inte enbart dessa faktorer som främjas av ett coachande ledarskap, utan 

vi anser även att det coachande ledarskapet har en viktig del i avdelningens utveckling 

och välmående. Som litteraturen benämner krävs det att självstyrande team är 

delaktiga i arbetet, vi anser att den coachande ledarstilen genererar denna delaktighet 

vilket gör att teamen kan utvecklas mer och slutligen bli självstyrda. Vi anser att 

ledarstilen medför att medarbetarna får en ökad påverkan över det dagliga arbetet och 

kan på så vis lättare uppnå avdelningens mål.  

 

Även om teamen inte är så självstyrande som vi först förväntade, ser vi tecken på att 

ledarnas ledarstilar följer vad litteraturen säger om hur ledarskapet för självstyrande 

team bör vara utformat. Dock med undantaget som vi har beskrivit ovan. Därmed har 

vi fått en uppfattning om hur ledarskapet i självstyrande bör vara utformat. I den 

litteratur vi studerat framkommer det klart och tydligt att forskare är överens om att 

självstyrande team behöver en ledare. Även om det inte alltid är klart vad denna 

ledare ska göra och hur hon/han ska bete sig är författarna överens om behovet av en 

extern ledare trots teamets självstyre. Teorier som beskriver effektivt ledarskap för 

självstyrande team fokuserar ofta på två typer av ledarstilar, det vill säga styrande och 

coachande ledarskap. Stoker (2008); Wageman (1995) & Manz & Sims (1987), delar 

alla den gemensamma uppfattningen att ledare för självstyrande team bör ta på sig 

rollen som den coachande ledaren. Ledarna på avdelningen ansåg att det var viktigt 

att lyssna och höra till sina medarbetare. Likaså var det viktigt att fånga upp samtligas 



39 

 

åsikter och synpunkter som kunde vara till hjälp vid beslutsfattande. Utifrån detta kan 

vi dra slutsatsen att det är av betydelse att ledaren interagerar och kommunicerar med 

teamet för att det ska vara möjligt att stödja och coacha teamet. Alla dessa beteenden 

är relaterat till den coachande ledarstilen och visar på att ledarna leder medarbetarna 

efter ramarna av hur ett självstyrande team bör ledas. Ledarens stödjande funktion är 

slutligen det som verkar framstå som allra viktigast inom ledarskapet av avdelningens 

självstyrande team.  

 

Ledarna berättade att det krävs vissa egenskaper för att kunna utföra ett gott arbete 

som ledare för de självstyrande teamen. Vi ställer oss frågan om ledarna har haft 

dessa egenskaper sen tidigare eller om det är något de har lärt sig att vara med tiden? 

Har ledarna lärt sig att vara lyhörda, raka, öppna och ärliga eller är det egenskaper 

som de alla har fötts med? Vi särskiljer därför på egenskaper och process. Enligt våra 

egna erfarenheter verkar det som att inom de flesta yrken socialiseras man in i en roll 

och lär sig hur man ska bete sig och vara för att göra ett bra arbete. Det vill säga att 

individer genomgår en socialisering varje gång de ingår i ett nytt sammanhang. Vi 

menar därför att ledarskap handlar om en process om att bli bättre och som ständigt 

förändras efter situation och individ. Arbetet som ledare för ett självstyrande team 

kräver särskilda egenskaper och vi menar att ledarna på avdelningen har lärt sig att 

använda sig av vissa egenskaper just för att deras arbete kräver det. Att leda 

självstyrande team kräver att man är bra på ett visst antal egenskaper fastän att man 

kanske inte är lagd åt det hållet från början. Som till exempel egenskapen lyhörd, har 

ledarna alltid varit bra på att lyssna eller är det något som de har lärt sig att göra? Vi 

anser att eftersom ledarnas arbete till stor del kräver att de är goda lyssnare har 

ledarna lärt sig att vara bra på just det. Denna process, anser vi, gör att de ledare som 

har förmågan att anpassa sig kan utvecklas till att bli bra ledare.  

 

Att arbeta tillsammans i team anser vi är en av de största motivationsfaktorerna för de 

självstyrande teamen på den undersökta avdelningen då de kan stötta och uppmuntra 

varandra. Sammanhållningen mellan medarbetarna är enligt ledarna stark och 

eftersom medarbetarna trivs bra med varandra verkar det resultera i att medarbetarna 

motiveras av att arbeta tillsammans. Vi anser att anledningen till att 

gruppsammanhållningen är så stark beror på arbetsrotationen. I och med att 

medarbetarna arbetar med arbetsrotation får medarbetarna en helhetsbild över arbetet 

       bä                                              m                ”         m” 

känsla uppstår. Arbetsrotationen innebär inte bara att medarbetarna arbetar med olika 

arbetsuppgifter utan även med olika individer. Detta menar vi stärker 

sammanhållningen ytterligare eftersom medarbetarna arbetar med alla på avdelningen 

och lär på så vis känna varandra bättre. Arbetsrotationen är inte enbart något som 

stärker medarbetarnas sammanhållning utan även en motivationsfaktor som hjälper 

teamen att bli mer självstyrande. Att bli mer självstyrande anser vi motiverar i sig och 

genom att lära sig mer känner medarbetarna förhoppningsvis ett större personligt 

ansvar till sitt arbete. Dessutom anser vi att medarbetarna utvecklas och förstår på så 

vis helhetsbilden över arbetet bättre.  



40 

 

 

Att bli ett självstyrande team kan ses som en process som bygger på erfarenhet och 

utveckling. Ju längre medarbetaren har arbetat på avdelningen desto mer kunskap har 

de genererat och är i mindre behov av ett styrande ledarskap. Vi menar att bli 

självstyrande är en utvecklingsprocess som hör ihop med ledarskapsprocessen. 

Ledarna på avdelningen hjälper medarbetarna att bli självstyrande genom sitt sätt att 

leda, som de har lärt sig i sin socialiseringsprocess till att bli ledare för självstyrande 

team. Därför menar vi att arbetsorganisationer alltid är att betrakta som en process, 

där man lär av varandra och mer eller mindre utvecklar de färdigheter som arbetet 

kräver. Medarbetarna och ledarna har tillsammans påbörjat processen att bli 

självstyrande och har kommit en bit på vägen men har fortfarande en bit kvar för att 

bli helt självstyrande. 

 

Då de självstyrande teamen är verksamma i en hierarkisk organisation menar vi att 

detta kan försvåra processen mot att bli helt självstyrande. Det finns ledare i flera 

olika led på avdelningen som alla har olika nivåer av ansvar. Dessa ledarskapsled 

motverkar att de olika teamen kan ta över mycket av det ansvar som ledarna sitter på 

och som gör att de kan bli helt självstyrande. För att uppnå en högre grad av självstyre 

bör ledarna fundera på om de kan lämna över mer av ansvaret. Konsekvensen av 

denna överlämning skulle kunna innebära att ett led i den hierarkiska nivån skulle 

vara tvunget att tas bort. Det vi anser kan vara svårt i en hierarkisk organisation är att 

den minskade nivåskillnaden mellan ledare och medarbetare resulterar i otydliga 

ansvarsfördelningar. Eftersom organisationen befinner sig i denna hierarki anser vi att 

ledaren inte kan tappa för mycket av sin auktoritära roll då de eftersträvar att det finns 

tydliga riktlinjer inom organisationen. Om de inte är beredda att ta bort ett led i den 

hierakiska nivån ställer vi oss frågan om de ska arbeta med självstyrande team? 

Genom att avdelningen strävar efter att vara självstyrande, trots att de befinner sig i en 

hierarkisk struktur, menar vi ändå uppmuntrar och ökar arbetsglädjen för 

medarbetarna, men att bli helt mogna och fullt utvecklade självstyrande team kan vara 

svårt att uppnå så länge den hierarkiska strukturen kvarstår. Kanske är det så att 

ledningen på företaget och ledarna på avdelningen nöjer sig med den nivå av 

självstyre som redan har uppnåtts. Likaså känner kanske medarbetarna sig nöjda med 

den grad av självstyre de arbetar i. Vi har därför även diskuterat huruvida 

medarbetarna vill ha ett ökat ansvar som leder till att de blir helt självstyrande. Skulle 

man som medarbetare inte vilja ha detta ansvar är det svårt att uppnå mogna 

självstyrande team. Vi anser dock att det arbetssätt som avdelningen arbetar efter idag 

verkar få alla att trivas och att må bra.  

 

6.2 Kritisk reflektion 

Vi anser att studien uppfyller syftet med att studera hur ledarskapet i självstyrande 

team är utformat i den valda verksamheten samt hur ledarna arbetar för att motivera 

de självstyrande teamen. Vi anser därmed att resultatet är tillförlitligt och stämmer väl 

överens med ledarnas uppfattningar om hur de arbetar med de självstyrande teamen. 
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Om vi hade valt en kvantitativ inriktning på vår studie skulle resultatet kunnat vara 

mer generaliserbart då vi hade fått information ifrån ett flertal respondenter. Valet av 

en kvalitativ studie anser vi dock har hjälpt oss att samla in ett djupare resultat än vad 

en kvantitativ studie hade gjort. När det kommer till valet av litteratur kan vi inte 

frånse det faktum att vi har genererat en förförståelse från det arbetsvetenskapliga 

programmet och att valet av litteratur speglar därför denna förförståelse. Vi är därmed 

medvetna om att ett annat litteraturval kunnat skapa ett annat resultat i studien.  

 

Som vi ovan nämnde finns det en medvetenhet om att vår förförståelse kunnat 

påverka studiens resultat och analys. Detta medför både negativa och positiva 

aspekter, men vi anser att de positiva aspekterna överväger de negativa. 

Förförståelsen vi fått från det arbetsvetenskapliga programmet samt tidigare 

erfarenheter ligger till grund för att vi har kunnat ha ett mer holistiskt synsätt till vår 

studie. En annan kritisk reflektion är att eftersom centrala begrepp och tidigare 

forskning har varit utgångspunkterna för vår studie kan detta ha påverkat resultatet då 

intervjuguiden utformades efter begreppen och tidigare forskning. Valmöjligheten att 

göra motsatsen, det vill säga en induktiv studie, skulle kunnat medföra ostrukturerade 

och icke standardiserade intervjuer som skulle blivit för brett och svårbearbetat för 

vår undersökning.  

 

Eftersom vi valde att undersöka utifrån ett ledarskapsperspektiv är det ledarnas 

subjektiva uppfattningar och synvinklar som ligger till grund för resultatet av studien. 

Detta innebär att vi endast har fått ledarnas uppfattningar kring studiens 

ämnesområden. Vi vet därför inte om ledarnas uppfattningar helt överensstämmer 

med hur verkligheten ser ut på avdelningen. Om vi hade frågat medarbetarna om 

förhållandena på avdelningen skulle kanske resultatet kommit att visa något annat.  

 

Teamen på den undersökta avdelningen är inte så självstyrande som vi först 

förväntade oss när undersökningen tog fart. Detta innebär att det har varit svårt för oss 

att avgöra om respondenternas svar förklarar hur ett självstyrande team motiveras 

eller om det enbart förklarar hur traditionella team motiveras. Att teamen på 

avdelningen inte är lika självstyrande som vi först förväntade oss kan ha påverkat 

resultatet på så vis att det inte i någon större utsträckning skiljer sig från om man hade 

studerat ledarskap i traditionella team. 

 

6.3 Förslag på framtida forskning  

Vi anser att under vår studie har vi haft en intressant infallsvinkel i den bemärkelsen 

att vi har tittat på fenomenet utifrån ledarens perspektiv. En spännande tanke skulle 

kunna vara att göra samma studie men sett ur medarbetarnas perspektiv. Då vi 

medvetet valt att genomföra studien ur ett ledarskapsperspektiv som endast speglar 

ledarnas synvinklar och uppfattningar hade det därför varit intressant att även få 

medarbetarnas bild på situationen. Genom att gå vidare med att intervjua 
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medarbetarna för att få med deras uppfattningar och synsätt är något vi anser hade 

varit intressant att studera vidare.  

 

Under studiens gång har vi upptäckt att teamen på avdelningen inte var så 

självstyrande som vi först förväntade oss. Vi anser att det hade varit intressant att 

undersöka hur teamen skulle kunna komma att bli fullt utvecklade självstyrda team på 

avdelningen. Vilka organisatoriska förändringar hade varit nödvändiga att göra och 

vilka kompetenser krävs det av medarbetarna för att bli mogna självstyrande team?  
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Intervjuguide        Bilaga 1 

 

Bakgrund  

1. Utbildning/erfarenhet 

2. Kan du kortfattat berätta om ditt tidigare yrkesliv? 

3. Befattning/titel (antal år med denna befattning) 

4. Arbetsuppgifter (berätta kortfattat om ditt ansvarsområde) 

 

Självstyrande team 

5. Hur vet man som arbetstagare vad man ska göra under arbetsdagen?  

- Hur stor inverkan/påverkan har teamen på vad som skall göras under arbetsdagen? 

(Beslutar teamen hur, vad, var, när arbetet ska utföras?) 

6. Vad anser du fungerar bra/dåligt i ditt arbetsteam vad gäller själva arbetsteamen? 

7. Förklara en konfliktsituation där teamen själv löser konflikten  

(olika hastighet, olika ambitionsnivå, informell ledare som ingriper?)  

8. Förklara en konfliktsituation där du som ledare måste träda in och lösa konflikten 

(olika hastighet, olika ambitionsnivå, informell ledare)  

9. Hur stor är personalomsättningen på arbetsplatsen? Kommer det ofta in 

nyanställda?  

Om ja: Hur anser/tror du att dessa påverkar teamen? 

10. Hur ofta har ni APT?  

Vilka medverkar i APT? Vem är det som lägger upp dem? 

11. Känner du att de anställda tar personligt ansvar för resultatet av deras arbete?  

- utveckla 

12. Tycker du att de anställda söker information för att lära sig utföra sina 

arbetsuppgifter bättre? - utveckla 

13. Om något går fel, kan de anställda ta eget initiativ och åtgärda felet? 

14. När den anställda inte har vad den behöver för att prestera väl, tar den 

hjälp/vägledning/råd från andra för att bli bättre? 

15. När de anställda vet vilket arbetsuppgift/team de ska arbeta med, kan man se att 

de anställda tar på sig olika roller?  

Tex. informell ledarroll, mer kreativ, låter sig ledas etc 

 

Ledarskap  

16. Vad tycker du kännetecknar ett bra respektive mindre bra ledarskap? 

17. Hur upplever du ditt ledarskap?  

18. Hur är du som ledare? 

19. Beskriv en situation då ditt ledarskap fungerat bra respektive mindre bra?  

20. Vilka egenskaper som ledare anser du dig ha och vara bra på? 

21. Känner du att du förändrar ditt sätt att leda vart efter teamen/individen utvecklas? 

 

Motivation  

22. Vad är det som motiverar dig till att göra ett bra arbete som ledare?  

 



 
 

23. Vad tror du dina medarbetare motiveras av?  

(Löner, belöningar, kollegor, arbetsmiljö, annat?) 

24. Hur kan du bli bättre på att motivera dina medarbetare? 

25. Kan du berätta om en situation då du har varit tvungen att lägga extra energi på att 

motivera dina anställda? 

26. Ger du dina medarbetare individuella mål att sträva efter?   

27. Arbetar du för att uppnå god personlig kontakt med dina medarbetare? I så fall 

hur? 

28. Vilka komponenter tror du är viktiga i ett arbete för att din personal ska trivas och 

utvecklas?  

29. Hur ofta erbjuds dina anställda att gå utbildningar, kompetensutveckling etc? 

 

Övrigt  

30. Är det något mera som du skulle vilja tillägga i intervjun?  

31. Om vi har återkommande frågor, hur kontaktar vi dig lättast? Mailadress/ 

telefonnummer?  

 

 
 

 


