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Sammanfattning 

Studien syftade till att undersöka gruppmedlemmars upplevelse av ledarskapsstilen, 

effektiviteten samt utvecklingsstadium. Detta för att undersöka om det fanns ett samband 

mellan upplevd ledarskapstil, upplevelsen av gruppens utvecklingsstadium samt den upplevda 

effektiviteten. Det finns forskning kring ledarskap och effektivitet i förhållande till 

högpresterande yrken (Chi, Chung & Tsai, 2011; Guardia, 2007; Pillai & Williams, 2003) 

vilket gjorde att författarna till denna studie fann det intressant att studera om detta samband 

också förekom på en grupp kontorsanställda. Populationen bestod av kommunanställda på två 

kommuner, sammanlagt skickades enkäten ut till 104 individer. Deltagarna fick besvara 

enkäter som var sammansatta av Bass och Avolio (1995) för att besvara ledarskapsdelen samt 

Wheelan (2010) för att besvara utvecklingsstadium och effektivitet. Det var 41 av 104 

individer som valde att delta i studien vilket gav en svarsfrekvens på 39,42%. Resultatet 

visade på en signifikant skillnad mellan stadium 3 och 4 när det gäller gruppens 

utvecklingsstadium kopplat till effektivitet. Studien visade ingen signifikant skillnad i 

effektivitet eller upplevt utvecklingsstadium mellan olika upplevda ledarskapsstilar. Trots få 

signifikanta kopplingar ger studien en möjlighet till vidare forskning inom området. 
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Abstract 

The study's aim was to investigate the group member’s experiences of the leadership, 

efficiency and developmental stage. This was done to analyse if there was a connection 

between the experienced style of leadership), the experience of the group’s stage of 

development and the experienced efficiency. There is research regarding leadership and 

efficiency in relation to high performance professions (Chi, Chung & Tsai, 2011; Guardia, 

2007; Pillai & Williams, 2003) which led to that the authors of this particular study decided to 

investigate if this relationship was also present within a group of office employees. The 

population consisted of government employees in two different municipality, all together the 

form was sent out to 104 individuals. The participants had to answer surveys that were created 

by Bass and Avolio (1995) to answer the part about leadership and Wheelan (2010) to answer 

stage of development and efficiency. 41 out of 104 decided to participate in the study which 

resulted with a response rate of 39,42%. The result showed a significant difference between 

stage 3 and 4 when it comes to the group’s stage of development connected to efficiency. The 

study did not show a significant difference in efficiency or experienced stage of development 

between the different types of leadership. Even though there's few significant connections the 

study presents opportunities to further research in the area. 
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     Företag och organisationer strävar efter att vara effektiva, både gällande kostnader 

och tid. Att skapa effektivitet och produktivitet är för både organisationer, ledare och forskare 

ett problem med lång historia (McFadzean & O’Loughlin, 2000). Hur effektiv och produktiv 

arbetsgruppen är påverkar direkt hur effektivt företaget eller organisationen är (Buzaglo & 

Wheelan, 1999). Både människor och organisationer skulle tjäna på att grupper skulle vara 

utgångspunkten vid byggandet av organisationens struktur och design, snarare än enbart 

fokusera på individerna, enligt Hackman (1987). Hackman (1987) menar att det är viktigt att 

tänka på vilka kompetenser och kunskaper som individerna ska inneha för att ett team ska bli 

komplett och vara effektivt redan från uppstarten. Kozlowski och Bell (2004) menar att 

ledaren spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla gruppens effektivitet. Det finns 

sentida och pågående forskning kring ämnet ledarskap. Denna forskning har främst inriktats 

på hur olika ledarskapsstilar kan gynna gruppens effektivitet och utveckling genom att skapa 

en sammanhållning med en gemensam vision, ett stödjande klimat samt en gemensam strategi 

för att nå gruppens mål (Kozlowski och Bell, 2004). En ledare bör arbeta mot att skapa detta 

arbetsklimat redan i ett tidigt skede av gruppens formation och utveckling för att få en 

effektivitet inom gruppen, enligt Kozlowski och Bell (2004). 

Problemformulering 

     Det finns flertalet forskning om ledarskap samt hur detta gynnar gruppens utveckling 

och effektivitet. Denna forskning har främst varit inriktad på högpresterande yrken (Chi, 

Chung & Tsai, 2011; Guardia, 2007; Pillai & Williams, 2003). En fråga är om resultatet av 

denna forskning går att tillämpa på andra slags yrken, som i denna studies fall 

kontorsanställda, då effektivitet innebär olika saker inom olika arbetsområden. Detta leder till 

studiens första frågeställning: Hur påverkas effektiviteten av gruppens utvecklingsstadium? 

Buzaglo och Wheelan (1999) redovisar forskning som visar att mellan 80-90% av alla team 

har svårt att prestera. Vilket gör att detta område behöver fler metoder/verktyg för att minska 

den siffran och öka produktiviteten samt effektiviteten. Detta gäller även ledarskapet som 

påverkar gruppens prestationer och därmed effektivitet, vilket gör den till en viktig 

komponent för att effektivisera organisationen. Hur en ledare ska bemöta sin arbetsgrupp är 

värdefull information för företaget eller organisationen (Miller, 2003). Detta leder till studiens 

andra och tredje frågeställning: Hur påverkas gruppens utveckling av ledarens 

tillvägagångssätt? Hur påverkar ledarens ledarskapsstil gruppens effektivitet? 
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Ledarskap 

     Benton (2005) definierar ledarskap: “Leadership is the art of influencing and directing 

people to accomplish the mission” (s. 20). 

Det finns olika benämningar på vad ledarskap innebär samt flera olika stilar denna kan 

delas in i, beroende på teorin. Två former av ledarskap har Burns (1978) samt Bass (1985) 

fördjupat sig i och beskrivit: transformellt ledarskap och transaktionellt ledarskap. 

  Transaktionellt ledarskap 

Det transaktionella ledarskapet präglas av konstruktiv feedback och har en stark röd tråd 

mellan utförande samt belöningar för att tydligt signalera till medlemmarna vad som 

uppmuntras (Bass, 1985). Humphreys (2001) menar att nyckeln till ett transaktionellt 

ledarskap ligger i interaktionen som sker mellan en ledare och följare. Fokus ligger här på 

arbetet mellan ledare och följare samt individens eget arbete mot gruppens mål. Inom det 

transaktionella ledarskapet balanseras rätt mot fel samt belöning mot bestraffning för att 

följaren ska arbeta och prestera på ett förväntat sätt. Balansering kan vara, enligt Humphreys 

(2001), att det finns en underliggande förståelse mellan ledare och följare, att de är lika 

beroende av varandra. De påverkar varandra på ett sätt att båda parterna får det som de vill ha 

(Humphreys, 2001). MacKenzie, Podsakoff och Rich (2001) menar att forskningen kring den 

transaktionella ledarens beteende inte har fått det genomslag som förväntades. Forskningen 

har inte entydligt kunna visa hur skillnader i ledarens beteende har kunnat kopplats till 

motsvarande effekter på gruppens prestation. (MacKenzie, Podsakoff & Rich, 2001). Som en 

reaktion på detta utvecklades forskningen kring ledarskap vidare till att förklara vilka effekter 

en exceptionell ledare har på deras anställda och på organisationen (MacKenzie, Podsakoff & 

Rich, 2001). Detta var början på en ny ledarstil, transformell stil, som Burns (1978) var först 

med att introducera. Bass (1985) fortsatte därefter att utveckla begreppet transformellt 

ledarskap. 

   Transformellt ledarskap 

För en transformell ledare ligger fokus på att skapa en nära relation mellan 

gruppmedlemmarna för att arbetet ska baseras på tillit och engagemang (Gardner & Avolio, 

1998, ref. i Jung & Avolio, 1999). Tanken är att en transformell ledare ska influera positivt på 

medlemmarnas målsättningar och motivation genom att hjälpa till att bygga upp deras 

självförtroende och självkänsla. Campbell och Swift (2006) menar att det är denna influens 
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som är det grundläggande i ett effektivt grupparbete. Det som definierar en transformell 

ledare är ett karismatiskt ledarskap med en visionär som ledare (Burns, 1978). 

Bass (1985) menar att det finns fyra olika beteenden som en transformell ledare har. En 

transformell ledare bör ha idealiserat inflytande d.v.s. att de leder med utgångspunkten att 

vara bra förebilder och att gruppmedlemmarna ska göra som ledaren gör. Den transformella 

ledaren bör vara motiverande och inspirera sina gruppmedlemmar genom att få dem att se 

positivt på framtiden. Ledaren bör även uppmuntra till kreativt problemlösande; att tänka 

”outside the box” och att försöka lösa problem som anses olösbara. Samtidigt ska den 

transformella ledaren ha fokus på de individuella gruppmedlemmarna och tillgodose deras 

individuella behov istället för att anta att individen har samma behov som gruppen. En del av 

en transformell ledares uppgift är att motivera gruppmedlemmarna till ett samarbete och att 

hjälpa varandra. Delkomponenterna av en transformell ledarstil är idealiserad influens, 

inspirerande motivering, intellektuell stimulering och individuellt ledarskap. När ledaren är en 

bra förebild och kan fylla gruppmedlemmarnas individuella behov har gruppmedlemmarna 

extra utrymme till att ta på sig extra uppgifter som exempelvis att hjälpa varandra och prestera 

tillsammans. Det är när det här samarbetet uppstår som Bass menar att ledarskapet har en 

positiv påverkan på gruppens prestation. Det är i och med detta Burns (1978) menar att en 

transformell ledare ska fokusera på individen i gruppen eftersom det leder vidare till något 

positivt för hela gruppen. Uppmuntran till att jobba hårt och prestera leder till effektivitet i 

gruppen (Bass, 1985; Burns, 1978). Denna uppmuntran är bl.a. det som en transformell ledare 

står för, det är därför denna ledarskapstil är kopplad till gruppens effektivitet vilket kan leda 

till prestation (Bass, 1985; Burns, 1978). 

Pillai och Williams (2003) utförde en studie som handlade om hur det transformella 

ledarskapet påverkar gruppens prestation genom att påverka individernas tro på sig själv och 

gruppens sammanhållning. Studien utfördes genom att observera olika team av brandmän från 

olika stationer när de hade utryckningar. Det gjordes även intervjuer med brandmännen, 

ledare och chefer för stationerna samt enkätundersökningar för brandmännen. Enkäten 

innehöll frågor om det transformella ledarskapet, gruppens sammanhållning, engagemang 

gentemot organisationen och deras uppfattning om arbetsgruppens prestation. Resultatet 

visade ett positivt samband mellan det transformella ledarskapet och gruppens 

sammanhållning samt individens tro på sig själv. Dessutom fanns det i nästa led starka 

samband mellan sammanhållning, tron på sig själv och gruppens prestation. Det visade sig 

också att transformellt ledarskap och prestation hade ett direkt samband. Därför visade det sig 
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att det transformella ledarskapet har både direkta och indirekta samband (med hjälp av 

sammanhållning och individens tro på sig själv) med gruppens prestation (Pillai & Williams, 

2003). 

Chi, Chung och Tsai (2011) utförde en studie för att ta reda på kopplingen mellan 

transformell ledarstil, ledarens humör och gruppens prestation. Studien utfördes på 85 

säljteam från fem olika företag i Taiwan. Gruppmedlemmarna fick fylla i ett 

självuppskattningsformulär som berörde individens positiva humör och gruppens prestation. 

Ledarna fick fylla i ett formulär som mätte ledarskapsstilen som Bass och Avolio (1995) 

utformat och kallar för Multi Leadership Questionnaire (MLQ). Ledaren fick även fylla i ett 

formulär där den fick bedöma sitt humör de sista två veckorna innan mätningen och då 

koncentrera sig på hur deras humör hade varit under team-möten med gruppen. 

Gruppmedlemmarna fick också fylla i ett liknande formulär för att kunna mäta gruppens 

positiva affekter under samma team-möten under samma veckor. Resultatet av studien visade 

ett signifikant samband mellan ledarens positiva humör och transformellt ledarskap, positivt 

humör inom gruppen samt gruppens prestation. Det visar alltså att ledarens positiva humör 

påverkar gruppens prestation explicit (genom den transformella ledarskapsstilen) och implicit 

(genom att humöret smittar av sig på gruppen). Resultatet visar också att humöret påverkar 

resultatet lika mycket oavsett om det påverkar implicit eller explicit. Vilket tyder på att 

ledarskapsstilen påverkar lika mycket på gruppens prestation som affektsmitta påverkar 

prestationen. De är båda lika viktiga för kopplingen mellan ledarens humör och gruppens 

prestation. Studien visade också signifikanta kopplingar mellan ledarens positiva humör och 

gruppens humör vilket visar att prestationen påverkas implicit (Chi, et. al., 2011). 

 Transaktionellt vs. Transformellt 

 Den ledarskapstyp som framkallar det bästa resultatet kan ha att göra med vilken kultur 

gruppmedlemmarna lever i (Jung & Avolio, 1999). Människor i en individualistisk kultur är 

vana vid att tänka utifrån vad som gynnar individen och därför menar Hofstede att 

individualister skulle gynnas av ett transaktionellt ledarskap eftersom den typen av ledarskap 

gynnar de individuella prestationerna (1993, ref. i Jung & Avolio, 1999). Avolio och Bass 

(1988) menar att kollektivister främjas mer av ett transformellt ledarskap eftersom en 

transformell ledare vill ha in gruppmedlemmarnas egna värderingar i gruppens mål för att få 

ett samarbete att fungera bra långsiktigt. Sverige och Norge är två länder som har en 

individuell kultur men som genom sina värderingar om jämlikhet ändå uppfattas som 
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kollektiva (Jung, Bass & Sosik, 1995, ref. i Jung & Avolio, 1999). Jung och Avoilo (1999) 

gjorde en studie på asiater (grupporienterade) och västerlänningar (individorienterade) för att 

se vilken påverkan kulturen har. De använde sig av Multi Leadership Questionnaire (MLQ) 

för att fastställa ledarens ledarskapsstil. Resultatet visade att västerlänningar som arbetade i en 

grupp ledd av en transaktionell ledare presterade bäst. Vilket motbevisar tidigare forskning 

som visat att individualister presterar bäst när de arbetar individuellt (Hofstede, 1993, ref. i 

Jung & Avolio, 1999). Däremot presterade asiater bäst som grupp under transformellt 

ledarskap precis som antaget. Kulturen spelar roll när det kommer till de kollektivistiska 

asiaterna men den spelade inte lika stor roll hos västerlänningarna som har en individualistisk 

kultur (Jung & Avolio, 1999). 

I en studie av Guardia (2007) undersöktes transaktionellt och transformellt ledarskaps 

påverkan på gruppens effektivitet och prestation där effektiviteten ses som sättet gruppen 

arbetar på och prestationen är vad gruppen producerar. Deltagarna var 750 

kundservicemedarbetare (632 svar användes). Ledarskapsdelen i enkäten mätte graden av 

både transformellt och transaktionellt ledarskap med fokus på hur det kan kopplas till 

gruppens effektivitet och nöjdhet. Arbetsgruppens effektivitet mättes som graden av upplevd 

effektivitet inom arbetsgruppen och jämförde den med karaktärsdragen för vad ett effektivt 

team är. Svaren från enkäterna baserades på deltagarnas egen uppfattning. Studien utgick från 

McGraths (1984) modell av hur input i arbetsgruppen leder till en process inom gruppen då en 

interaktion mellan medlemmarna leder till ett resultat. McGrath menar att de egenskaper en 

grupp får när den sätts ihop (deltagare/ledares kunskap, karaktärsdrag, egenskaper) är input i 

en grupp. Det är processen av hur gruppen utnyttjar dessa egenskaper som leder till ett 

resultat. Resultatet blir sämre om gruppen inte utnyttjar de olika egenskaperna som gruppen 

har och bättre om gruppen är duktiga på att ta tillvara på dem. I Guardias (2007) studie är 

inputen ledarens egenskaper och kunskaper, effektiviteten mäts i hur effektiv interaktionen 

mellan gruppmedlemmarna är, d.v.s. hur de arbetar tillsammans, och resultatet är det som 

gruppen/individen presterar. Resultatet visade ett starkt samband mellan det transformella 

ledarskapet och gruppens effektivitet (Guardia, 2007). Däremot visade det transaktionella 

ledarskapet en signifikant koppling till både gruppens och individens prestation. Det visar att 

det transformella ledarskapet hjälper gruppens effektivitet men det transaktionella ledarskapet 

är bättre på att höja både gruppens och individens prestation. Det transformella ledarskapet 

visade starkast signifikant koppling med McGraths modell, vilket innebär att det transformella 

ledarskapet är starkast kopplat till teorin om att det transformella ledarskapet påverkar 
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gruppens effektivitet (McGrath, 1984). Med det menas att grupper med en transformell ledare 

är bättre på att hantera och tillvarata gruppens egenskaper för att de ska bidra till en bättre 

effektivitet inom gruppen. Effektiviteten leder därefter till ett bättre resultat för gruppen 

(Guardia, 2007). För att skapa effektivitet menar Wheelan (2010) att grupper automatiskt 

utvecklas i en process till att bli mer effektiva. Wheelan, Davidson och Tilin (2003) menar att 

det är ovanligt med forskning som inte stödjer existensen av grupputveckling som koncept.   

Grupp 

     Det finns grupper av alla möjliga slag. Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) har en 

definition av grupp, speciellt en arbetsgrupp: 

En arbetsgrupp utgörs av tre eller fler personer som 1) har ett eller 

flera gemensamma mål, 2) är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet, 

3) är medvetna om varandras existens och 4) uppfattar sig själva som en grupp (s. 37). 

 Människor är gruppvarelser, vi påverkas av varandra i nästan allt vi gör (Nilsson, 2009). 

Nilsson menar att grupper är en länk mellan samhället och individen, en av grundstenarna för 

att de ska mötas. Det grupper har gemensamt, bortsett från medlemmar, oavsett 

utvecklingsnivå är fem saker; normer, roller, maktfördelning, kommunikation och relationer 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Normer är oskrivna regler som gruppen formar, som sedan är 

utgångspunkt vid hur gruppmedlemmar handlar. Roller tilldelas i grupprocessen för att kunna 

utföra uppgiften, oftast sker detta per automatik. Maktfördelning innebär en fördelning av hur 

beslut fattas och utförs, i början är det oftast ledaren som innehar den största delen av makten 

då gruppen är osäker och ny inför varandra (Wheelan, Davidson & Tilin, 2003). 

Kommunikation sker mellan grupp och ledare samt mellan gruppmedlemmarna. Detta kan 

vara verbalt och icke-verbalt, på något sätt sker en kommunikation i och med vad de 

inblandade uttrycker genom kroppsspråk eller uttrycker genom ord och handling. Den sista 

gemensamma aspekten alla grupper har enligt Angelöw och Jonsson (2000) är relationer, 

detta är något som kommer i och med interaktionen mellan gruppmedlemmarna och ledaren. 

Dessa fem saker vill några beteendeforskare sätta in i olika faser som gruppen går igenom 

alternativt så sker dessa fem saker som Angelöw och Jonsson (2000) anser sig finnas i varje 

grupp, inte i bestämda faser utan har en mer övergripande påverkan. Hur grupputvecklingen 

ser ut mellan början och slut, hur grupper utvecklas samt vad som är de bakomliggande 

orsakerna till att utveckling sker finns det olika teorier om. Intresset för att studera grupper 
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inom arbetslivet är att gruppens sammansättning och utveckling är av stor betydelse för 

organisationens effektivitet (Buzaglo & Wheelan, 1999).   

 För att en grupp ska utvecklas finns det olika faktorer som påverkar att varje grupp kan 

behålla sin effektivitet och faktorer som kan hindra gruppens effektivitet. Det finns flera 

modeller om vad som karaktäriserar en grupps utveckling och vad som gynnar respektive 

hindrar gruppens effektivitet (Wheelan, 2010; Hackman, 1987). 

Effektivitet i arbetsgruppen 

Gruppens effektivitet kan ses från två olika teorier. Inom den normativa teorin kan 

gruppens effektivitet betyda flera saker: kvalitet och kvantitet av det gruppen producerar, 

vilken attityd medlemmarna har och vilket beteende som framkallas (Hackman, 1987). Dessa 

tre kategorier är måttstockar på gruppens effektivitet men en grupp kan skilja sig i effektivitet 

mellan kategorierna. En grupp kan exempelvis ha hög effektivitet i det gruppen producerar 

(alltså producera mycket och snabbt) men vara lägre när det handlar om medlemmarnas 

attityd (medlemmarna har dålig attityd och inställning till arbetet). Utifrån den deskriptiva 

teorin behandlas gruppens effektivitet som en måttstock på den process som föregår när 

gruppmedlemmar jobbar tillsammans (McGrath, 1984). Utifrån gruppens input (d.v.s. 

medlemmarnas egenskaper/kunskaper) kan gruppens medlemmar arbeta tillsammans 

(arbetsprocessen). Det är egenskaperna och arbetsprocessen som leder till resultatet som 

gruppen producerar (produkten). Det är arbetsprocessen som utgör gruppens effektivitet och 

resultatet som utgör gruppens resultat. Om en grupp kan ta tillvara på medlemmarnas alla 

olikheter blir den mer effektiv (Zaccaro & Klimoski, 2001). Effektivitet i gruppen uppstår när 

alla gruppmedlemmar känner att samarbete, omtänksamhet och tillit är de viktigaste 

nyckelbegreppen i gruppen (Campbell & Swift, 2006). Effektiviteten i gruppen kan däremot 

minska om gruppmedlemmarna inte tycker att ledarskapet når upp till förväntningarna som 

gruppen har (Peterson, 2004). Dessutom är det viktigt att gruppmedlemmarna accepterar och 

kan dra nytta av varandras olikheter (Zaccaro & Klimoski, 2001). Det är medlemmarnas 

olikheter som ger dem olika roller i gruppen och det är när dessa roller är bra matchade med 

individernas olikheter som gruppen verkligen drar nytta av dessa och kan vara effektiva. 

Kozlowski och Bell (2004) menar att teams ofta är ihopsatta med utan tanke på vilka faktorer 

som behövs för att försäkra att teamet har potential till att bli effektiva. Hackman (1987) 

skapade en modell som innehåller faktorer som är viktiga för att gruppen ska kunna vara 

fortsatt effektiva, om innebär att det krävs en stöttande organisation som kan ge nödvändig 
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kompetens via utbildning, information och motiverande belöningar. Gruppens struktur är av 

blandad karaktär när det gäller kompetens och kunskap samt att gruppen har motivation till att 

prestera tillsammans. Ledarens roll är av vikt i Hackmans modell; att det finns coachning vid 

behov och stöttande system som tillgodoser att de finns resurser vid behov och kan därmed 

minska eventuella hinder för gruppen. Ledaren är ansvarig för att sätta upp mål, utveckla och 

strukturera upp gruppen för att de ska nå de uppsatta målen samt följa med som stöd under 

processen. Det är viktigt att ledaren reder ut småkonflikter i tid då konflikter får 

gruppmedlemmarna att inte vilja samarbeta, det sänker motivationen på resterande 

gruppmedlemmar (om det är några som inte är inblandade i konflikten) och bidrar till att 

effektiviteten sänks (George, 1995). Kozlowski och Bell (2004) antyder att grupper som 

byggs upp utifrån Hackmans modell förväntas bli mer effektiva när det gäller prestation, 

medlemmarnas behovstillfredsställelse och grupputveckling över tid.   

Buzaglo och Wheelan (1999) utförde en fallstudie i centralamerika på tre grupper som 

jobbade i en statlig organisation. Denna studie utgick från Wheelans modell Intergrated 

Model of Group Development (IMGD) som är en teori om hur grupper utvecklas i olika steg 

för att bli effektiva team (2010). Syftet med studien var att hitta och föreslå strategiska 

instrument för att utveckla gruppernas effektivitet och produktivitet utifrån gruppens 

utvecklingsstadium. Wheelan hade även utvecklat ett själv-rapporterande test för att utvärdera 

vilket stadium gruppen befinner sig på; Group Development Questionnaire (GDQ) (Buzaglo 

& Wheelan, 1999). I studien användes GDQ för att fastställa gruppens stadium. Buzaglo och 

Wheelan (1999) fann stöd för att interventionen (strategin) utifrån gruppens stadium gav ett 

positivt resultat för gruppen förutsatt att initiativ om förändring kom från gruppen och inte 

direkt från konsulten som höll i interventionen. Buzaglo och Wheelan (1999) styrker dock att 

det krävs mer forskning som ger stöd till intervention som metod för att utveckla gruppers 

effektivitet och produktivitet, sådan forskning har påbörjats i större omfattning. 

Grupputveckling: Intergrated Model of Group Development 

     Intergrated Model of Group Development (IMGD) (Wheelan, 1990;1994a, ref. i 

Wheelan, Davidson, & Tilin, 2003) innefattar fyra (eventuellt fem) steg som gruppen går 

igenom för att bli ett effektivt team. Dessa steg är 1) trygghet och tillhörighet, 2) opposition 

och konflikt, 3) tillit och struktur, 4) högpresterande team samt 5) en eventuell upplösning för 

gruppen. 
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 Bild 1.1 illustrerar utvecklingsprocessen av grupputveckling enligt Wheelans IMGD-

modell 

 

 Wheelan menar att ledarens roll förändras genom grupputvecklingen: “I produktiva 

team förändras ledarens stil när detta är nödvändigt för att möta behov som växer fram hos 

gruppen” (2010, s. 60). Detta innebär att ledaren ska anpassa sitt ledarskap för att se till att 

gruppen går vidare i utvecklingen. Det första steget innefattar trygghet och tillhörighet vilket 

innebär att deltagarna förlitar sig på ledaren, det finns en oro om säkerheten då allt är nytt och 

obekant för individerna. Gruppmedlemmarna strävar efter att känna en tillhörighet till 

gruppen. Detta kan leda till att medlemmarna agerar för att bli accepterade av varandra och 

låter ledaren fatta besluten gällande arbetsuppgifter samt att de förväntar sig att ledaren ska 

säga vad de ska göra (Wheelan, 2010). Wheelan har listat kännetecken för en stadium 1-

grupp, några av dessa är: Medlemmarna är rädda för att bli avvisade, de är koncentrerade att 

bli accepterade av andra och att få tillhöra gruppen, konflikter är sällsynta i gruppen samt 

ledaren utmanas sällan av gruppmedlemmarna (2010). Nästa steg är opposition och konflikt, 

vilket innebär att gruppen ställs inför olika meningsskiljaktigheter och hamnar i konflikt med 

varandra. Detta är enligt Wheelan med kollegor (2003) oundvikligt, alla grupper hamnar i 

denna fas. Konflikterna börjar p.g.a. att gruppmedlemmarna försöker göra sig fria från 

beroendet av ledaren och diskussioner om gruppens mål och procedur kan skapa 

meningskiljaktigeter (Wheelan, 2010). Grupper som befinner sig på andra stadiet börjar även 

utmana ledaren vad gäller auktoritet och kontroll. Wheelan (2010) menar att det är viktigt för 

gruppens mognad att detta sker. Det är viktigt att ledaren släpper lite på kontrollen och låter 

medlemmarna delta mer, exempelvis i diskussionerna om alternativa tillvägagångssätt i 

Stadium 1 
Trygghet & Tillhörighet 

Stadium 2 
Opposition & Konflikt 

Stadium 3 
Tillit & Struktur 

Stadium 4 
Högpresterande team 

Stadium 5 
Eventuell upplösning 
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utförandet av uppgiften (Wheelan, 2010). Det som kännetecknar en grupp som är i stadium 2 

är delvis att det uppstår konflikter kring värderingar, mål eller uppgifter, ett missnöje om 

roller kan uppstå, medlemmarna utmanar ledaren och varandra. Wheelan (2010) menar att 

konflikterna är viktiga för att ta sig vidare och kunna bygga tillit och struktur för gruppen 

samt ett mer öppet klimat som ger medlemmarna möjlighet att uttrycka sina åsikter, vilket är 

det tredje stadiet. I denna fas, tillit och struktur, har gruppen blivit mer uppgiftsorienterad och 

en tillit har infunnit sig i gruppen mellan deltagarna samt gentemot ledaren. Detta innebär 

samtidigt att kommunikationen har förbättrats och är mer av en öppen karaktär. 

Gruppdeltagarna är mer fokuserade på uppgiften de har gemensamt än de är gentemot roller, 

maktfördelning och inflytande (Wheelan, 2010). I det tredje stadiet har roller fördelats, vilket 

innebär att många av ledarens roller är fördelade på gruppmedlemmarna. Detta betyder att 

ledarens kontroll och auktorietet har minskat ännu mer (Wheelan, 2010). De kännetecken som 

finns för att identifiera en stadium 3-grupp är exempelvis att; ledarens roll är mindre styrande 

och mer konsultativ, sammanhållningen och tillit har ökat i gruppen, konflikter uppstår men 

de hanteras mycket mer effektivt för att sedan återgå till uppgiften. Det fjärde stadiet är 

högpresterande team och gruppen kan nu fokusera helt på uppgiften och agera effektivt 

(Wheelan, et. al., 2003). Detta stadium präglas av arbete och produktivitet för att uppnå målen 

för som gruppen har satt upp. Kvaliten och kvantiten på arbeten som utförs ökar på fjärde 

stadiet, just för att det är en effektivare grupp. I detta stadium har ledarens roll förändrats helt 

och den agerar som en expertmedlem i teamet (Wheelan, 2010). Exempel på några av de 

kännetecken som är utmärkande för det fjärde utvecklingsstadiet är att gruppen för det första 

omtalas av Wheelan som ett team, medlemmarna är medvetna om sina roller och uppgifter, 

medlemmarna har effektiva strategier för konflikthantering exempelvis. För grupper som har 

ett avslut finns även en eventuell upplösningsfas, där medlemmarna skiljs åt. Wheelan (2009) 

menar att grupper som befinner sig på stadium 3 och 4 är vetenskapligt bevisat mer 

produktiva. 

 Wheelan utgick från sin gruppteori och utvecklade ett själv-rapporterande test för att 

utvärdera vilket stadium gruppen befinner sig på; Group Development Questionnaire (GDQ) 

(Buzaglo & Wheelan, 1999). Denna har sedan översatts till svenska och svenska förhållanden 

(Wheelan, 2010). 

Wheelan och Krasick (1993) gjorde en deskriptiv studie för att se om det finns teman 

som kan förklara grupprocessen, genom att teman överförs mellan grupper, accepteras och då 

uppstår som mönster. Dessa teman är ämnen eller samtalsämnen som uppstår i och med 
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interaktionen i gruppen, ämnena är varaktiga och genererar uppmärksamhet hos en del av 

gruppen. Wheelan och Krasick anordnade en 4-dagars konferens med grupper i olika 

storlekar. Det var tre små grupper med sex, sju och åtta medlemmar där varje grupp hade en 

konsult. De mellanstora grupperna var två till antalet och den ena innehöll 14 medlemmar, en 

direktör och två konsulter. Den stora gruppen innehöll alla medlemmarna, direktörer samt 

konsulter vilket blev totalt 31 deltagande. Under konferensdagarna fick de, i 25 olika moment, 

interagera för att se vilka teman som dök upp och accepterades. Resultatet visade att det 

uppkom fem teman: konkurrens, ilska, acceptans-avvisande, olikheter samt förförelse. Dessa 

teman dök inte upp slumpmässigt, de överfördes inte heller av enbart influerade personer i 

gruppen eller diverse ledare till andra, utan de uppstod systematiskt. De är liknande mönster 

som uppstår inom gruppen, mellan grupper och inom hela systemet, enligt Wheelan och 

Krasick (1993). Slutsatserna av studien stödjer förekomsten av en systematisk 

kommunikation som inte är beroende på individuella faktorer utan påverkas av gruppen, då 

mönster av ämnen från en liten grupp är samma mönster som förekommer i hela systemet 

som gruppen är en del av. Dessa mönster går att urskilja från tidigare forskning kring 

grupputveckling och betyder att gruppen utvecklas i faser (Tuckman, 2001; Tuckman & 

Jensen, 1977). 

Wheelan med kollegor (2003) utförde en studie som grundar sig i Wheelans IMGD 

modell. Studien avsåg att mäta relationen mellan tiden som en grupp har på sig och det 

verbala beteendemönster samt gruppmedlemmarna uppfattning av sin grupp. Resultatet visade 

en signifikant korrelation mellan tiden en grupp har träffats med den totala procenten av 

beroende-uttalanden (stadium 1 alternativt 2 i IMGD) som kom från gruppen. Mer specifikt 

hade grupperna med hög procent av uttalande av sin beroendeställning även träffats en kortare 

tid. Wheelan med kollegor (2003) fann även en intressant korrelation mellan gruppstorleken 

och utvecklingsstadium. Det visade sig att individer i en större grupp kännetecknades i större 

grad de drag som kopplas till stadium 1 och 2 (Wheelan, et. al., 2003). 

Syfte 

     Grupp och ledarskap är ett forskningsmässigt stort ämne. Syftet med studien är att få 

ökad kunskap om ledarskap påverkar gruppens effektivitet och gruppens utvecklingsstadium 

samt hur gruppens effektivitet påverkas av dess utvecklingsstadium. Detta specifikt för 

individer i grupper med kontorsarbete. 
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Frågeställningar 

Hur påverkas effektiviteten av gruppens utvecklingsstadium? 

Hur påverkas gruppens utveckling av ledarens ledarskapsstil? 

Hur påverkar ledarens ledarskapsstil gruppens effektivitet? 

Metod 

Metodval/design 

     Studien utfördes som en enkätundersökning på två kommuner. Enkäten bestod av ett 

webbaserat frågeformulär som sändes ut via mail. Det var endast gruppmedlemmarna som 

fick besvara enkäten, där de fick uppskatta den egna arbetsgruppens effektivitet, deras ledare 

samt arbetsgruppens stadie i utvecklingen. 

Urval och deltagare 

     Urvalet baserades på de två kommuner som valdes ut för att genomföra studien. De 

personer som förfrågan om deltagande sändes ut till arbetade i arbetsgrupper på mer än tre 

personer. Kommun A har 45 anställda med administrativa arbetsuppgifter och därmed 

kvalificeras som kontorsanställd. Kommun B har 59 kontorsanställda personer som föll 

innanför ramarna av tänkta deltagare till denna studie. Totalt blev det 104 personer som 

enkäten sändes ut till. 

Av de 104 enkäter som sände ut var det 41 personer som svarade på hela enkäten 

vilket gav en svarsprocent på 39,42%. Fem personer påbörjade men avslutade enkäten och 10 

personer gick in på enkäten men påbörjade den aldrig. Könsfördelningen hos deltagarna var 

17,07% män (7 st) och 82,93% kvinnor (34 st). Deltagarnas ålder var mellan 18-65.  

Material 

     Vid val av instrument och utformning av enkäten valdes Wheelans checklista för 

effektiva medlemmar för att kunna fastställa effektiviteten som deltagarna uppfattas ha i sina 

arbetsgrupper samt Wheelans checklista för teamprestationer för att bestämma gruppens 

stadium i utvecklingen (Wheelan, 2010). För att ta reda på vilken ledarskapsstil gruppens 

ledare har användes en del av Bass och Avolio (1995) Multi Leadership Questionnaire 

(MLQ). 
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Då enkäten till denna studie konstruerades minskades antalet frågor på alla tre 

ovanstående enkäter ned för att enkäten inte skulle bli för omfattande (Bilaga 1). Enkäten 

översattes också till norska för att minska risken för feluppfattningar då ca hälften av 

deltagarna har norska som modersmål (Bilaga 2). Frågorna i enkäten hade fasta 

svarsalternativ. Enkäten bestod av tre delar eftersom enkäten är baserad på tre separata 

enkäter och var del representrerar en av de enkäterna den är baserad på. Den är därför 

uppbyggd med en del som handlar om ledaren, en del som handlar om deltagarens upplevda 

gruppeffektivitet och en del som handlar om grupputveckling. 

I Bass och Avolio (1995) MLQ är frågorna riktade till ledaren för att bedöma sig själv. 

Till den här studien handlade det om gruppmedlemmens uppfattning av ledaren vilket gjorde 

att frågorna utformning ändrades om från det urspungliga “jag” till “min närmaste chef”. I 

enkätens första del användes dessa 18 frågor där deltagaren fick bedömma påståenden om sin 

närmsta chef enligt enligt skalan: 1 Aldrig, 2 Sällan, 3 Ibland, 4 Ofta och 5 Alltid. 

Wheelans checklista för effektiva medlemmar består ursprungligen av totalt 35 frågor 

indelat i sex sektioner som är 1) Attityder och känslor 2) Processer och procedurer 3) 

Kommunikation och deltagande 4) Stöd och uppmuntran 5) Relationer till andra grupper 6) 

Arbete och produktivitet (Wheelan, 2010). Där togs 12 frågor bort och hela sektionen som 

omhandlade “relationer till andra grupper” togs bort då den inte var relevant till denna studies 

frågeställningar. Den andra delen till den här studien var baserad på ovanstående checklista 

från Wheelan och bestod av tre frågor inom ämnet “Attityder och känslor”, fyra frågor inom 

“processer och procedurer”, sex frågor inom “kommunikation och deltagande”, fem frågor 

inom “stöd och uppmuntran” och fem frågor inom “arbete och produktivitet”. Den andra 

delen innehöll totalt 23 frågor uppdelat i fem sektioner där deltagaren fick bedömma hur 

han/hon uppfattar sig själv och sitt arbete i gruppen. 

Enkäten till studiens tredje del baserades på Wheelans checklista för teamprestationer 

som består av totalt 25 frågor (Wheelan, 2010). I Wheelans checklista är stadium 1 och 2 

sammanslagna, vilket de även är i denna studie. Fem frågor sållades bort till den här studien 

p.g.a. att det fanns liknande frågor med i enkäten. Den tredje delen i den här studiens enkät 

bestod därför av 20 frågor som passade in för att besvara de frågeställningar som fanns. 

Frågorna var uppdelade i tre kategorier: “gruppens mål och roller”, “kommunikation” och 

“problemlösning och samarbete“ för att leda in deltagaren på rätt fokus när han/hon svarade. 

Enkätens tredje del handlade om grupputveckling och deltagarna fick svara på frågor 

angående hur de såg på den egna arbetsgruppen/avdelningen. Svarsalternativen för både den 
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andra och tredje delen av enkäten bestod av 1 Helt oeing, 2 Delvis oenig, 3 Delvis enig och 4 

Helt enig. 

För att kunna skicka ut enkäten till alla tänkta deltagare användes verktyget Defgo 

(www.defgo.net). Ett internetverktyg som underlättar arbetet att samla in och analysera data 

under enkätundersökelser. Datan analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics 20. 

Procedur 

     Två kommuner valdes ut för att genomföra studien. De anställda på dessa kommuner 

var individer med administrativa arbetsuppgifter som gör att de jobbar på ett kontor, i detta 

fall kommunhuset. Mailadresser till de anställda som passade in på kriterierna samlades in 

och ett enkätundersökningsverktyg från internet användes för att skicka ut och lätt kunna 

samla in resultatet. På så sätt kunde alla tänkta deltagare på kommunerna nås. Innan enkäten 

sändes ut sändes ett informationsmail till de ansvariga i varje kommun som de sedan 

distribuerade till de tänkta deltagarna (bilaga 3). Enkäten sändes ut första gången med en 

svarstid på tio dagar tillsammans med en kort information om studien (bilaga 4). För de 

deltagare som inte svarat på enkäten vid första tillfället skickades en extra påminnelse ut efter 

fem dagar. I och med enkätverktyget kunde påminnelserna skickas ut endast till de som inte 

svarat på enkäten och alla svar samlades in för att sedan exporteras till IBM SPSS Statistics 

20. Datan jämfördes därefter med tidigare studier och litteratur. 

Analysmetod 

     Tillsammans med både Wheelans checklistor och MLQ följde det med ett sätt att 

beräkna resultatet för att komma fram till ledarens ledarstil, gruppens effektivitet samt 

utvecklingsstadium (Wheelan, 2010; Bass & Avolio, 1995). Tanken var att genom svaren från 

enkäterna, få fram vilken ledare grupper på olika utvecklingstadium och med olika effektivitet 

ansåg sig ha. I analysen har deltagarnas individuella svar behandlats individuellt och gett ett 

resultat som grundar sig på individen och inte arbetsgruppens sammanlagda svar. 

De olika frågorna från den första delen av enkäten var sammankopplade med olika 

ledarskapsstilar med två frågor per ledarstil. De individuella svaren som deltagarna hade gett 

på de olika frågorna sattes ihop per ledarskapsstil, poängen adderades och delades med 2 för 

att få fram medelvärdet på poängen per ledarskapsstil. De ledarskapsstilarna med högst 

medelvärde jämfördes sedan mot de karaktärsdrag Bass (1985) menar att transformella, 

transaktionella och laissez-faire-ledare har. Det var de deltagarnas individuella uppfattning 
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om hur ledaren var som gav grund för analysen. I de tillfällen när deltagaren hade värderat de 

olika karaktärsdragen som likvärdiga gick det inte att urskilja någon speciell ledarskapsstil 

och de hamnade under kategorin obestämd. Om medelvärdet var högt på frågor som var 

kopplade till idealiserad influens, inspirerande motivering, intellektuell stimulering och 

individuellt ledarskap antas ledaren ha mer av en transformell stil. Då medelvärdet var högt 

på betingad belöning, att aktivt belöna eller att passivt belöna dvs. att ignorera allt beteende 

som inte uppskattas, kopplades ledaren till en transaktionell ledarskapsstil. Eftersom det inte 

var något svar som hade högst medelvärde på de frågor som kopplades till ett laissez-faire 

ledarskap finns inte det alternativet med i resultatet. Denna indelning gav ett resultat på 3 

olika ledarskapskategorier i SPSS: transformell, transaktionell och obestämd. 

För att räkna ut resultatet av deltagarens uppfattning av effektivitet per deltagare 

användes resultatberäkningen som Wheelan (2010) har på sin checklista för effektiva 

medlemmar. Men eftersom ett antal frågor var borttagna räknades resultatberäkning om för att 

passa det nya antalet frågor. I det ursprungliga resultatet räknas samtliga frågesektioner om 

till tre olika kategorier: A, B och C. För att deltagarens effektivitet ska kunna fastställas 

räknas frågornas svarspoäng ihop och jämförs med vilka poäng deltagaren ska ha för att 

hamna i de olika kategorierna. För att deltagarens effektivitet ska kunna kategoriseras in 

under den högsta kategorin (A) ska det ursprungligen ha en poäng på 126 poäng eller över. På 

grund av att vissa frågor var borttagna räknades den här poängen om till 80 och över. Poängen 

räknades först om sektionsmässigt genom att ta bort 4 poäng (maxpoäng per svarsalternativ) 

för var fråga som var borträknad vilket resulterade i nya poäng för var sektion. För att en 

deltagare skulle kategoriseras in i den högsta efffektivitetskategorin krävdes 14 poäng och 

över i sektion 1, 9+ poäng i sektion 2 (ordinarie 25+ poäng), 22+ poäng i sektion 3, 18+ 

poäng i sektion 4 och 17 poäng och över i sektion 6 (ordinarie 29+ poäng). De ordinarie 

siffrorna enligt Wheelan (2010) på de sektionerna där antal frågor har ändrats är redovisade 

inom parentes. Sektion 5 var borttagen helt. Sedan lades dessa siffror ihop för att kunna 

avgöra totaleffektiviteten för var deltagare. För att hamna under kategori B, den näst högsta 

kategorin för effektivitet, skulle totalpoängen vara mellan 72-79 poäng och för att hamna 

under kategori C skulle totalpoängen vara mellan 61-71 poäng. Dessa var omräknade på 

samma sätt som kategori A. I SPSS räknades kategori A-C om till poäng där A blev 3 poäng, 

B 2 poäng och C 1 poäng för att kunna få ett medelvärde på deltagarnas effektivitet. I 

resultatet visas därför den högsta möjliga effektiviteten som 3. 
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I Wheelans (2010) checklista för teamprestationer summeras totalpoängen för att 

komma fram till vilket utvecklingsstadium arbetsgruppen befinner sig i. Del 3 i enkäten 

beräknades därför på samma sätt med omräknade totalpoäng. Eftersom 5 frågor var borttagna 

togs 20 poäng bort från totalsumman då 4 poäng var maxpoäng per fråga. För att deltagarens 

gruppsutveckling skulle beräknas till stadium 4 behövdes en totalpoäng på 65 och över 

(ordinarie poäng 85+), för stadium 3 behövdes mellan 50-64 poäng (ordinarie poäng mellan 

70-84) och under 50 poäng för stadium 2/1. Eftersom stadium 4 är högst och gruppen har 

kommit längst i utvecklingen fick det stadiet 3 poäng i SPSS, stadium 3 fick 2 poäng och 

stadium 1/2 fick 1. I resultatet visas därför den högsta nivån av grupputveckling som 3. 

I SPSS gjordes en envägs ANOVA-analys för att utforska om medelvärdena på 

effektivitet och utvecklingsstadium skilde sig åt beroende på ledarskapsstil. De parvisa 

jämförelserna mellan de olika ledarskapsstilarna och utvecklingsnivåerna gjordes med hjälp 

av ett post hoc test (Games-Howell). Resultatet redovisas i ett antal medelvärdestabeller och 

varianstabeller. 

Metoddiskussion 

     Valet av design på studien blev en kvantitativ självuppskattningsundersökning. Detta 

för att omfattning på populationen var stor och det som skulle undersökas var deltagares 

uppfattning gällande ledarskapsstil, effektivitet och grupputveckling. Studien hade kunnat 

utvecklas med en kvalitativ del i form av intervjuer med ledaren, dock ansågs det för 

utelämnande för ledaren vid analysen. Av etiska skäl användes endast 

självuppskattningsformulär för gruppmedlemmarna. Det är vanligt att det blir sämre 

svarsfrekvens vid utskick via mail än vid pappersenkäter. Då deltagarna var många till antalet 

och tiden knapp valdes enkäten att utföras på internet, för att sedan mailas ut, trots vetskapen 

om den låga svarsfrekvensen. Detta gjorde att enkäten ändå nådde ut till många människor 

men att de sedan fick välja om de ville delta. Om enkäten getts ut i pappersformat och om 

studiens författare varit på plats för att samla in enkäterna hade kanske svarsfrekvensen gått 

upp något. För att göra en enkät utan att det ska bli för många frågor och för att undvika 

svarsmönster minskades de tre delarna av de använda instrumenten ner. MLQ delen av 

enkäten om ledarskap kortades ner med 18 frågor (halva) då den ursprungligen bestod av två 

delar som innehöll samma frågor två gånger. Enkätens andra del var Wheelans checklista om 

effektiva medlemmar som kortades ner med 12 frågor där en sektion som inte var relevant för 

att besvara frågeställningarna helt togs bort. De andra frågorna som togs bort på den delen var 



BETYDELSEN AV LEDARSKAPET OCH GRUPPENS UTVECKLINGSNIVÅ FÖR 

ARBETSGRUPPENS EFFEKTIVITET                                                    17 

 

väldigt lik andra frågor inom samma sektion, de togs bort för att minska det totala antalet 

frågor. Delen om vilket utvecklingsstadium gruppen befinner sig på kortades ner med 5 frågor 

som var av liknande karaktär. Problematiken med att ta bort frågor är att det inte är av samma 

ursprungliga värdering när det gäller att exempelvis bestämma utvecklingsstadium. Då 

poängsammansättningen blir samma även vid borttagningen av frågor från ett test som är 

valid är det lätt att utföra detta, dock garanterar det inte samma validitet om frågor tas bort, 

för då är det inte exakt samma test som det har forskats kring. Vägningen mellan att ha kvar 

alla frågorna i instrumentet och då ha 96 frågor mot att ta bort orelevanta frågor och då ha 61 

slutade med att ha färre frågor för att kunna få fler deltagare att hålla sig engagerade. 

Individer i de grupper på kommunerna där färre än tre personer jobbade tillsammans 

övervägdes aldrig som potentiella deltagare i studien. De fick därför aldrig någon förfrågan 

om att delta eftersom dessa individer inte jobbar i en arbetsgrupp då en grupp består av 3 eller 

fler personer, enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) definition av en arbetsgrupp.  

 I SPSS infördes rådatan in i en Envägs-ANOVA har använts p.g.a. att det fanns flera 

medelvärden som ska jämföras. I resultatet har deltagarnas svar behandlats individuellt men 

eftersom de är utvalda utifrån en arbetsgrupp och blivit ombedda att tänka på deras 

uppfattning om arbetsgruppen kan resultatet ändå ses som en gruppmedlems uppfattning. 

P.g.a. det stora bortfallet av deltagare, vilket resulterade i en relativt liten deltagarprocent, kan 

det bli svårt att generalisera till andra arbetsplatser/arbetsgrupper, en annan population och 

även på andra arbetsgrupper inom de kommunerna som ställde upp i studien.  

Etik 

     Studien riktar sig mot ledarens arbete men för att det inte skulle gå att identifiera 

ledaren i resultatet riktades frågorna istället mot gruppmedlemmarna. Med fler olika svar från 

gruppmedlemmarna istället för ett svar från ledaren löstes denna etiska svårighet. Studien var 

inte anonym eftersom studiens författare fick reda på namn och arbetsavdelning i och med 

urval och insamling av mail från tänkta deltagare. Men alla svar i studien har behandlats 

konfidentiellt. Deltagarna blev informerade om att svaren skulle bevaras konfidentiellt och att 

de när som helst kunde avsluta studien om de valde att påbörja enkäten. De blev också 

informerade om att deltagandet var frivilligt både före och när länken till studien sändes ut via 

mail. 
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Resultat 

 Tabell 1.1 visar medelvärdet av effektivitet beroende på vilken ledarskapsstil ledaren 

har. Tabellen visar också standard avvikelse och hur många deltagare som har ledare med 

respektive ledarskapsstil. Värdena baseras på Wheelans (2010) checklista för effektiva 

medlemmar där deltagarnas svar har delats in i tre effektivitetskategorier: A (3), B (2) och C 

(1). De värden som kategorierna representerar visas inom parentes. 

Ledarskapsstil N Medelvärde Std. Avvikelse 

Transformell 

Transaktionell 

Obestämd 

29 

3 

9 

2,34 

2,33 

2,77 

,76 

,57 

,44 

Total 41 2,43 ,70 

Tabell 1.1 visar att 29 personer (N=29) uppfattar sin ledare som transformell och 3 personer 

(N=3) uppfattar sin ledare som transaktionell. 9 personer (N=9) uppfattar att ledaren har 

många olika karaktärsdrag att det inte har gått att bestämma ledarskapsstilen enligt MLQ 

(Avalio & Bass, 1995). Tabellen visar att deltagarna med transformell ledare har en upplevd 

effektivitet med medelvärde på 2,34 och de med transaktionell ledare ett på 2,33. Deltagarna 

med en ledare vars stil är obestämd (M=2.77) har i det här resultatet högst medelvärde. 

Tabell 1.2 visar en ANOVA-tabell över df, F-värde och signifikansvärde mellan grupperna. 

De är baserade på samma värden som Tabell 1.1. 

 

 df F Sig. 

Between groups 2 1,34 ,27 

Within 

Groups 

  38   

Total 40  

    

Tabell 1.2 visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna i studien 

F2,38=1.34, p>0.05. 
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Tabell 1.3 visar medelvärdenas skillnad i effektivitet mellan ledarskapsstilarna genom ett 

Games-Howell-test som är en typ av Post Hoc test. De är baserade på samma värden som 

Tabell 1.1. Post Hoc testet visar en parvis jämförelse mellan de tre ledarskapsstilarna. 

Ledarskapsstil Ledarskapsstil Skillnad i medelvärde 

(MD) 

Std. 

Fel 

Sig. 

Transformell Transaktionell ,01 ,36 ,99 

 Obestämd -,43 ,20 ,10 

Transaktionell Transformell -,01 ,36 ,99 

 Obestämd -,44 ,36 ,52 

Obestämd Transformell ,43 ,20 ,10 

 Transaktionell ,44 ,36 ,52 

 

Games-Howell testet i tabell 1.3 visar inte på någon signifikant skillnad i effektivitet mellan 

en grupp med transformell och med transaktionell ledare (MD=0.1) p>0,05. Skillnaden är 

heller inte signifikant mellan deltagarna med okänd och transformell ledarstil (MD=.43) och 

inte mellan okänd och transaktionell stil (MD=.44) p>0,05.  

Tabell 2.1 visar medelvärdet av vilket utvecklingsstadium grupperna befinner sig i och vilken 

ledarskapsstil ledaren har. Tabellen visar också standard avvikelse och hur många deltagare 

som har ledare med respektive ledarskapsstil. Värdena baseras på Wheelans GDQ (2010) där 

deltagarnas svar har delats in i 3 olika utvecklingsstadium för grupper: Stadium 4 (3), 

Stadium 3 (2) och Stadium 1/Staduim 2 (1). De värden som stadierna representerar visas 

inom parentes. 

Ledarskapsstil N Medelvärde Std. Avvikelse 

Transformell 

Transaktionell 

Obestämd 

29 

3 

9 

2,41 

2,33 

2,66 

,68 

,57 

,50 

Total 41 2,46 ,63 

 

Tabell 2.1 visar att de personer som uppfattar sin ledare som transaktionell har ett medelvärde 

på 2.33 på utvecklingsnivån i arbetsgruppen/arbetsgrupperna. De personer som uppfattar sin 
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ledare som transformell (M=2.41) och de som uppfattar att arbetsgruppen har en ledare med 

obestämd ledarstil (M=2.66) visar ett medelvärde på 2.41 respektive 2.66. 

Tabell 2.2 visar en ANOVA-tabell över df, F-värde och Signifikansvärde både mellan och 

inom grupperna. De är baserade på samma värden som Tabell 2.1. 

 df F Sig. 

Between groups 2 ,59 ,55 

Within 

Groups 

  38   

Total 40  

 

Tabell 2.2 visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna i studien 

F2,38=.59, p>0.05. 

 

Tabell 2.3 visar medelvärdenas skillnad i utveckling mellan ledarskapsstilarna genom ett 

Games-Howell-test. De är baserade på samma värden som Tabell 2.1. Post Hoc testet visar 

en parvis jämförelse mellan de tre ledarskapsstilarna. 

Ledarskapsstil Ledarskapsstil Skillnad i Medelvärde 

(MD) 

Std. Fel Sig. 

Transformell Transaktionell ,08 ,35 ,97 

 Obestämd -,25 ,20 ,46 

Transaktionell Transformell -0,08 ,35 ,97 

 Obestämd -,33 ,37 ,67 

Obestämd Transformell ,25 ,20 ,46 

 Transaktionell ,33 ,37 ,67 

 

Games-Howell testet i Tabell 2.3 visar medelvärdet för vilket utvecklingsstadium gruppen 

befinner sig om de har en transformell eller transaktionell ledare (MD=.08) men skillnaden i 

utveckling mellan de två ledarskapsstilarna är inte signifikant p>0,05. Tabellen visar också 

medelvärdet av vilket utvecklingsstadium mellan de som arbetar för en ledare med obestämd 

ledarskapsstil och transformell (MD=.25) samt transaktionell (MD=.33) men skillnaden är 

inte heller där signifikant p>0,05.  
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Tabell 3.1 visar medelvärdet av effektivitet beroende på vilket utvecklingsstadium 

arbetsgruppen befinner sig i. Tabellen visar också standard deviation, standard error och hur 

många deltagare som arbetar i grupper i respektive utvecklingsstadium. Utvecklingsstadium 

och effektivitet är baserade på samma värden som Tabell 1.1 och Tabell 2.1. 

Utvecklingsstadie N Medelvärde Std. Avvikelse 

Stadium 1/2 

Stadium 3 

Stadium 4 

3 

16 

22 

2,33 

2,06 

2,72 

1,15 

,68 

,55 

Total 41 2,43 ,70 

Tabell 3.1 visar att 3 personer (N=3) arbetar i en arbetsgrupp som enligt Wheelan (2010) 

kategoriseras som en grupp i stadium 1 eller 2. 16 deltagare (N=16) arbetar i en grupp som 

befinner sig i stadium 3 och 22 personer (N=22) arbetar i en grupp som befinner sig i stadium 

4. De personer som arbetar i en grupp som befinner sig i stadium 3 har uppvisat ett 

medelvärde i effektivitet på 2.06. De som befinner sig i stadium 1/ 2 (M=2.33) och den 

arbetsgrupp som befinner sig i stadium 4 (M=2.72) har ett medelvärde på 2.33 respektive 

2.72.  

Tabell 3.2 visar en ANOVA-tabell över df, F-värde och Signifikansvärde mellan grupperna. 

De är baserade på samma värden som Tabell 3.1 där utvecklingsstadium är 

beroendevariabeln. 

 df F Sig. 

Between groups 2 4,91 ,013 

Within 

Groups 

  38   

Total 40  

    

Ovanstående tabell visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna i studien 

F2,38=4,91, p<0.05. 

Tabell 3.3 visar medelvärdenas skillnad i effektivitet mellan utvecklingssatium genom ett 

Games-Howell-test. De är baserade på samma värden som Tabell 3.1. Post Hoc testet visar 

en parvis jämförelse mellan de tre utvecklingsstadierna. 
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Grupputveckling Grupputveckling Skillnad i Medelvärde 

(MD) 

Std. Fel Sig. 

Stadium 1/2 Stadium 3 ,27 ,68 ,92 

 Stadium 4 -,39 ,67 ,84 

Stadium 3 Stadium 1/2 -,27 ,68 ,92 

 Stadium 4 -,66 ,20 <,01 

Stadium 4 Stadium 1/2 ,39 ,67 ,84 

 Stadium 3 ,66 ,20 <,01 

Games-Howell testet visar att skillnaden i effektivitet mellan stadium 1/2 och stadium 3 

(MD=.27) inte är signifikant p>0,05 och mellan stadium 4 och stadium 1/2 (MD=.39) finns 

det heller ingen signifikant skillnad p>0,05. Mellan stadium 4 och stadium 3 (MD=.66) där 

stadium 4 (M=2.72) är mest effektivt är skillnaden i effektivitet signifikant p<0,05. 

Diskussion 

     Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan ledarskap och effektivitet, 

ledarskap och grupputveckling samt grupputveckling och effektivitet. Fokus har framför allt 

legat på att se vilken ledarskapsstil som kan kopplas ihop med hög effektivitet, om någon 

ledarskapsstil har ett samband med gruppens utvecklingsnivå och om effektiviteten skiljer sig 

åt beroende på utvecklingsstadium. 

Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader mellan ledarskapsstil och 

effektivitet. Tidigare studier har också haft svårt att visa signifikanta resultat genom att 

studera skillnader i effektivitet och prestation kopplat till ett transaktionellt ledarskap 

(MacKenzie, Podsakoff & Rich, 2001). Det finns inte heller något signifikant samband mellan 

någon av ledarskapsstilarna och gruppens olika utvecklingsstadier i denna studie, det går inte 

heller att dra några slutsatser om eller hur dessa eventuellt kan kopplas ihop. Orsaken till att 

det inte gick att påvisa samband mellan ledarskapsstil och effektivitet eller ledarskapsstil och 

grupputveckling kan bero på att det var för lågt antal deltagare för att kunna urskilja dessa 

skillnader. Ett annat skäl till de jämförelser som gjorts mellan ledarskap och effektivitet samt 

grupputveckling inte har visat några signifikanta resultat kan bero på att verktyget som mäter 

ledarskap inte har tillräckligt hög sensitivitet. Det finns dock tidigare studier som har använt 

sig av MLQ för att se vilken ledarskapsstil ledarna i studien har (Jung & Avolio, 1999; Chi, 

Chung & Tsai, 2011). Resultatet i dessa studier har varit signifikant. 
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 I tabell 3.2 visar resultaten att det finns en signifikant skillnad mellan gruppernas 

effektivitet beroende på utvecklingsnivå. Detta resultat stödjer Integrated Model of Group 

Developement (Wheelan, 1990;1994a, ref. i Wheelan, Davidson & Tilin, 2003; Wheelan, 

2010) som innebär att grupper i olika stadier i grupputvecklingen har olika nivåer av 

effektivitet. Resultaten visar att grupper som befinner sig i stadium 4 är mer effektiva än 

stadium 3. Skillnaden mellan stadium 3 och 4 är att stadium 3 präglas av att skapa tillit och 

struktur i gruppen men i stadium 4 har gruppen löst dessa konflikter och kan koncentrera sig 

på uppgiften/arbetet (Wheelan et al, 2003; Wheelan, 2010). Trots att gruppmedlemmarna har 

ett mer effektivt sätt att ta hand om konflikter i stadium 3 finns det fortfarande konflikter som 

sänker den totala effektiviteten på arbetet i gruppen (George, 1995; Wheelan, 2010). Att det 

sedan inte går att urskilja någon signifikant skillnad mellan de andra utvecklingsstadierna och 

effektivitet kan ha att göra med att deltagarna i studien inte upplever att de arbetar i grupp 

utan upplever sig ha individuella arbetsuppgifter och därmed arbetar självständigt. Detta kan 

påverka svaren hos deltagaren gällande gruppens utvecklingsnivå, då deltagaren inte alls 

uppfattar att effektivitet är beroende av gruppen. Om deltagarna arbetar självständigt med 

individuella arbetsuppgifter kan denne också ha svårt att tänka på hur det fungerar i 

arbetsgruppen eftersom dessa inte jobbar tillsammans utan utgår endast från det egna arbetet. 

Det kan också ha att göra med att stadium 1 och 2 är ihopslagna i mätinstrumentet. Dessa två 

stadier skiljer sig åt men hamnar ändå enligt Wheelan (2010) under samma kategori vid 

mätningen av vilket utvecklingsstadium gruppen befinner sig på. Dessa två stadier är väldigt 

olika enligt modellen då stadium 1 präglas av medlemmar som försöker skapa tillhörighet i 

gruppen och existensen av konflikter är nästan obefintlig (Wheelan, 2010). Stadium 2 är 

däremot full av konflikter då medlemmarna försöker hitta sin plats i gruppen och göra sin röst 

hörd (Wheelan, 2010). Att dessa två stadier slås ihop till en och samma kategori i 

mätinstrumentet kan göra att motsägelsefulla karaktärsdrag (konflikter/inga konflikter) är i 

samma kategori i resultatet.  När de sedan ska jämföras med ett annat stadium eller en annan 

faktor (exempelvis ledarskap) kan det vara svårt att se samband eftersom resultatet inte visar 

om det är stadiet med få konflikter eller det med många konflikter som har ett samband med 

den jämförande faktorn. Deltagare som tillhör stadium 1 grupper kan uppleva att de är bra på 

att lösa konflikter precis som stadium 4 deltagare (Wheelan, 2010). Dock är stadium 1 

deltagarens uppfattning en inbillning då de inte har varit med om några konflikter ännu. 

Exempelvis kan upplevelsen att gruppen arbetar effektivt uppstå hos gruppmedlemmarna i 

stadium 1: att gruppen löser konflikter, allt är bra och alla gillar varandra. Vilket oftast är en 
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inbillning då det inte ännu har uppstått några konflikter eftersom de flesta är osäkra på sin 

plats i stadium 1 (Wheelan, 2010). Detta kan bidra till svårigheter att skilja stadium 1 och 4 åt 

vad avser gruppens effektivitet. 

Framtida forskning 

     Det finns anledningar att hålla ihop ledarskap och grupper vid forskningen som ska leda 

till mer effektiviserade företag eller organisationer. Det pågår forskning kring hur ledarskapet 

ska öka gruppens effektivitet genom att i ett tidigt skede av gruppens utveckling jobba för 

sammanhållning med en gemensam vision, en gemensam strategi för att nå den visionen och 

ett stödjande klimat i gruppen (Kozlowski och Bell, 2004). Både ledarskapet och gruppen är 

därmed viktiga när det handlar om att skapa effektivitet för företagen eller organisationerna. 

Det finns därmed en vinst i att fortsätta forskning kring hur dessa påverkar varandra redan i 

ett tidigt stadium i utvecklingen, om inte redan innan ihopsättningen av teamet och 

rekryteringen av ledaren. Hackman (1987) förespråkar en förebyggande strategi i form av att 

skapa ett team som är komplett gällande kompetenser och kunskaper för att teamet ska kunna 

arbeta effektivt. Detta gäller även vilka faktorer som kan gynna gruppens effektivitet utifrån 

ledarens handlingar, då ledaren har ett övergripande ansvar att målen uppnås och över att 

gruppen använder sina kompetenser och kunskaper på bästa sätt (Hackman, 1987). Denna 

modell kan vara en bra grund för fortsatt forskning kring vilka förhållanden som kan skapa 

effektivitet i gruppen (Kozlowski och Bell, 2004). Fokus behöver riktas mot det dilemma som 

kan uppstå vid bortfall från ett team eller att ledaren slutar på arbetet liksom de åtgärder som 

kan krävas när detta inträffar. Vilka utgångspunkter är relevanta för att återgå till ett effektivt 

arbetande team? Det är även intressant att veta hur en ledare ersätts på bästa sätt. Det kan 

finnas en svårighet att mäta detta dock kan forskning ske kring vilka strategier som ska 

tillämpas vid en nyrekrytering. 

     Vad som kan tänkas vara aktuell framtida forskning utifrån de resultat som denna studie 

har fått fram är att fortsätta att studera om eller hur ledarskap och gruppens utvecklingsnivå 

påverkar gruppens effektivitet. Det kan vara aktuellt att göra en liknande studie med fler 

deltagare för att få fram ett mer generaliserbara resultat. Med denna studie har dörrarna 

öppnats för ett nytt område att studera, sambandet mellan grupputveckling och ledarskapsstil. 

Vid sökning i Libris finns bara en matchning på orden “leadershipstyle group 

development”och 13 resultat med sökorden “leadership group developement”. Att fortsätta 

studera sambandet mellan ledarskapsstil och grupputvecklingsstadium kan kanske bidra 
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utökad kunskap om vilka ledarskapsstilar som leder till högre/snabbare grupputveckling, mer 

stabil grupputveckling eller vilka ledarskapsstilar som inte har någon positiv effekt på 

grupputveckling. Sättet att studera denna koppling på är att få fram vilket stadium grupperna 

befinner sig på och vilken ledarskapsstil dess ledare har. Det går dessutom att göra en studie 

genom att följa liknande nyskapade grupper, kartlägga ledarens ledarskapsstil och göra 

mätningar allteftersom gruppen utvecklas. 

Kritik 

     Det finns och pågår forskning kring ledarskapsstilar och grupputveckling i direkt 

relation till effektivitet. Denna studie är inget undantag. Problematiken med denna studie var 

förändringen av de instrument som användes, vilket antagligen påverkade validiteten samt 

reliabiliteten i mätinstrumenten. En annan problematik var att det endast undersöktes huruvida 

gruppmedlemmarna uppfattar ledarskap, grupputveckling samt effektivitet. Det hade givetvis 

varit en fördel att kunna komplettera med ledarens uppfattning i detta avseende. Denna studie 

visade en signifikant skillnad mellan stadium 3 och 4 gällande effektivitet i Wheelans IMGD 

grupputvecklingsmodell och styrker redan tidigare forskning kring denna modell (Buzaglo & 

Wheelan, 1999). Studiens låga svarsfrekvensen kanske var ett skäl till att ingen signifikant 

skillnad mellan upplevd ledarskapsstil och upplevd effektivitet uppmättes, vilket bidrar till att 

resultatet inte går att generalisera andra arbetsgrupper eller arbetsplatser. Dock anser 

författarna att denna studie ger möjlighet till vidare forskning med ett större deltagande för att 

se om resultaten blir signifikanta med fler deltagare. Avsaknaden av signifikanta skillnader 

kan bero på att deltagarnas svar liknar varandra vilket resulterar i att det är svårt att se någon 

spridning i svarsmönstren. Förutsättningen för att en signifikant skillnad ska kunna uppstå i 

resultatet är att det är spridning mellan deltagarnas svar. Om deltagarnas svar är för lika 

varandra går det inte att utesluta att en eventuell skillnad uppstår p.g.a slumpen. Det går inte 

med säkerhet att säga att en signifikant skillnad skulle uppstå vid ett högre deltagande men 

vid ett högre deltagande ökar sannolikheten att upptäcka skillnader mellan deltagarnas svar. 

Författarna försökte minimera bortfallet av deltagare med att skicka ut påminnelser till 

deltagarna innan slutdatumet för enkäten. 

     IMGD är en välanvänd modell om att grupper går igenom vissa steg för att bli ett 

effektivt team (Wheelan, et. al., 2003). Speciellt en faktor som Wheelan (2010) tar upp 

handlar om konflikter, att dessa är oundvikliga. Med hjälp av Hackmans modell (1987) kan 

kritik vändas mot IMGD då Hackman menar att tidiga konfliktperioder går att undvika med 
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ett förebyggande arbete kring sammansättningen av ett team. Sammansättningen innebär att 

de är effektiva redan från början motsäger det IMGD där det menas att konflikter är 

oundvikliga. Det kan diskuteras om att ett team som arbetar effektivt från början och stöter på 

meningskiljaktigheter även kan lösa dessa effektivt för att undvika konflikter helt eller om 

gruppen måste stöta på konflikter för att kunna utvecklas. Wheelan (2010) menar att 

konflikter är en viktig del då hela andra fasen innebär dessa meningskiljaktigheter och ur detta 

(om gruppen tar sig förbi dessa) uppstår en tillit mellan gruppmedlemmarna och gentemot 

ledaren. Kritiken mot IMGD påverkar denna studie om effektiva gruppmedlemmar eftersom 

författarna till denna studie har utgått från IMGDs uppbyggnad och karaktärsdrag i de olika 

utvecklingsstadierna. 

 I denna studie användes två av Wheelans checklistor för att besvara frågeställningarna, 

dessa grundade sig i Wheelans självuppskattningsformulär GDQ, men är alltså inte direkt 

hämtade från den enkäten. Det finns studier som använt sig av GDQ formuläret för att 

bestämma vilket stadium en arbetsgrupp befinner sig på utifrån IMGD, metoden är därmed 

utprövad på situationer som liknar denna studien (Buzaglo & Wheelan, 1999). I denna studie 

användes checklistorna men det finns ingen direkt forskning kring huruvida dessa checklistor 

är valida att använda i forskningssyfte, det framgick inte av Wheelan (2010). Det finns heller 

ingen forskning som har gjorts utifrån de två checklistorna som den här studien har 

genomförts med. Detta talar för att studiens avsaknad av signifikanta resultat kan bero på 

mätinstrumenten. Om de inte är valida och mäter det de ska mäta kan det blir svårt att se om 

det finns några skillnader i resultatet när det handlar om effektivitet/utvecklingsnivå.  

Slutsatser 

 Frågeställningarna som ställdes i starten av studien kan besvaras med hjälp av tidigare 

forskning men har visat sig svåra att besvara med hjälp av studien eftersom studien gav få 

signifikanta resultat. Gruppens effektivitet påverkas av ledarens ledarskapsstil på olika sätt. 

En transformell ledare påverkar gruppens effektivitet genom att inspirera, motivera och 

uppmuntra vilket påverkar både gruppens sammanhållning, individens tro på sig själv och 

gruppens gemensamma prestation positivt (Bass, 1985; Burns, 1978; Pillai & Williams, 

2003). En transaktionell ledare fokuserar däremot mer på interaktionen mellan gruppmedlem 

och ledare samt på belöning/bestraffning av önskat/oönskat beteende (Humphreys, 2001). Det 

har dock varit svårt att visa hur den transaktionella ledarskapsstilen påverkar gruppens 

effektivitet (MacKenzie, Podsakoff och Rich, 2001). Det har visats att det transaktionella 
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ledarskapet har starkare koppling till gruppens prestation och det transformativa ledarskapet 

till gruppens effektivitet (Guardia, 2007). 

     Författarna till den här studien antog att det skulle finnas ett samband mellan 

ledarskapstil och utvecklingsstadium för att besvara den andra frågeställningen “hur påverkas 

gruppen av ledaren tillvägagångssätt?”. Resultatet av föreliggande studie visar dock inga 

signifikanta samband mellan ledarskapsstilen och gruppens utvecklingsstadium. Wheelan 

menar att gruppens ledare bör förändra sin ledarskapsstil allteftersom gruppen utvecklas och 

går igenom olika stadier (2010). Ledaren bör därför inte ha någon fast ledarskapsstil i alla 

stadium utan variera under tid. I första stadiet bör ledaren ha mer kontroll över gruppen, sätta 

regler och visa vägen (Wheelan, 2010). Något som en transaktionell ledare skulle göra med 

belöningar eller bestraffningar (Bass, 1985). 

Allteftersom i grupputvecklingsprocessen bör ledaren lätta på kontrollen och i stadium 3 bör 

ledaren agera i en mer konsultativ roll samt vara mindre styrande (Wheelan, 2010). Vilket 

skulle kunna kopplas till en transformell ledarstil som handlar om att inspirera och vägleda 

gruppmedlemmarna (Bass, 1985). De här sammankopplingarna har bara gjorts med hjälp av 

litteraturen. 

     Studien visar en signifikant skillnad i effektivitet mellan de olika stadierna. Detta 

resultat stödjer tidigare forskning gjord av Wheelan (1990; 1994a, ref. i Wheelan, Davidson & 

Tilin, 2003; Wheelan, 2010). Studien har visat signifikanta resultat i sambandet mellan 

gruppens effektivitet beroende på om de befinner sig i stadium 3 eller 4. Gruppens effektivitet 

har visat sig vara högre i stadium 4 vilket stödjer forskning inom området där grupper i det 

stadiet har visat sig agera som högpresterande team (Wheelan et. al, 2003).  
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Bilaga 1 

 

Frågeformulär Svenska 

 
Undersökningen börjar med 2 frågor om din anställning 

 

Vilken avdelning jobbar du på? 

Vad jobbar du med? 

 

Vid nästa del ber vi er tänka på hur ni uppfattar att er närmsta chef/ledare är. Enskilda svar 

kommer inte att presenteras i vare sig resultatet eller för någon annan. De behandlas 

konfidentiellt. 

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passa in bäst på din chef/ledare 

1. Min närmaste chef undviker att involvera sig när viktiga frågor uppstår.  

2. Min närmaste chef förmedlar sina viktigaste värderingar och övertygelser.  

3. Min närmaste chef försöker att hitta olika perspektiv vid problemlösning.  

4. Min närmaste chef är tydlig med vilka som är ansvariga för att uppnå målen.  

5. Min närmaste chef väntar på att saker skall gå fel innan han/hon vidtar åtgärder.  

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passa in bäst på din chef/ledare 

6. Min närmaste chef pratar entusiastiskt om vad vi skall åstadkomma.  

7. Min närmaste chef delar med sig av kunskap och coachar sina medarbetare.  

8. Min närmaste chef ingriper inte förrän en skada har skett. 

9. Min närmaste chef ignorerar sina egna intressen för att fokusera på gruppens bästa.  

10. Min närmaste chef agerar på ett sätt som skapar förtroende för honom/henne.  

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passa in bäst på din chef/ledare 

11. Min närmaste chef fokuserar på att hantera misstag, klagomål och misslyckande.   

12. Min närmaste chef överväger de moraliska och etiska konsekvenser av ett beslut.  

13. Min närmaste chef fokusera på att upptäcka misstag för att uppfylla normer.  

14. Min närmaste chef förstår att alla individer har olika behov, förmågor och ambitioner.  

15. Min närmaste chef föreslår nya angreppssätt på hur man genomför uppgifter.  

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passa in bäst på din chef/ledare 

16. Min närmaste chef tar tid på sig med att agera i akuta frågor.  

17. Min närmaste chef uttrycker uppskattning för arbetsprestation som uppfyller 

förväntningarna.  

18. Min närmaste chef är och agerar optimistiskt i att målen kommer att uppnås.  

 

1. Aldrig 2. Sällan  3. Ibland 4. Ofta  5. Alltid 

 

Vid nästa del ber vi er tänka på hur ni uppfattar er själva i er arbetsgrupp/avdelning 

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passar dig bäst (attityder och grupper) 

19. Jag undviker att förebrå andra medlemmar för det som är gruppens problem  

20. Jag utgår från att varje gruppmedlem försöker göra ett bra jobb  

21. Jag behandlar människor som individer och bygger inte upp antaganden om dem baserade 

på mina förutfattade meningar om denna typ av personer 

 



 

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passar dig bäst (processer och procedurer) 

22. Jag gräver mig inte ner i interpersonella problem eller personliga konflikter  

23. Jag försöker se till att gruppen i förväg drar upp riktlinjerna för de strategier om ska 

användas vid problemlösning och beslutsfattande  

24. Jag försöker se till att besluten och lösningarna implementeras och evalueras  

25. Jag stöder den arbetsdelning som krävs för att uppnå målen  

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passar dig bäst 

26. Jag försöker se till att varje medlem får säga sitt och får feedback på sitt bidrag  

27. Jag försöker se till att vi alla har en chans att visa vår kompetens och förmåga i gruppen  

28. Jag försöker förhindra att det uppstår tendenser inom gruppen till att anta orimliga eller 

onödiga normer  

29. Jag är själv samarbetsvillig och uppmuntrar andra att vara det  

30. I konfliktsituationer kommunicerar jag mina ståndpunkter klart och tydligt  

31. Jag agerar samarbetsvilligt mot dem som uppför sig konkurrensinriktat  

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passar dig bäst 

32. Jag agerar, och uppmuntrar andra att agera, på samma sätt som bäst gynnar gruppens 

intresse  

33. När medlemmar kommer med bra idéer så uttrycker jag min uppskattning  

34. Jag uppmuntrar och arbetar för ömsesidigt acceptabla lösningar på konflikter  

35. Jag stöder ledarens strävan efter att koordinera och underlätta för gruppen att uppnå målen  

36. Jag ger ledaren råd när jag anser att de kan vara till hjälp  

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passar dig bäst 

37. När medlemmar avviker från ämnet försöker jag diplomatiskt återföra diskussionen till att 

handla om arbetsuppgifterna  

38. Jag stöder en högpresterande standard  

39. Jag utnyttjar det jag har lärt mig om grupputveckling och produktivitet för att hjälpa min 

grupp att bli produktiv  

40. Jag uppmuntrar gruppen att kontinuerligt bedöma sitt sätt att fungera och, om nödvändigt, 

förändra det  

41. Jag anmäler mig frivilligt till att utföra uppgifter som behöver göras  

 

1 Helt oenig  2 Delvis oenig 3 Delvis enig  4 Helt enig 

 

Vid nästa del ber vi er tänka på hur ni uppfattar eran arbetsgrupp/avdelning 

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passar bäst för dig och din grupp 

(gruppens mål och roller) 

42. Medlemmarna har en klar bild av gruppens mål  

43. Medlemmarna är överens om gruppens mål  

44. Gruppens uppgifter kräver att vi arbetar tillsammans  

45. Medlemmarna har en klar bild av sina roller  

46. Medlemmarna accepterar sina roller  

47. Medlemmarnas olika uppgifter stämmer med deras förmågor  

48. Subgrupper accepteras och integreras i gruppen som helhet  

 

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passar bäst för dig och din grupp 

(kommunikation)



 

 

49. Gruppen har en öppen kommunikationsstruktur som tillåter alla medlemmar att delta  

50. Gruppen får regelbunden feedback på sin produktivitet  

51. Medlemmarna ger varandra konstruktiv kritik  

52. Gruppen utnyttjar feedback om sin effektivitet till att förbättra sitt sätt att fungera 

53. Gruppen använder effektiva strategier för konflikthantering  

54. Konfliktperioder förekommer ofta men är kortvariga  

  

Välj det alternativ till var påstående som du tycker passar bäst för dig och din grupp 

(problemlösning och samarbete) 

55. Gruppen ägnar tid åt att definiera och diskutera problem som den måste lösa  

56. Gruppen använder effektiva strategier för beslutsfattande  

57. Gruppen implementerar sina lösningar och beslut  

58. Gruppen accepterar medlemmar som beter sig annorlunda så länge deras beteende anses 

fruktbart för utförandet av uppgifterna  

59. Gruppnormerna uppmuntrar prestationer, kvalitet och framgång  

60. Gruppnormerna uppmuntrar innovativa lösningar  

61. Gruppen har stark sammanhållning och är bra på att samarbeta  

 

1 Helt oenig  2 Delvis oenig 3 Delvis enig  4 Helt enig  

 

Tack så mycket för att du tog dig tid till att besvara frågorna!

 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Spørsmålsundersøkelse Norsk 
 

Undersøkelsen starter med 2 spørsmål og din ansettelse. 

 

Hvilken avdeling jobber du på? 

Hva jobber du med? 

 

I neste del ber vi deg tenke på hvordan du oppfatter din nærmeste overordnede/ledere.  Hver 

besvarelse kommer ikke til å bli presentert for seg i resultatet eller for noen annen. Svarene vil 

bli behandlet konfidensielt. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for din 

leder/overordnede. 

1. Min nærmeste overordnede unnlater å involvere seg når viktige spørsmål oppstår. 

2. Min nærmeste overordnede formidler sine viktigste vurderinger og meninger. 

3. Min nærmeste overordnede forsøker å finne ulike perspektiv ved problemløsning. 

4. Min nærmeste overordnede er tydlig med hvem som er ansvarlig for å nå mål. 

5. Min nærmeste overordnede venter til ting går feil før han/hun iverksetter endringer. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for din 

leder/overordnede. 

6. Min nærmeste overordnede snakker entusiastisk om hva vi skal oppnå. 

7. Min nærmeste overordnede deler sin kunnskap og coacher sine medarbeidere. 

8. Min nærmeste overordnede griper inn før skade har skjedd. 

9. Min nærmeste overordnede ignorerer sine egne interesser for å kunne fokusere på det beste 

for gruppen. 

10. Min nærmeste overordnede reagerer på en måte som skaper tillit til han/henne. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for din 

leder/overordnede. 

11. Min nærmeste overordnede fokuserer på å handtere feil, klager og misforståelser 

12. Min nærmeste overordnede overveier de moralske og etiske konsekvensene av en 

beslutning. 

13. Min nærmeste overordnede fokuserer på å rette opp feil for å oppfylle normer. 

14. Min nærmeste overordnede forstår at alle individ har ulike behov, evner og ambisjoner. 

15. Min nærmeste overordnede foreslår nye angrepsmåter på hvordan man gjennomfører 

oppgaver. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for din 

leder/overordnede. 

16. Min nærmeste overordnede tar seg tid til å agere i akutte situasjoner. 

17. Min nærmeste overordnede uttrykker sin oppfatning av den arbeidsprestasjon som 

oppfyller forventningene. 

18. Min nærmeste overordnede er og agerer optimistisk på å nå målsetning. 

 

1. Nei, Aldri 2. Sjelden  3. Av og til  4. Ofte  5. Alltid



 

 

 

I neste del ber vi deg tenke på hvordan du oppfatter deg selv i din arbeidsgruppe/avdeling. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for deg (attityder og 

grupper). 

19. Jeg unngår å belaste andre kollegaer med det som er gruppens problem. 

20. Jeg antar at alle gruppemedlemmer vil gjøre en god jobb. 

21. Jeg behandler mennesker som individer og bygger ikke opp antagelser om de basert på 

mine forutintatte meninger. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for deg (prosesser og 

prosedyrer). 

22. Jeg graver meg ikke ned i internpersonlige problem eller personlige konflikter 

23. Jeg forsøker å sørge for at gruppen på forhånd setter opp retningslinjer for de stratergier 

som skal bruke ved problemløsing og avgjørelser. 

24. Jeg forsøker å sørge for at avgjørelser og løsninger blir implimentert og evaluert. 

25. Jeg støtter den arbeidsdeling som kreves for å oppnå mål. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for deg 

(kommunikasjon og deltakelse). 

26. Jeg forsøker å påse at alle medlemmer får komme med sin mening og får sin feedback på 

sitt bidrag. 

27. Jeg forsøker å påse at alle får en sjans til å vise sin kompetanse og sine evner i gruppen. 

28. Jeg forsøker å forhindre at det oppstår tendenser i gruppen til at det blir utviklet urimlige 

eller unødvendige normer. 

29. Jeg er selv samarbeidsvillig og oppmuntrer andre til å være det. 

30. I konfliktsituasjoner kommuniserer jeg mine standpunkt klart og tydligt. 

31. Jeg fremstår samarbeidsvillig mot de som er konkuranserettet. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for deg (støtte og 

oppmuntring). 

32. Jeg fremstår, og oppmuntrer andre til å fremstå for gruppens beste. 

33. Når medlemmer kommer med gode idèer uttrykker jeg min begeistring. 

34. Jeg oppmuntrer og arbeider for gjensidig akseptanse for løsninger i konflikter. 

35. Jeg støtter lederens bestrebelser i å koordinere og gjøre det letter for gruppen å nå sine 

mål. 

36. Jeg gir lederen råd når jeg anser at det kan være til hjelp. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for deg (arbeide og 

produktivitet). 

37. Når medlemmer avviker fra emnet forsøker jeg på en diplomatisk måte å lede diskusjonen 

inn på å handle om arbeidsoppgavene. 

38. Jeg støtter en høytytende standard. 

39. Jeg utnytter det jeg har lært meg om gruppeutvikling og produktivitet for å hjelpe min 

gruppe å bli produktiv. 

40. Jeg oppmuntrer gruppen til kontinuerlig å bedømmen sin måte å fungere på, og om 

nødvendig endre på det. 

41. Jeg melder meg frivillig til å utføre oppgaver som må gjøres.

 



 

 

1 .Helt uenig 2. Delvis uenig 3. Delvis enig 4. Helt enig 

 

I neste del ber vi deg tenke på hvordan du oppfatter din arbeidsgruppe/avdeling 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for deg og din gruppe 

(gruppens mål og roller). 

42. Medlemmene har et klart bilde på gruppens mål. 

43. Medlemmene er enige om gruppens mål 

44. Gruppens oppgaver krever at vi arbeider sammen 

45. Medlemmene har et klart bilde på sine roller 

46. Medlemmene aksepterer sine roller 

47. Medlemmenes ulike oppgaver stemmer med deres evner. 

48. Subgrupper blir akseptert og integrert i gruppen som helhet. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for deg og din gruppe 

(kommunikasjon) 

49. Gruppen har en open kommunikasjonsstruktur som tillater alle medlemmer å delta. 

50. Gruppen får regelmessig feedback på sin produktivitet 

51. Medlemmene gir hverandre konstruktiv kritikk 

52. Gruppen utnytter feedback på sin effektivitet til å forbedre sin måte å fungere på. 

53. Gruppen bruker effektive strategier for konfliktshåndtering 

54. Konfliktsperioder forekommer ofte, men er kortvarige. 

 

Velg det alternativet til hver og en påstand som du synes er mest riktig for deg og din gruppe 

(problemløsing og samarbeid) 

55. Gruppen bruker tid på å definere og diskutere problem som må løses. 

56. Gruppen bruker effektive strategier for å ta beslutninger 

57. Gruppen implimenterer sin løsninger og avgjørelser 

58. Gruppen aksepterer medlemmer som oppfører seg annerledes så lenge deres oppførsel 

anses som fruktbart for utfallet av oppgaven. 

59. Normene i gruppen oppmuntrer til prestasjon, kvalitet og fremgang. 

60. Normene i gruppen oppmuntrer til innovative løsninger 

61. Gruppen har et sterkt samhold og er god på samarbeid. 

 

1 .Helt uenig 2. Delvis uenig 3. Delvis enig 4. Helt enig 

 

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene! 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Hej! 

Vi är 2 studenter på Högskolan i Halmstad som blir utexaminerade arbetspsykologer till 

sommaren och nu är det tid för oss att skriva vår c-uppsats. Som uppsatsämne har vi tänkt 

utföra en studie i hur ledarens/chefens ledarskapsstil påverkar arbetsgruppens effektivitet och 

utveckling. Grunden till att vi har valt att studera det inom kommunen var för att vi ville ha en 

vanlig arbetsplats med mycket administrativa arbetsuppgifter. I vår studie kommer ni att delta 

samt en kommun i norra Sverige. Anledningen till detta är att jag (Frida) bor här i Norge och 

min klasskollega (Moa) bor i norra Sverige, vi ville därför ha nära till de arbetsplatserna där 

studien genomförs. Samtidigt får vi ett mer omfattande resultat då två olika arbetsplatser i två 

länder med liknande kultur deltar. 

Vår undersökning som vi kommer att maila ut till er besvaras på datorn och tar ca 15-20 

minuter att svara på. Frågorna kommer att handla om ledarskap, effektivitet och utveckling. 

Det är själva gruppmedlemmarna i en arbetsgrupp/avdelning som vi vill ha som deltagare. 

Ledarna kommer därför inte att svara på några frågor men de kommer få feedback på 

resultatet. Vi ber er att svara så ärligt som möjligt för att vårt resultat ska bli så pålitligt som 

möjligt. Frågorna kommer att vara på norska.  

Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst hoppa av. Men ju fler deltagare vi får, desto 

tydligare blir resultatet. Vi behandlar era svar konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att 

presenteras i resultatet. I resultatet kommer det inte stå någonting som kan leda tillbaka till 

enskilda individer vare sig deltagare eller dess ledare. 

Vi mailar ut enkätundersökningen i början av vecka 50 och vi ser helst att ni svarar på 

enkäten under samma vecka. C-uppsatsen ska redovisas och lämnas in under mitten av januari 

och när den är inlämnad får även ni (deltagare och ledare) ta del av resultatet för att kunna 

jobba vidare med era arbetsgrupper. 

Mvh Frida Kreku Johansson & Moa Penttilä 

 

  



 

 

Bilaga 4 

Hej [namn]! 

 

Du har valts ut att delta i en enkätundersökning som vi just nu genomför. Vi hoppas att du 

kommer att låna oss några minuter av din tid, eftersom dina svar kommer att förse oss med 

värdefull information. Det tar ungefär 10-15 minuter att besvara frågorna/ 

Vi gjennomfører i øyeblikket en spørreundersøkelse, og du er blitt utvalgt til å delta. Vi håper 

at du har lyst til å være med fordi svarene dine vil gi oss nyttig informasjon. Det tar ca 10-15 

minutter å svare på undersøkelsen. 

 

 

Om du vill delta i undersökningen kan du klicka på följande länk. Om du inte vill delta kan du 

tacka nej genom att klicka på länken längst ned i detta e-postmeddelande/ Klikk på følgende 

lenke for å delta i undersøkelsen. Hvis du ikke ønsker å delta, kan du trykke på lenken nederst 

i denne e-posten. 

 

[surveyLink] 

 

Om du inte kan starta undersökningen med länken ovan, kan du pröva den här länken: 

[startSurveyLoginPage] / Hvis du ikke kan starte undersøkelsen med ovenstående lenke, kan 

du prøve følgende nettsted:  [startSurveyLoginPage]  

och ange / og taste inn: 

Inloggningsnamn: [login] 

Lösenord: [password] 

 

Om du blir avbruten medan du svarar på frågorna, kan du återvända till enkäten genom att 

klicka en gång till på länken. Då visas den fråga du hade nått fram till när du blev avbruten / 

Du har mulighet for å gjenoppta besvarelsen din. Dette gjøres ved å klikke på lenken igjen, 

hvorpå du kommer fram til det spørsmålet hvor besvarelsen ble avbrutt. 

 

Om du har några frågor avseende undersökningen får du gärna kontakta oss / Har du spørsmål 

til denne undersøkelsen, er du velkommen til å kontakte oss.  

 

Med vänlig hälsning / Med vennlig hilsen 

 

Denna undersökning genomförs med hjälp av programvara från defgo.net. Om du har 

kommentarer eller frågor av teknisk natur, kan du skicka ett e-postmeddelande till 

support@defgo.net / Denne undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av programmet defgo.net. 

Tekniske kommentarer eller spørsmål kan sendes på e-post til support@defgo.net 

 

Om du inte är intresserad av att delta i denna undersökning, klicka på följande länk / Hvis du 

ikke er interessert i å delta i undersøkelsen, kan du klikke på følgende lenke: 

[unSubscribeSurvey] 

 

Om du inte längre vill ta emot enkätundersökningar från oss, klicka i stället på följande länk / 

Hvis du ikke lenger vil motta spørreundersøkelser fra oss, kan du i steden klikke på følgende 

lenke: [unSubscribePanel] 
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