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Sammanfattning 

 

Dagens arbetsliv kännetecknas av att arbete sker tillsammans med andra människor. Att 

arbeta i team med olika människor är idag vanligt och det ställer höga krav på förmågan att 

kunna hantera mellanmänskliga relationer. Ledarskap har stor påverkan på arbetsgruppers 

arbete och effektivitet och det krävs därför ett aktivt arbete från gruppernas ledare.  

Vi har gjort en kvalitativ studie där vi undersökt hur ledare leder effektiva team. Vi har 

undersökt vilken ledarskapsstil ledarna har, hur ledarna utövar sitt ledarskap i vardagliga 

situationer samt hur teammedlemmar upplever ledarstilen i effektiva team. Studien har gjorts i 

en nationell säljorganisation där vi har fokuserat på de tre mest effektiva teamen och deras 

ledare, med fokus på ledaren. Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod. 

Resultatet visar att samtliga ledare till största del använder sig av ett transformativt ledarskap 

men även har inslag av andra typer av ledarskapsstilar. Ledarna utövar sitt ledarskap genom 

stöd, konsultation, kommunikation och uppmuntran. Mål- och resultatstyrning är också en 

stor del av ledarskapets utövande då organisationen kräver att teammedlemmarna har tydliga 

mål för dagen, veckan och månaden. 

Nyckelord: Effektiva team, ledarskapsstil, transformativt ledarskap, leda effektiva team, 

säljorganisation  
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Abstract 

 

The working life of today has become more team focused. It is common to work in different 

groups which puts high demands on managing inter human relations. The leadership has a big 

influence on the workgroups productivity and efficiency hence it requires an active role from 

the group leader. 

By using a qualitative method, this study examines how leaders lead effective teams. We 

focused on what leadership style the leaders had, how the leaders exercise their leadership on 

daily bases and how the leadership style is perceived in the effective teams. The study was 

performed at a national sales organization in Sweden and we used semi-structured interviews 

as method. We interviewed the three most effective teams and their leaders in the 

organization, with focus on the leadership. 

The result shows that all leaders mostly use a transformative leadership but also have 

influences from other leadership styles. The leaders exercise their leadership by support, 

consultation, communication and encouragement. Results-Based Management is also a big 

part of the leadership exercise since the organization requires the team members to have 

individually daily, weekly and monthly goals to reach. 

Key words: Effective teams, leadership styles, transformative leadership, lead effective 

teams, sales organization 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte............................................................................................................................................... 3 

1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................ 3 

1.4 Definitioner.................................................................................................................................... 3 

1.5 Disposition ..................................................................................................................................... 3 

2. Teori ........................................................................................................................................ 4 

2.1 Klassiska ledarskapskategorier ..................................................................................................... 4 

2.2 Situationsanpassat ledarskap ....................................................................................................... 4 

2.3 Transformativt och transaktionellt ledarskap ............................................................................... 5 

2.4 Ledarskap och mål- och resultatstyrning ...................................................................................... 6 

2.5 Hindrande ledarskap ..................................................................................................................... 7 

2.6 Sammanfattning av teori .............................................................................................................. 7 

3. Tidigare forskning ..................................................................................................................... 8 

3.1 Ledarskap och effektivitet ............................................................................................................. 8 

3.2 Leda effektiva team....................................................................................................................... 9 

3.3 Stöd och kommunikation .............................................................................................................. 9 

3.4 Hinder för effektiva team ............................................................................................................ 10 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning ....................................................................................... 11 

4. Metod .................................................................................................................................... 12 

4.1 Beskrivning av organisationen .................................................................................................... 12 

4.2 Urval av respondenter ................................................................................................................. 12 

4.2.1 Bortfall ................................................................................................................................. 12 

4.3 Datainsamling ............................................................................................................................. 12 

4.4 Analysmetod ............................................................................................................................... 13 

4.5 Etik ............................................................................................................................................... 13 

4.6 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 14 

4.6.1 Urval ..................................................................................................................................... 14 

4.6.2 Metodval .............................................................................................................................. 14 

4.6.3 Diskussion ............................................................................................................................ 14 

5. Resultat och analys ................................................................................................................. 16 

5.1 Ledarskapsstil .............................................................................................................................. 16 

5.1.1 Stöd och konsultation i ledarskapsstilen ............................................................................. 16 

5.1.2 Analys av stöd och konsultation i ledarstilen ...................................................................... 16 

5.1.3 Kommunikation i ledarskapsstilen ....................................................................................... 17 

5.1.4 Analys av kommunikation i ledarskapsstilen ....................................................................... 18 

5.1.5 Uppskattning i ledarskapsstilen ........................................................................................... 18 

5.1.6 Analys av uppskattning i ledarskapsstilen ........................................................................... 18 

5.2 Utövande av ledarskap ............................................................................................................... 19 

5.2.1 Stöd och konsultation i utövandet av ledarskapet .............................................................. 19 

5.2.3 Analys av stöd och konsultation i utövandet av ledarskapet .............................................. 20 

5.2.4 Kommunikation i utövandet av ledarskapet ....................................................................... 21 



 

 

5.2.5 Analys av kommunikation i utövandet av ledarskapet ........................................................ 21 

5.2.6 Uppskattning i utövandet av ledarskapet ............................................................................ 22 

5.2.7 Analys av uppskattning i utövandet av ledarskapet ............................................................ 23 

5.2.8 Mål i utövandet av ledarskapet ........................................................................................... 23 

5.2.9 Analys av mål i utövandet av ledarskapet ........................................................................... 24 

5.3 Sammanhållning ......................................................................................................................... 24 

5.3.1 Analys av sammanhållning ...................................................................................................... 24 

5.4 Slutsatser ..................................................................................................................................... 25 

5.4.1 Vilken ledarskapsstil har ledare i effektiva team? ............................................................... 25 

5.4.2 Hur utövar ledare sitt ledarskap i dagligt arbete med effektiva team? .............................. 25 

5.4.3 Hur upplever teammedlemmar i effektiva team sin ledares ledarskapsstil? ...................... 25 

6. Diskussion .............................................................................................................................. 26 

6.1 Resultat av studien ...................................................................................................................... 26 

6.2 Metodens betydelse för resultatet .............................................................................................. 27 

6.3 Arbetsvetenskapligt bidrag ......................................................................................................... 27 

6.4 Vidare forskning .......................................................................................................................... 28 

8. Referenser .............................................................................................................................. 29 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3



 

 

1 

1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till studien, vårt syfte och frågeställningar 

samt en disposition om hur uppsatsen är utformad. 

1.1 Bakgrund 

 

I dagens moderna arbetsliv avlöser platta organisationer hierarkier. De nya organisationerna 

kännetecknas av arbete som pågår i samspel mellan människor vilket medför alltmer 

komplexa arbetsuppgifter där människor går in och ur grupper. Detta ställer i sin tur högre 

krav på förmågan att kunna hantera mellanmänskliga relationer i grupper. Det behövs därför 

förståelse för och träning i de processer och krafter som finns i grupper som ska samarbeta. 

Ledarskapet i arbetsgrupper har stor påverkan på arbetsgruppers arbete och effektivitet 

(Wheelan, 2013). 

”En arbetsgrupp blir ett team när de gemensamma målen har etablerats och när man kommit 

fram till effektiva metoder för att förverkliga målen.” (Wheelan, 2013:15). 

När en grupp blir ett team händer något enastående, arbetet är inte en börda, det blir roligt. 

Medlemmar i effektiva team känner sig involverade, engagerade och uppskattade. Tiden 

flyger förbi, arbetet går som en dans, människor hjälper varandra att bli klara före deadline 

och att uppnå målen. Effektiva team är mer produktiva, vilket innebär att även företagen och 

organisationerna vinner på att skapa effektiva team. Konsten att skapa team är att lära sig 

tillräckligt mycket om hur grupper fungerar (Wheelan, 2013).  

Karakteristiska drag hos högpresterande team är att medlemmarna har en klar bild av, och är 

eniga om teamets mål. Teamets uppgifter är anpassade efter teamet, inte utifrån individuella 

lösningar. Rollerna i teamet är klara, accepterade och anpassade efter teammedlemmarnas 

förmågor. Ledarskapsstilen hos ledaren matchar teamets utvecklingsnivå. 

Kommunikationsstrukturen tillåter alla medlemmar att delta samt uppmanar till feedback 

avseende effektivitet och produktivitet. Teamet ägnar tid åt att definiera och diskutera 

problem samt åt planering av hur dessa problem ska lösas. Det finns effektiva strategier för 

beslutsfattande och teamet implementerar samt utvärderar sina lösningar och problem. Teamet 

tolererar meningsskiljaktigheter och normerna i teamet stimulerar prestationer, kvalitet, 

framgång och innovationer. Subgrupper är integrerade i teamet som en helhet. Medlemmarna 

har tillräckligt med tid tillsammans för att utveckla en mogen arbetsenhet och uppnå sina mål. 

Teamet har en stark sammanhållning och är samarbetsvilliga samt har effektiva strategier för 

konflikthantering vilket leder till att konflikter som uppstår är kortvariga (Wheelan, 2013).  

Ledarskapsrollen har en vital betydelse för att skapa ett effektivt team och upprätthålla nivån. 

Nyckeln ligger i ledarens förhållningssätt till gruppen och processerna som gruppen 

genomgår. Ledare anses kunna underlätta utvecklandet av gemensamma tolkningar och 

uppfattningar av verkligheten hos sina gruppmedlemmar. De kan uttrycka saker som inte 

gjorts explicita innan och som kan utveckla nya visioner för gruppen. I effektiva team måste 

ledaren involvera medlemmarna i gruppens ledarskapsfunktioner, samt att uppmuntra gruppen 
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att göra de förändringar av gruppstrukturen som krävs för att gruppens produktivitet ska öka. 

För att effektiviteten ska fortsätta i teamet bör teamledaren delta som expertmedlem, följa 

teamprocesserna och vara särskilt uppmärksam på tecken som kan tyda på regression. 

Ledaren behöver också göra regelbundna granskningar av organisationens stöd och vara en 

effektiv gruppmedlem oavsett vilket stadium teamet befinner sig (Wheelan, 2013).  

Yukl (refererad i Döös & Waldenström, 2008) menar att det finns tio funktioner som utgör 

essensen av ett effektivt ledarskap. Dessa är: hjälpa till att tolka betydelsen av olika skeenden, 

dra upp riktlinjer för och skapa samstämmighet kring mål och strategier, skapa entusiasm, 

engagemang och tillförsikt inför arbetsuppgiften, bygga ömsesidig tillit och gott samarbete, 

stärka den kollektiva identiteten, organisera och koordinera aktiviteter, uppmuntra och 

underlätta för kollektivt lärande, skaffa nödvändiga resurser och stöd, utveckla och göra det 

möjligt för medarbetare att agera samt befrämja social rättvisa och moral.  

Att grupper inte uppnår effektivitet kan bero på olika saker. Ett hinder som kan förekomma är 

groupthink vilket innebär att gruppen tar förhastade och felaktiga beslut. Groupthink uppstår 

när en grupp har en överdriven enighet och när gruppmedlemmarna alltid är lojala och följer 

gruppens normer, även om de visar sig olämpliga eller fel. Gruppen har en hög 

sammanhållning och är djupt involverade vilket innebär att det bara finns ett sätt att tänka och 

resonera i gruppen (Baron, 2005). Stark ledning och kontroll kan vara ytterligare ett hinder till 

att effektivitet inte uppnås. McGregor (2006) menar att detta sänker medarbetares motivation 

och ansträngning för att nå organisationens mål. Människan behöver möjlighet till att 

utvecklas för att kunna prestera sitt maximum. McGregor (2006) menar att stark ledning, 

kontroll, tvång och nära övervakning inte är en framgångsrik ledarmetod då den typen av 

ledarskap inte uppfyller det mänskliga behovet av utveckling och självförverkligande. 

Grupper är, som tidigare nämnts, en stor del av det moderna samhället. Vidare har ledarskapet 

stor betydelse för om dessa grupper blir framgångsrika och effektiva. Vi har därför valt att 

undersöka vilken typ av ledarskapsstil ledare i effektiva team har, samt hur ledarna utövar sin 

ledarskapsstil i det dagliga arbetet. Det finns en stor mängd tidigare forskning gjord 

beträffande ledarskap och effektivitet, men inte hur ledare arbetar med effektiva team. Det 

fanns även brist på tidigare forskning i säljorganisationer samt i säljorganisationer i Sverige. 

Vi har därför valt att studera de ledare som leder de tre mest effektiva teamen i en nationell 

säljorganisation. Effektiviteten grundades på teamens lönsamhet och försäljning. Vi har valt 

en säljorganisation med lön helt eller till mestadels baserad på provision eftersom vi ansåg att 

kunskapsläget inom området var bristfälligt. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur ledare leder effektiva team i 

säljorganisationer. 

1.3 Frågeställningar 

 

Vilken ledarskapsstil har ledare i effektiva team? 

Hur utövar ledare sitt ledarskap i dagligt arbete med effektiva team? 

Hur upplever teammedlemmar i effektiva team sin ledares ledarskapsstil? 

1.4 Definitioner 

Arbetsgrupp: ”En arbetsgrupp är en grupp bestående av medlemmar som strävar mot 

gemensamma mål och att utveckla en effektiv organisationsstruktur som tillåter dem att nå 

sina mål.” (Wheelan, 2013:15)  

 

Effektivt team: ”En arbetsgrupp blir ett team när de gemensamma målen har etablerats och 

när man kommit fram till effektiva metoder får att förverkliga målen.” (Wheelan, 2013:15)  

Effektivt ledarskap: ”Det vanligaste sättet att uppskatta chefens effektivitet är huruvida hans 

eller hennes enhet genomföra sina arbetsuppgifter på ett framgångsrikt sätt och når sina 

mål.” (Yukl 2006, refererad i Döös & Waldenström, 2008:126) 

1.5 Disposition 

 

I det inledande kapitlet gav vi bakgrundsteorier angående effektiva team och dess ledarskap 

samt hinder som kan motverka att effektiva team bildas. Vi gick sedan över till en kort 

introduktion av vår studie som sedan övergick till vårt syfte och problemformuleringar som 

vår studie baseras på. Vi presenterar sedan vår teoretiska referensram samt tidigare forskning i 

kapitel två och tre där vi berör olika ledarskapsteorier samt exempel på olika sätt att leda 

effektiva team. I det fjärde kapitlet lyfter vi fram den metod vi valt för att uppnå vårt syfte 

med studien samt presenterar anledningen till vår valda metod och tillvägagångssätt. I det 

femte kapitlet presenteras empiri och analys. Empirin består av resultat från våra intervjuer 

med ledare och team som vi sedan analyserar utifrån tidigare forskning samt vår teoretiska 

referensram. Vi avslutar kapitlet med slutsatser som besvarar våra frågeställningar och 

studiens syfte. Under diskussionen i sjätte kapitlet diskuterar vi våra tankar om den 

genomförda studien samt redovisar ett kritiskt förhållningssätt till vår uppsats och i vilken 

utsträckning slutsatserna kan generaliseras. Avslutningsvis lyfter vi fram fortsatt utveckling 

av vår studie samt fortsatt forskning inom området. 
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2. Teori 

I detta kapitel redovisar vi teorier om ledarskap. Vi tar ett avstamp i de klassiska 

ledarskapsstilarna och går sedan igenom situationsanpassat ledarskap, transformativt och 

transaktuellt ledarskap samt mål- och resultatstyrning. Vi avslutar kapitlet med ledarskap som 

kan hindra organisation och medarbetare. 

2.1 Klassiska ledarskapskategorier 

 

Under 1930-talet utförde Kurt Lewin och Ronald Lippitt en studie på grupper och deras 

ledare. De fann två framstående ledarstilar:, den auktoritära samt den demokratiska 

ledarstilen. Den auktoritära ledaren bestämmer vad som skall göras, hur det skall göras och 

vilka som skall utföra arbetet. Den demokratiska ledaren motiverar och involverar gruppen i 

beslut, medarbetarna får även mer självständigt bestämma hur arbetet skall utföras och 

tillsammans med vilka de vill arbeta med. Forskarna menar att den demokratiska ledaren har 

bättre effekt avseende prestation hos grupperna än det auktoritära (Lewin & Lippitt, 1938). 

Svedberg (2012) menar att gruppens normer och arbetsklimat har ett samband med ledarens 

sätt att leda. Författaren utgår från en av Lewin och Lippitts studier när han sammanfattar de 

tre vanligaste ledarskapskategorierna auktoritärt, demokratiskt och abdikerat ledarskap. Den 

auktoritära ledaren vet bäst och styr med hela handen. Den auktoritära ledaren har en vertikal 

kommunikation, instruerar och styr i detalj och kännetecknas av organisationer med ordning, 

form och lydnad. Gruppen tenderar därför att bli beroende av ledaren och slutar att tänka 

själva. Gruppmedlemmarna blir likgiltiga, osjälvständiga och en stark formell och informell 

organisation skapas. Motsatsen till den auktoritära ledaren är den demokratiska ledaren. Den 

demokratiska ledaren strävar efter att göra gruppmedlemmarna delaktiga i arbetet samtidigt 

som ledaren hävdar grundläggande värden och mål. Den demokratiska ledaren tar sig tid att 

kommunicera med gruppen, delegerar auktoritet och makt samtidigt som ledarens kompetens 

ger inflytande. Ledaren ser till att gruppens mål är klara och upprätthålls. Gruppmedlemmarna 

agerar därför på ett moget sätt, både i grupp och individuellt. Gruppen kännetecknas av 

trygghet, ”vi-känsla”, tolerans, delaktighet samt initiativ- och ansvarstagande. Den tredje 

ledarskapskategorin är abdikerat eller passivt ledarskap. Denna ledare uppstår när den 

formella ledaren inte vill eller har kompetens att axla ett reellt ledarskap. Ledaren är passiv 

och oklar angående ansvar och beslutsfattande. Gruppens krav och mål är oklara och hävdas 

inte av ledaren. Många gånger har denna ledare inte ett fullt förtroende eller känner ett obehag 

i sin maktroll. När ledarskapet är bristande blir gruppens arbetsmoral låg och likaså 

tryggheten i gruppen. Gruppen kännetecknas av konflikter och det bristande ledarskapet leder 

till en stark informell organisation och maktanspråk fyller ledarens tomrum.  

2.2 Situationsanpassat ledarskap 

 

Paul Hersey och Kenneth H. Blanchard utvecklade det situationsanpassade ledarskapet på 

slutet av 1960-talet. Hersey och Blanchard (1996) menar att ledare måste kunna anpassa sin 

ledarskapsstil beroende på situationer och omständigheter för att kunna vara effektiva. 

Situationsanpassat ledarskap bygger på att ledaren skall kunna vara både uppgifts- och 

relationsfokuserad. 
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Svedberg (2012) utgår från Hersey och Blanchard och beskriver situationsanpassat ledarskap 

som ledarens förmåga att hantera och påverka föränderliga relationer. Ledarskapsmodellen 

har på senaste tiden blivit mycket populär och bygger på att ledarskapet formas och utövas i 

gränssnittet mellan en relationsdimension och en uppgiftsdimension. Ledare agerar 

instruerande när medarbetarna inriktar sig på hur en ny uppgift ska lösas och ledarna agerar 

stödjande för att utveckla initiativförmåga, attityder och känslor inför uppgiften. Ett effektivt 

ledarskap kräver att ledaren är lyhörd och kan avväga graden av relationsfokusering 

respektive uppgiftsfokusering. 

När grupper börjar arbeta med en ny uppgift är kompetensen ofta låg och deras engagemang 

är grundat på förhoppningar. Då krävs en instruerande ledarstil med hög uppgiftsfokusering 

och låg relationsfokusering. Ledaren måste tala om vad som gäller, ge klara instruktioner, visa 

vägen, formulera uppgifter och ge återkoppling. Grupper kan sedan hamna i en 

nedgångsperiod då uppgiften kanske var svårare eller annorlunda än väntat. Kompetensen har 

ökat men engagemanget minskat. Då behöver ledaren ge mycket instruktioner och stort stöd. 

Ledaren måste fortfarande betona uppgiften men samtidigt bygga upp relationer genom att 

uppmuntra, lyssna och hjälpa till med problemlösning genom att peka på alternativ. När både 

kompetensen och uppgiftsmognaden ökat minskar behovet av instruktioner och coachning. 

Engagemanget kan minska om ledaren fortfarande ger instruktioner. Därför behöver ledaren 

istället handleda gruppen genom att delegera mer ansvar till gruppen och successivt hålla sig 

mer tillbakadragen. Ledaren behöver fortfarande uppmärksamma goda initiativ och resultat. 

När en grupp har blivit nästintill självständig har gruppen blivit ett team, medlemmarna är 

engagerade, kompetenta och litar på sin förmåga. Ledaren behöver nu hålla låg profil och 

samtidigt visa tillit och vara tillgänglig vid behov (Svedberg, 2012:296-298). 

Ledarens främsta uppgift är att hjälpa gruppen att utvecklas. För att skapa en effektiv grupp är 

ledarens nyckelegenskaper lyhördhet och stilflexibilitet, ledaren måste ge gruppen det 

gruppen själva inte kan förse sig med. Ledaren måste lära känna sig själv och sin föredragna 

stil för att minska risken för att hindra gruppens utveckling (Svedberg, 2012:298). 

2.3 Transformativt och transaktionellt ledarskap 

 

James MacGregor Burns utvecklade den transformativa och den transaktionella 

ledarskapsstilen. Burns (1979) menar att den transformativa ledaren styr genom att skapa, 

forma och höja de kollektiva intressena i gruppen. Den transaktionella ledaren utgår från sina 

egna intressen och styr gruppen dit genom belöningar, istället för att skapa kollektiva 

intressen i gruppen.  

Svedberg (2012) menar att transformativt ledarskap innebär förmågan att förena tre roller – 

formgivare, förvaltare och lärare. Att använda sig av ett sådant sammansatt ledarskap 

utvecklar organisationen samtidigt som människorna i organisationen utvecklas och utvecklar 

sina förmågor att förstå komplexitet, klargöra sina visioner och förbättra sin gemensamma 

tankemodell. Transformativt ledarskap handlar alltså om att ta ansvar för denna utveckling. 

En transformativ ledare är ofta karismatisk, strategisk, retorisk skicklig och är en visionär 

vilket väcker medarbetarens engagemang och kompetens. Medarbetarna identifierar sig med 
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ledaren och delar framtidsvisioner. Ledarens makt kan ges till andra medarbetare vars 

engagemang kan inspirera andra att prestera bra. Fokus ligger på ständiga förbättringar genom 

utveckling av medarbetarens egen skicklighet. Det sker genom reflektionsprocesser som ger 

ett helhetstänkande vilket i sin tur gör att ny förståelse växer fram. Transaktionellt ledarskap 

är ett ledarskap som inte kräver dessa personliga egenskaper. Den transaktionella ledaren 

väcker inte samma grad av engagemang och utvecklar inte heller samma känslomässiga band 

till sina medarbetare. Denna ledare använder sig istället av olika belöningar för att nå de 

uppsatta målen.  

Bernard M. Bass har vidareutvecklat det transformativa och transaktionella ledarskapet utifrån 

Burns teori. Bass (1998) menar att transformativt ledarskap består av fyra delar – karisma, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulans och personlig omtanke. Karisman gör att 

ledaren beundras som rollmodell, skapar stolthet, lojalitet och förtroende. Ledaren inspirerar 

på ett motiverande sätt genom att måla upp en tilltalande framtid, prata optimistiskt med 

entusiasm, ge uppmuntran och meningsfulla förklaringar till vad som behövs göras. 

Intellektuell stimulans uppnås genom att ledaren ifrågasätter traditioner och för givet taganden 

vilket stimulerar gruppen att söka nya perspektiv och nya sätt att arbeta på. Individuella 

misstag kritiseras inte framför hela gruppen. Den personliga omtanken hos ledaren skapas 

genom att ledaren tar hänsyn till individuella önskningar och förmågor, lyssnar, främjar 

utveckling, ger råd, undervisar och handleder. Författaren beskriver transaktionellt ledarskap 

som att ledaren belönar eller disciplinerar gruppen beroende på hur bra dess prestation är. 

Transaktionellt ledarskap är beroende av belöningar och bestraffningar för att motivera 

grupper. Ledaren använder positiva belöningar när grupper eller gruppmedlemmar når 

uppsatta mål.  

2.4 Ledarskap och mål- och resultatstyrning  

 

Syftet med mål- och resultatstyrning är att minska detaljreglering och centralstyrning 

samtidigt som man ökar inflytandet från olika aktörer i organisationen liksom möjligheterna 

att anpassa verksamheten till lokala förhållanden. Mål- och resultatstyrning innebär i korthet 

att organisationens huvudman, exempelvis stat eller styrelse, beslutar om vilka mål som 

organisationen ska arbeta mot. Huvudmannen finansierar verksamheten, anger mål och regler 

men överlåter till professionella aktörer att själva, innanför ramarna och utifrån sin 

kompetens, avgöra hur man ska arbeta för att nå målen. Det som legitimerar verksamheten är 

dess syfte och mål. För att förtydliga dessa, översätts syfte och mål ofta till mindre mål eller 

uppdrag, som ges till exempelvis ansvarig chef som i sin tur delegerar vidare. Därefter 

utformas en arbetsorganisation som ska underlätta för måluppfyllelsen. Nästa steg i processen 

är att implementera det i organisationens vardagliga praktik. Detta kan vara uppgiftsprocesser 

som är relaterade till uppgiften och medarbetarnas kompetens, kulturella processer som är 

relaterade till samarbetet och ledarskap (Svedberg, 2012). 

För att sedan få en förståelse för hur resurser används på ett ändamålsenligt sätt krävs 

utvärdering. Resultaten måste visas och därefter analyseras och följas upp för att få en 

utveckling i organisationen. Ledarens uppgift är att kontinuerligt hålla uppsikt över 

organisationens helhet och se till att det finns materiella och intellektuella förutsättningar för 
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att uppnå målen. Det ska finnas ett rimligt och tydligt samband mellan mål, medel och 

resultat. Att styra mot mål förlägger ägarskapet av målen i stor utsträckning hos ledningen 

som då också ska kunna hantera frågor om vägen dit. Att istället styra genom mål förskjuter 

frågan om mål så att alla utifrån en förståelse av målen kan ta sig an frågan om sin roll och sitt 

bidrag för vägen dit. Svårigheterna med mål- och resultatstyrning är att situationer ofta är 

präglade av både uppgiftsprocesser och kulturella processer. Desto fler sociala aspekter 

situationer innefattar och desto fler av dem faktorerna som inte kan reduceras, ökar risken att 

fatta rationella beslut. Konsekvenserna av dessa svårigheter kan visa sig genom exempelvis: 

tidigt frampressade beslut, besluten går inte att genomföra som beslutat, besluten får oväntade 

konsekvenser och ledaren får ägna mycket tid åt att hantera dessa, och en stor del av tiden går 

åt att hitta stöd i att redan fattade beslut var riktiga. För att undvika detta måste ledaren 

använda sig av intuitiva beslut istället för rationella. Det innebär att ledaren måste vara 

välinformerad och befinna sig ”i situationerna” istället för att se det utifrån. Detta förutsätter 

engagemang och personligt upplevda situationer. Ledaren måste kunna tolka, urskilja viktig 

information, se mönster och förmedla en begriplig bild och förståelse av målet för att sedan 

kommunicera den till sina medarbetare (Svedberg, 2012).  

2.5 Hindrande ledarskap 

 

McGregor (2006) menar att stark ledning och kontroll sänker medarbetares motivation och 

ansträngning för att nå organisationens mål. Genom den typen av ledarskap uppfylls inte 

människors behov. McGregor (2006) menar att människan behöver möjlighet att utvecklas för 

att kunna prestera sitt maximum, vilket inte är möjligt genom metoder som innebär stark 

ledning, tvång, nära övervakning och kontroll över beteendet. McGregor (2006) menar att 

ledarskapet istället ska innebära vägledning och uppmuntran för att medarbetarna ska kunna 

uppnå sin fulla potential. Ledningen är ansvarig för att organisera delar av produktionen, 

materialet, utrustningen och de ekonomiska syftena. Ledningen har även ansvar för att göra 

det möjligt för medarbetarna att utveckla motivation och andra egenskaper hos sig själva. Det 

är viktigt för ledningen att ordna organisatoriska förutsättningar och arbetssätt som bidrar till 

att medarbetarna kan uppnå sina mål genom att rikta sina arbetsinsatser mot organisatoriska 

mål.  

2.6 Sammanfattning av teori 

 

I teoridelen har ledarskapsstilar presenterats. De klassiska ledarskapskategorierna 

introducerades först och övergick sedan till situationsanpassat ledarskap, transformativt- och 

transnationellt ledarskap. Därefter presenterades mål- och resultatstyrning. Kapitlet avslutades 

med hindrande ledarskap för organisation och medarbetare.  
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3. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning angående effektivitet i team. Vi inleder kapitlet 

med ledarskap i relation till effektivitet. Därefter redovisar vi hur tidigare forskning menar att 

ledarskap kan utövas för att skapa effektivitet. Kapitlet avslutas med hur groupthink kan bli 

ett hinder för effektiva team. 

3.1 Ledarskap och effektivitet 

 

Burke et al. (2006) har gjort en metaanalys av forskningsstudier för att se vilken sorts 

ledarskap som är relaterade och signifikant kopplade till effektiva team. Forskarna ser 

indikationer på att de team som behöver samordning och anpassning inte kan ledas av 

transaktionellt ledarskap eftersom ledarskapet inte räcker för att driva effektiva team. 

Forskarna menar att transformativt ledarskap ger bättre effekter på effektiva team. Resultatet 

av analysen, som är baserad på tre tidigare forskningsstudier och 228 st team, indikerade att 

användning av transaktionellt ledarskap inte är signifikant relaterat till effektiva team. 

Resultaten gällande transformativt ledarskap var positivt relaterade till den upplevda 

effektiviteten i teamen. Detta baserades på 25 st tidigare forskningsstudier och 1.291st team 

(Burke et al. 2006:298). Vidare delade forskarna upp ledarstilarna i uppgifts- och 

relationsfokuserat ledarskap. Forskarna fann att relationsfokuserade ledare hade något högre 

upplevd teameffektivitet samt produktivitet. Resultatet av metaanalysen visade att ledarskapet 

i team är avgörande om man vill uppnå effektiva team med god produktivitet (Burke et al. 

2006).  

I en metaanalys av Lowe, Kroeck och Sivasubramaniam (1996) visar resultatet att 

transformativt ledarskap har högre samband med effektivitet än transaktionellt ledarskap. 

Resultatet visar att ledarens relationsfokuserade del i det transformativa ledarskapet är 

viktigare på lägre nivåer i organisationer, men det är också relaterat till ledare i högre 

positioner. Forskningsstudier i metaanalysen visar att transaktionellt ledarskap är en 

nödvändig komponent för effektiv ledning på högre nivåer i organisationer. Det 

transformativa ledarskapets roll kan ha olika mycket betydelse för effektivitet beroende på 

vilken nivå ledaren arbetar i organisationen.  

Tidigare forskning av Rajagopal och Rajagopal (2008) har funnit att teamprestationer i 

säljorganisationer till stor del beror på effektiviteten av teamsamarbete, ledarskap och 

prestationskontroll med fokus på beteende. Effektiv samordning av uppgifter i ett team är en 

konsekvent indikator för säljares prestationer och effektivitet i försäljningsenheter. Detta 

pekar på vikten av proaktiv övervakning, styrning samt hantering av försäljningsaktiviteter i 

organisationer. Ledare kan implementera sådana kontroller effektivt genom att införa 

processer inom samarbete, utbildning och feedback, snarare än att använda sig av order- och 

kontrollpolicys. Det kan vara till fördel för ledare att se över teamets utformning för att skapa 

effektivitet i teamen. För att förbättra teamets uppgiftsfokusering bör ledarna rekrytera 

personer med en stark arbetsmoral. Utveckling av säljarna bör inriktas på att göra dem 

medvetna om fördelarna med att skapa goda relationer och samarbete samt till att öka deras 

försäljningsförmågor. Säljarnas arbetsmiljö styrs till stor del av teamets samordning. 

Teambuilding och andra processer som bidrar till bättre relationer mellan teammedlemmarna 
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har stor inverkan på organisationens effektivitet. Detta visar sig både direkt och indirekt 

genom relationerna mellan säljarna och deras prestationer. Teamen bör även mäta interna 

processer och resultat för att fastställa teamets styrkor och svagheter. Forskarna menar att fler 

organisationer borde fokusera på effektiva team då det finns klara fördelar. De effektiva 

teamen har större engagemang i organisationen och deras ledare är också mer nöjda med 

gruppernas försäljningsupplägg. Det finns dock ingen uppenbar negativ påverkan av relativt 

höga nivåer av kontroll i kombination med teamets samordning och ledarskap. 

3.2 Leda effektiva team 

 

Karakteristiska drag hos effektiva team är att teamen har en klar och enad bild av målen, har 

god kommunikation, stark sammanhållning och effektiva strategier för konflikthantering 

(Wheelan, 2013). 

När arbetsgruppen blir produktiv och blir ett team är ledarens främsta uppgift att involvera 

medlemmarna i gruppens ledarskapsfunktioner. Ledaren behöver inte vara särskilt 

framträdande eftersom gruppens roller och mål är tydliga. För att få ett effektivt ledarskap bör 

ledaren övergå till en konsultativ och stödjande roll genom att delegera och dela ut makt i 

gruppen. Alla deltagare (medlemmarna och ledaren) har lika stort ansvar för engagemanget i 

gruppen, deras uppgift är att organisera sig själva på ett sätt som säkerställer gruppens 

produktivitet. Ledare som stödjer, uppmuntrar och belönar medlemmarnas strävan att ta del i 

ledarskapsfunktionerna kommer öka sannolikheten för att gruppen ska bli framgångsrik. 

Ledaren behöver även uppmuntra till justeringar som bidrar till produktivitet, föreslå olika 

tillvägagångssätt, identifiera hinder och problem samt delta i planeringen av strategierna för 

att få bukt med dessa hinder (Wheelan, 2013). 

För att bibehålla effektiviteten i teamet behöver ledaren delta som en expertmedlem. Ledaren 

ska fortsätta följa teamprocesserna och vara särskilt uppmärksam på tecken som kan tyda på 

regression. När förändringar görs i gruppen, nya uppgifter tillkommer eller yttre villkor 

förändras krävs det att teamet blir medvetet om detta och diskuterar det tillsammans. Hela 

teamet måste således granska och bedöma uppkomna problem för att bevara effektivitet. Ett 

starkt stöd från organisation och ledare är viktigt för effektivitet. En extern person kan med 

fördel regelbundet träffa teamet för att mäta stödet och eventuellt planera olika sätt för att höja 

stödet. Ledaren behöver även vara uppmärksam på, och reflektera över hur väl den utför sin 

nuvarande ledarroll (Wheelan, 2013). 

3.3 Stöd och kommunikation 

 

Tjosvold, Chen, Huang, & Xu (2014) har gjort en forskningsstudie angående hur man kan 

effektivisera och öka produktiviteten på ett callcenter i Kina. De anställda deltog i ett 

endagsseminarium. Därefter införde organisationen korta dagliga möten och längre veckovisa 

möten. På dessa möten fanns det även tid för reflektion och utvärdering. Varannan vecka hade 

arbetsgrupperna möte och diskuterade sina erfarenheter med varandra. Forskarna upptäckte att 

organisationens effektivitet ökade, kundklagomålen minskade och organisationen fick en 

minskad personalomsättning. Resultatet av forskningsstudien visar att ledarskap som ger 
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utrymme och uppmanar till aktiva åtgärder och interaktion inom personalgrupper kan vara bra 

för organisationens effektivitet och effektiviteten i arbetsgrupper. Studien visar att träning för 

grupper och team kan vara positivt för jobbprestationer i organisationer där anställda 

huvudsakligen arbetar med individuella uppgifter. Det kan även höja tron om att mål är 

positiva. Resultatet visar även på att det blivit en ökad diskussion mellan gruppmedlemmarna 

om hur medlemmarna kunde hantera svåra samtal där kunderna var otrevliga eller missnöjda. 

Teammedlemmarna talade och diskuterade även om hur de kunde slappna av och minska 

stress. Flera av teammedlemmarna blev även vänner utanför arbetsplatsen. Forskarna såg även 

att gruppmedlemmarna blev mer benägna att uttrycka sina idéer och ståndpunkter, fråga 

varandra om mer information och argument samt utbyta idéer för att skapa effektivare 

lösningar. Resultaten visar att den utbildningen som arbetsgrupperna genomgick, resulterade i 

att kommunikationen i och mellan arbetsgrupperna stärktes och skapade ökad effektivitet och 

produktivitet i organisationen.  

Richardson och Denton (2005) menar att effektiva team är beroende av återkopplande 

kommunikation. Forskarna visar ett par framgångsrika faktorer som gynnar kommunikationen 

i organisationer. En sådan faktor, menar forskarna är att ha seminarier för ledare som 

fokuserar på kommunikation, ledarskapsroller och teamutveckling. Att förbättra 

kommunikationen är viktigt för smidighet och effektivitet i grupper. En framgångsrik faktor 

när det gäller att praktiskt använda kommunikation, belyser forskarna är korta, kontinuerliga 

möten. Forskarna tar upp ett exempel på en organisation som hade personalmöte med hela 

fabriken varje måndag morgon. På de korta mötena diskuterades organisationens nuvarande 

status, schema, resultat samt arbetsgruppernas prestationer. Gruppledarna i organisationen 

hade även egna tio till 20-minuters möten varje dag, då diskuterade ledarna vad de hade gjort 

dagen före samt delade sina nuvarande mål (Yeatts, Hipskind, & Barnes 1994, refererad i 

Richardson & Denton 2005). Kommunikation, återkoppling och ständig utveckling av team är 

viktigt. Att bara föra samman en grupp av människor gör dem inte till ett team utan blir bara 

en grupp av människor som slösar sin tid. Utvecklade team kan däremot göra skillnad. 

Teamutveckling är en process där varje steg kan leda till större självständighet och 

ansvarstagande (Richardson & Denton, 2005).  

3.4 Hinder för effektiva team 

 

Det kan finnas hinder som gör att team inte uppnår effektivitet. Ett av hindren kan vara 

groupthink, vilket uppstår när en grupp har en överdriven enighet och där gruppmedlemmarna 

alltid är lojala och följer gruppens normer, även om de visar sig olämpliga eller fel. I en sådan 

grupp finns bara ett sätt att tänka och resonera. Medlemmarna är djupt involverade och har en 

hög grad av sammanhållning. Strävan efter enhetlighet och samstämmighet är så stark att 

gruppens verklighetsuppfattning påverkas på ett negativt sätt. Det kan även beskrivas som en 

gruppsammanhållning utan kritik och kan bero på att gruppen saknar mångfald och konflikter. 

På detta vis tar grupper med groupthink ofta felaktiga beslut. Gruppen tycker de gemensamma 

besluten är realistiska och bra medan personer utanför gruppen blir ifrågasättande och 

kritiska. Är det någon som yttrar sig annorlunda trycks denna åsikt snabbt bort av andra 

gruppmedlemmar. Gruppen bildar en stark koncensus och reflekterar därför inte över olika 
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handlingsalternativ eller söker information, utan bestämmer sig tidigt vilken linje beslutet ska 

ta. Gruppen har i detta skeende en övertro på sin egen förmåga och skaffar sig en stereotypisk 

bild av sina motståndare (Baron, 2005). 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskning som presenterats ovan visat att transformativt 

ledarskap med störst fokus på relationer, skapar bättre effektivitet. Forskning visar även att 

ledare bör agera som en expertmedlem i teamet och involvera sina gruppmedlemmar. Ledare 

bör även vara konsultativa och stödjande samt vara uppmärksam på teamets olika processer 

och förändringar.  

Forskning visar även att det är en fördel att införa processer inom samarbete, utbildning och 

feedback. Kommunikation genom korta, dagliga möten har visat sig ge bra effekter på 

effektivitet i team då det skapar diskussioner mellan teammedlemmarna. Återkopplande 

kommunikation från ledaren skapar ständigt utvecklande vilket även bidrar till effektivitet. 

Kapitlet avslutades med begreppet groupthink och hur det kan hindra effektiva team.  
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4. Metod 

I metodkapitlet presenterar vi organisationen där vi genomfört studien. Sedan går vi igenom 

hur vi valt respondenter, hur vi sammanställt resultaten samt hur vi analyserat resultatet. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om den använda metoden. 

4.1 Beskrivning av organisationen 

 

Vi har gjort vår studie i en försäljningsorganisation som säljer hemlarm till privatpersoner i 

hela Sverige. Säljarna är ute på fält, vilket innebär att de knackar dörr och säljer larm till 

presumtiva kunder. Organisationen har 13 stycken säljteam i Sverige och vi har varit hos de 

tre mest effektiva teamen baserat på lönsamhet och försäljning. Säljteamen består av tre till 

sex personer och består både av män och kvinnor, majoriteten är dock män. Enligt 

försäljningschefen grundas säljarnas löner på provision. Ledarnas löner består av en liten del 

fast lön men grundar sig till största del på provision från deras försäljares försäljningsresultat. 

4.2 Urval av respondenter 

 

Tillsammans med organisationens försäljningschef gjorde vi en förstudie. Därigenom 

klargjorde vi vilka arbetsgrupper som var de mest effektiva och högpresterande baserat på 

lönsamhet och försäljning. Vi tog inte hänsyn till ålder eller kön eftersom vårt syfte endast 

handlar om hur ledare i praktiken arbetar med effektiva team. Förstudien gjordes via telefon 

på grund av geografiska skäl. Förstudie via telefon var ett effektivt sätt att hitta en 

organisation som passade vår studie. Frågorna fokuserade på organisationen och gav oss 

information om vilka säljteam som skulle ingå i studien. Vi gjorde även fältanteckningar i 

direkt anslutning till denna förstudie medan samtalet var färskt i minnet (Denscombe, 2009).  

Efter förstudien intervjuade vi de tre ledarna och de tre teamen som var mest effektiva genom 

semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades tre ledare och tre säljteam i samma 

organisation. Samtliga teammedlemmar erbjöds delta i gruppintervjuerna. Gruppintervjuerna 

utfördes med två till tre deltagande personer. Intervjuerna utfördes på säljteamens kontor, i ett 

separat rum avskilt från andra kollegor. Intervjuerna skedde under våren 2016 och samtliga 

intervjuer varade i cirka 45 minuter. Våra telefoner och annan utrustning som kunde störa 

sattes i flygplansläge för att minska störningsmoment. 

4.2.1 Bortfall 

 

Alla teammedlemmar i respektive säljteam var inbjudna till intervjun. I ett av säljteamen 

intervjuades endast två av fem personer då resterande teammedlemmar var sjuka, eller hade 

förhinder. 

4.3 Datainsamling 

 

Det empiriska materialet har sammanställts efter semistrukturerade intervjuer, vilka spelats in 

och sedan transkriberats för att på så sätt underlätta analysarbetet. Validiteten är god, vi har 

använt lämpliga metoder och fått fram en sammanställning med exakta resultat. Vi anser att 
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källorna är tillförlitliga. Det finns däremot en risk att intervjupersonerna har beskrivit sitt 

agerande såsom de önskar utöva sitt ledarskap i en viss situation, och inte hur de faktiskt 

utövar det. 

 

Studien använder främst en induktiv ansats då det är lämpligt vid kvalitativ forskning. I 

praktiken har det delvis varit abduktion, då studien utgår från tidigare forskning och teorier 

gällande hur ledarskap och effektivitet skapas och bibehålls. 

4.4 Analysmetod 

 

Det empiriska materialet har analyserats genom meningskoncentrering. Detta innebär att vi 

först läste igenom intervjuerna för att få en helhetsbild. Vi formulerade sedan olika teman som 

dominerade och försökte tolka meningarna. Vi tematiserade respondenternas uttalanden 

utifrån deras synvinkel utan fördomar. Frågor ställdes sedan till meningsenheterna utifrån 

syftet och sista steget var att knyta ihop hela intervjuns centrala teman till en deskriptiv 

utsaga. Denna metod används ofta för omfattande och komplexa intervjutexter som den söker 

avdela i naturliga meningsenheter för att sedan kunna utveckla till huvudteman. Denna 

analysmetod är inte begränsad till ett visst angreppssätt utan kan tillämpas i många kvalitativa 

studier (Kvale, 1997).  

4.5 Etik 

Genom att inte nämna ort, namn, kön, ålder eller andra identifierande drag hos 

respondenterna, beaktade vi deras insats i vår studie så att de inte kan gynnas eller missgynnas 

i framtida arbetssituationer. Det framgår inte vem som sade vad under någon av intervjuerna. 

Det krävs att forskare respekterar deltagarna genom att inte inskränka på deras integritet och 

ta hänsyn till deras rättigheter och värdighet. Deltagarna ska inte heller behöva lida eller ta 

skada vid medverkan i undersökningar (Denscombe, 2009).  

Respondenterna upplystes om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen 

obehörig kommer ha tillgång till dem. De upplystes även om att vare sig namn eller andra 

faktorer som kan kopplas till respondenterna inte kommer att delges till någon. Vi kunde inte 

utlova full anonymitet då deras chefer visste vilka som deltog i gruppintervjuerna. Vi utlovade 

istället konfidentiellhet och att vi inte skulle publicera deras namn eller berätta vad de sagt för 

någon i organisationen. Samtliga respondenter meddelades vilka författarna var, syftet med 

undersökningen samt att de närsomhelst utan särskild anledning kunde avbryta intervjun utan 

konsekvenser. I utförandet av intervjuerna hade vi respondenternas integritet i åtanke. De har 

inte blivit konfronterade med frågeställningar som kan vara stötande som Gustavsson, 

Hermerén, Petersson (2005) menar att man bör ta i beaktning vid god forskningssed.   
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4.6 Metoddiskussion 

I detta kapitel presenterar vi för- och nackdelar med den valda metoden. 

4.6.1 Urval 

Förstudien var ett bra sätt att få reda på och få tillgång till organisationens mest effektiva team 

baserat på lönsamhet och försäljning. En nackdel är dock att vi inte har tagit del av 

försäljningssiffror. Därför har vi inte kunnat skapa någon egen uppfattning om försäljningen i 

ett längre perspektiv. Vi har litat på att försäljningschefen har tilldelat oss lämpliga säljteam. 

4.6.2 Metodval 

Vi skapade en intervjuguide utifrån frågor som vi ansåg skulle besvara våra frågeställningar. 

Vi utformade våra frågor så att de blev öppna och av en beskrivande sort vilket gjorde att 

respondenterna fick beskriva situationer och ge exempel. 

Vi gjorde en provintervju med en person i ledarställning. Vi testade om våra frågor gick att 

förstå och om de svar vi fick kunde hjälpa oss besvara våra frågeställningar. Provintervjuer 

kan ge nyttiga reaktioner och lärdomar, både på hur frågorna utformats och på sitt eget 

beteende i intervjusituationen. Det är också ett bra sätt att testa utrustningen för inspelning, att 

upptäcka i efterhand att inget spelats in kan ge en obehaglig upplevelse menar Dalén (2015). 

  

Intervjuer ansikte mot ansikte kan bidra till att ge förutfattade meningar utifrån respondentens 

kropps- och talspråk. På så sätt kan en telefonintervju på ett sätt ses mer objektiv genom att en 

tolkning av kroppsspråket utesluts (Denscombe, 2009). Ledarna meddelande och uppmanade 

sina säljteam att delta i gruppintervjuerna. Detta kan ha medfört en missvisande bild av 

situationen eftersom gruppen inte var slumpmässigt utvald. Gruppintervjuerna kan ha 

inneburit att respondenterna influerats av varandra under intervjun vilket i sin tur kan ha lett 

till att vi inte fått en fullständig bild av svaren. När en grupp har ett öppet klimat och en bra 

relation till varandra, kan gruppintervjuer även bidra till mer utförliga och ärliga svar.  

4.6.3 Diskussion 

I organisationens tre mest effektiva team ville vi ta reda på vilken ledarstil ledarna hade, hur 

de arbetade med ledarskapet och hur de uppfattades av säljteamen. Det var bra att använda 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att få beskrivande och uttömmande 

svar. En nackdel är däremot att vi på grund av uppsatsens omfattning inte kunde göra 

intervjuer med fler ledare i organisationen. Om vi hade skickat ut enkäter hade vi kunnat nå ut 

till fler ledare och säljteam, men hade inte haft vetskap om hur uppriktigt de svarat och hur 

mycket tid de lagt ner på det. Bortfallet hade också varit en faktor som kunnat sänka 

tillförlitligheten. Genom att träffa respondenterna personligen, med gott om tid avsatt har vi 

fått utvecklade svar. Vi har även kunnat se att respondenterna varit öppna, avslappnade och 

intresserade av ämnet. Vi kunde också ställa följdfrågor på svar som var intressanta och vi 

kunde fördjupa oss i deras svar och sätt att resonera. I den ena gruppintervjun deltog endast 

två utav fem teammedlemmar. Övriga var sjuka eller hade fått förhinder. Detta kan ha 
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påverkat tillförligheten, hade alla deltagit hade vi möjligtvis kunnat få andra svar. Vi fann 

däremot att säljteamets och ledarens uppfattningar stämde överens. Hade vi haft enskilda 

intervjuer med teammedlemmarna tror vi att det sammanställda resultatet hade varit 

detsamma. De respondenter som inte var de mest framstående under gruppintervjuerna, hade 

då fått mer tid och utrymme att svara. Om de hade saker de inte vågade säga i grupp, hade de 

möjligtvis kunnat säga det vid en enskild intervju. Vi fick dock tillräckligt med information i 

samtliga intervjuer för att kunna dra slutsatser och besvara våra frågeställningar. Under 

intervjuerna hade vi ljudupptagning med kompletterande fältanteckningar. Detta kan ha 

inneburit att respondenterna var återhållsamma till en början tills de blev bekväma. Detta 

försökte vi motverka genom att starta intervjun med en öppen fråga om hur deras arbetsdag 

såg ut. Vi hade även valt diskreta ljudupptagningsmedier: en mobiltelefon och en bärbar dator 

vilka idag uppfattas som välbekanta föremål. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de kvalitativa resultaten under olika teman. Utifrån 

problemformuleringen valdes relevanta delar ut av resultatet och kopplades därefter till det 

aktuella temat. Vi har delat upp de olika säljteamen och dess ledare i tre färger, gul, blå och 

lila. Vid citat har fiktiva namn använts. Detta har vi valt att göra för att hålla våra 

respondenters svar konfidentiella. 

5.1 Ledarskapsstil 

Här presenterar vi resultatet angående vilken ledarskapsstil vi funnit hos ledarna i olika 

teman. Vi analyserar också resultatet utifrån ledarskapsteorier. 

5.1.1 Stöd och konsultation i ledarskapsstilen 

 

Resultatet visar att samtliga ledare ger stöd och råd till sina säljare. Detta gör ledarna både 

genom diskussioner på möten och ute på fält. Ledarna är närvarande och tar ansvar för 

säljarnas utveckling. Oftast är ledarna med säljarna ute på fält och de dagar som ledaren inte 

har möjlighet till det finns ledaren tillgänglig på telefon. Säljarna och ledaren träffas varje 

dag. Ledaren inspirerar och engagerar sig i säljarna och fokuserar på ständiga förbättringar 

genom att utveckla säljarnas skicklighet. Ledarna hjälper säljarna med konkreta säljtips ute på 

fält och arrangerar utbildningar på kontoret. Samtliga ledare utrycker att de ger säljarna olika 

sorts stöd i olika situationer. Ibland behöver säljteamen mer instruktioner och ibland krävs 

bara närvaro och tillgänglighet. Hur och när de ger feedback beror på individen som ska ta 

emot den. Ibland vill säljarna ha en push i rätt riktning och i vissa lägen fokuserar ledaren 

bara på att se det positiva som säljaren har gjort. 

 

”Jag kan gå med dem på fält, är det någon som har en liten dipp i försäljningen så knuffar 

jag dem i rätt riktning.” [...] ”Vissa tillfällen har jag massa annat att göra, sitter ofta i telefon 

eller vid datorn på något fik och är i standby på telefon.” – Ledare lila 

 

Teammedlemmarna uppfattar ledarna som närvarande och fokuserade på ständiga 

förbättringar. 

 

”Sen har jag märkt att om det är något som gått väldigt dåligt så helt plötsligt kommer det en 

utbildning på det två dagar senare.” – Team lila 

 

”Går det riktigt bra får vi väldigt mycket positiv feedback på det. Det är mycket sådant som 

inspirerar till att man inte vill göra dåligt ifrån sig.” – Team gul 

5.1.2 Analys av stöd och konsultation i ledarstilen 

 

Situationsanpassat ledarskap ger större möjlighet för ledaren att växla mellan ett demokratiskt 

och auktoritärt ledarskap i olika situationer. Ledarna utrycker att de ger olika stöd i olika 

situationer. Ledarna uttrycker även att de behöver vara mer auktoritära i vissa situationer 

vilket kan kopplas till auktoritärt ledarskap. Ledarna är närvarande och fokuserar på vad 

säljteamet behöver vilket kan kopplas till demokratiskt ledarskap. Trots likheterna med 
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situationsanpassat ledarskap är det transformativa ledarskapet det mest framstående då de 

överlag fokuserar på positivitet, entusiasm och engagemang vilket Bass (1998) menar är 

karakteristiskt för det transformativa ledarskapet. Om ledarna i organisationen skall ge 

negativ feedback är de försiktiga gällande när och till vem det skall ges. Ledarna har en nära 

relation med teammedlemmarna så de vet när de klarar av konstruktiv feedback, och då bli 

extra motiverade av det eller när det inte är lämpligt. 

5.1.3 Kommunikation i ledarskapsstilen 

 

Resultatet visar att samtliga ledare använder sig mycket av verbal kommunikation i form av 

fysiska möten och telefonkontakt. Säljteamen har en klar bild av vad målen är och 

kommunikationsstrukturen tillåter medlemmarna att delta i diskussioner. Säljteamen får vara 

med och ställa frågor, diskutera och ge förslag i både vardagliga situationer samt när större 

beslut ska fattas beträffande deras säljteam, exempelvis arbetstid och mål. Finns det problem i 

organisationen eller vid försäljning så ägnas det tid åt att definiera och diskutera dessa vid 

både uppstarts - och avslutningsmöten. Trots att organisationen är hierarkiskt uppbyggd, har 

organisationen en platt organisationskultur, det är högt i tak och alla får komma till tals. I 

vardagen och på fält läggs inget värde i vem som är chef över vem eller på vilken nivå, alla 

har en familjär och vänskaplig relation. När det gäller beslut som rör mer organisatoriska 

förändringar eller beslut som tas av högre instanser, exempelvis förändringar i kontrakt eller 

vissa arbetssätt så används det mer vertikal kommunikation och beslutsfattande. Det innebär 

att beslutet redan är taget när det når säljteamet och det finns liten eller ingen möjlighet att 

påverka. 

 

”Vi går igenom information och diskuterar” [...] ”vad är fördelen för säljaren i slutändan, 

vad är det för nytta. För det är ju det de vill ha” - Ledare lila 

 

”ja det är väldigt högt i tak, i denna regionen i alla fall, vilket är väldigt positivt också. Det 

är aldrig att man är rädd att uttala sig till någon, eller till ledningen.” - Team gul 

 

Teammedlemmarna upplever att de kan påverka beslut som ligger nära dem. Beslut som är på 

högre nivåer och påverkar hela organisationen kan de inte påverka lika mycket. Om det skall 

göras förändringar som ligger nära säljteamen, exempelvis nya uppgifter som tillkommer eller 

yttre villkor förändras, informeras säljteamet och en diskussion förs tillsammans. 

Förändringar kan exempelvis vara nya avtal, produktförändringar eller nya 

försäljningsområden. 

 

”Är det ett beslut som Billy ska ta, så tar vi alltid det ihop. Eftersom jag står närmre teamet 

än han gör, så har han lagt upp det att vi tar det ihop men att jag får bestämma i slutändan 

hur det ska va. För det har funkat tidigare.” [...]”Är det ett beslut som inte han tar, så 

kommer dom längre upp i organisationen och då är det mer ”så här är det”, nu har vi ändrat 

det här, det här ska gå igenom säljarna och det ska göras nu.” – Team gul 
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5.1.4 Analys av kommunikation i ledarskapsstilen 

 

En del beslut kan vara bestämda från ledningen innan de når säljteamen och kan kopplas till 

den autoritära ledarskapsstilen. Teamen har ändå möjlighet att diskutera dessa beslut, förstå 

varför de görs och uttala sig om dem. Det ges stort utrymme till delaktighet vilket Svedberg 

(2012) menar är karakteristiskt för den demokratiska och transformativa ledaren. Ledarna tar 

sig tid att kommunicera med säljteamen och det skapas därför hög tolerans samt 

ansvarstagande i säljteamen vilket är karakteristiska drag för den demokratiska ledaren. Dessa 

två sätt att kommunicera på visar att ledarna använder sig av ett demokratiskt ledarskap som 

återfinns i det situationsanpassade ledarskapet och i det transformativa ledarskapet.  

 

Tjosvold et al. (2014) fann i sin forskningsstudie hos callcentret att teamen kunde diskutera 

och utbyta erfarenheter under de korta mötena de hade dagligen. Detta är mycket likt det vi 

ser hos organisationen vi gjort vår studie i, ledarna och teammedlemmarna beskriver också 

lärdomar och socialt utbyte under morgonmötena, både från sin ledare och varandra. En bra 

kommunikation kan därför kopplas till effektiva team.  

5.1.5 Uppskattning i ledarskapsstilen 

 

Resultatet visar att samtliga ledare visar uppskattning genom ord, belöningar och fysiska 

gester. Ledarna ger uppmuntran genom att måla upp en tilltalande framtid, pratar optimistiskt 

med entusiasm, ger förklaringar till vad som behöver göras och inspirerar på ett motiverande 

sätt. Det är stort fokus på det positiva i organisationen när det går bra, men också när det går 

lite sämre för någon säljare. 

 

”Skickar sms till dem, lägger upp det på våran Facebookgrupp för hela företaget och lyfter 

fram dem lite extra där.” - Ledare gul 

 

”Positivitet, glädje och eufori, går det bra gäller det att man sprider att det går bra. När det 

går dåligt så gäller det också att man sprider att det går bra.” - Ledare blå  

 

De tre ledarna samt ledare på högre nivåer använder sig av belöningar i form av saker, 

exempelvis resor, vinflaskor och Ipads. Lunchbjudningar på stan, afterworks och grillkvällar 

hemma hos ledarna inom organisationen förekommer också. 

 

”Vi har vunnit vinflaskor och sånt där, men det är mer nationella tävlingar, regionstävlingar 

och så. [...] Han satte upp två trisslotter förra veckan med ju. […] Sen var det biobiljetter och 

sådana grejer också.” – Team lila 

5.1.6 Analys av uppskattning i ledarskapsstilen 

 

Det är en organisation som fokuserar väldigt mycket på materiella belöningar. Förutom att 

lönen är provisionsbaserad så har organisationen många tävlingar och belöningar för att 

motivera vilket är en del av det transaktionella ledarskapet (Bass, 1998). Enligt Svedberg 
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(2012) är detta även karakteristiska drag för den auktoritära ledaren. Bass (1998) menar att det 

transformativa ledarskapet bygger på de fyra delarna karisma, inspirerande motivation, 

intellektuell stimulans och personlig omtanke. Resultatet visar att ledarna använder sig av 

detta och är på så sätt relationsfokuserade i sitt ledarskap. Svedberg (2012) menar även att det 

demokratiska ledarskapet bildar en ”vi-känsla” och en trygghet i teamet. Det transformativa 

ledarskapet och dess relationsfokusering lockar mer och har större effekt än de materiella 

belöningarna som finns i det transaktionella ledarskapet. Organisationen har belöningar i form 

av tävlingar, vinster, provisionsbaserad lön och lunch eller middagsbjudningar till säljteamen. 

Resultat visar att ledarna i de effektiva teamen använder sig av både transformativt och 

transaktionellt ledarskap. Eftersom ledarna även använder sig av auktoritärt och demokratiskt 

ledarskap kan deras ledarskapsstil även kopplas till situationsanpassat ledarskap. Hela 

organisationen är präglad av materiella belöningar vilket är kopplat till ett transaktionellt 

ledarskap.  

 

Metaanalysen av Lowe, Kroeck och Sivasubramaniam (1996) visar att ledarskapet på högre 

nivåer i organisationer kan gynnas av transaktionellt ledarskap. Detta uppvisar organisationen 

tecken på då det transaktionella ledarskapet används av ledarna avseende tävlingar och 

belöningar som utlyses högre upp i organisationen. Respondenterna menar ändå att det är 

relationerna i teamen som skapar mest engagemang och familjär stämning vilket är det som 

bidrar till effektivitet. Att ledarna i säljteamen är mer transformativa och relationsfokuserade 

är positivt enligt metaanalysen av Lowe, Kroeck och Sivasubramaniam (1996) metaanalysen 

visar även att transformativt ledarskap är viktigare på lägre ledarnivåer i organisationer. 

5.2 Utövande av ledarskap  

Här presenterar vi resultatet av ledarnas dagliga utövande av ledarskap utifrån teman. Vi 

analyserar också resultatet utifrån teorier angående ledarskapets utövning för effektivitet i 

team.  

5.2.1 Stöd och konsultation i utövandet av ledarskapet 

 

Resultatet visar att samtliga ledare ger stöd och konsultation genom utbildningar, 

expertkunskap, feedbacksamtal samt peppning på fältet. Varje arbetsdag börjar med ett 

uppstartsmöte, där säljteamen får utbildningar i diverse moment som behövs. Det kan vara 

försäljningsteknik, tekniska detaljer kring produkter eller utbildning i rätt mental inställning. 

 

”På uppstartsmötena som man kallar det så går vi först och främst igenom hur dagen var 

igår. Om man tog upp något på avslutningsmötet dagen innan, sen brukar man då köra någon 

form av snabbutbildning. Beroende på vad man behöver, ibland kan det bli lite längre ibland 

lite kortare.” - Team blå  

Expertkunskapen som teamledaren bidrar med är sin produktkunskap, ledaregenskaper och 

själva kompetensen för jobbet. Det är ledarna väldigt bra på eftersom de tidigare jobbat som 

säljare. Feedbacksamtal sker både i grupp och individuellt, de kan ske på uppstarts- eller 

avslutningsmöten eller ute på fält under arbetsdagen, beroende på situation och individ. 
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”Jag är bra på att köra feedbacksamtal, på att lösa konflikter, därför tror jag vi är effektiva. 

Det handlar mycket om kompetens. Jag besitter den kompetens som behövs för att man ska 

utvecklas i denna bransch.” - Ledare blå 

Peppningen handlar om att framhäva det positiva hos säljarna, få dem att ha rätt mental 

inställning. Ledarna har bra kontroll på säljarna då de rapporterar in och redovisar när de 

bokat möten och sålt en produkt. När det går dåligt, eller om någon har en svacka är ledarna 

uppmärksamma på detta. De kan då peppa eller påminna säljarna om deras uppsatta mål, 

exempelvis en bil, ett hus eller en resa. Ledarna kan även besöka säljarna och sedan åka iväg 

och ta en fika med dem, för att bryta deras tankemönster och kommer in på bättre tankar. 

Belöningar, så som tårta eller lunch, får säljarna ofta när mål har uppnåtts. 

”Bibehålla glädjen hos medarbetarna, peppa dem, ringa runt, besöka dom så ofta det går.” - 

Ledare gul 

Resultatet visar även på att samtliga ledare alltid är tillgängliga på telefon om de inte är med 

ute på fält. 

”De vet att jag finns där för att stötta dom, om det är så kl. tre på natten så kan de ringa och 

prata med mig. Det kan vara om frun varit dum hemma eller sambon. Och då brukar dem 

ringa när som, jag ligger dem väldigt nära, de ska känna att det är familjärt.” - Ledare gul 

Teammedlemmarna upplever att ledarna uppmuntrar till justeringar som bidrar till 

produktivitet genom att föreslå olika tillvägagångssätt, identifierar problem och hinder samt 

deltar i planeringen av strategier till att minska dessa problem. Problem och hinder kan vara i 

försäljningstekniker eller självförtroende och den mentala inställningen. Detta sker oftast på 

uppstartsmötena där gårdagen gås igenom. Det kan även ske ute på fält där ledarna går 

bredvid sina säljare och ger tips och råd. På fält upplever teammedlemmarna att ledarna deltar 

i teamet som en expertmedlem och är uppmärksam på tecken av nedgång i försäljning och den 

mentala inställningen hos teammedlemmarna.  

”Är det någon som är i en svacka så följer han med och lyssnar lite på dig. Sen ja, konstruktiv 

kritik. Är det något man har missat i en pitch eller vad det nu är så säger han, nu missade du, 

och det hjälper ofta.” – Team lila 

”Det är väl framförallt att han inte bara har blivit utbildad inom pedagogik utan han har 

verkligen gjort just detta jobb innan, just varit ute och knackat dörr och sålt. Han vet ju.” – 

Team blå 

5.2.3 Analys av stöd och konsultation i utövandet av ledarskapet 

 

Ledarna utövar sitt ledarskap genom stöd och konsultation. Rajagopal och Rajagopal (2008) 

menar att effektivitet är beroende av processer inom samarbete, utbildning och feedback. 

Detta ger ledarna säljteamen dagligen genom uppstarts- och avlutningsmöten samt 

utbildningar. Under dessa möten skapar ledarna även framgång genom att uppmuntra till 

justeringar av teammedlemmarnas arbetsprocesser, arbetssätt och mentala inställning. 

Utbildningarna är baserade på det som teammedlemmarna behöver träna på och ledarna 
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föreslår nya tillvägagångssätt för utveckling. Feedback får teammedlemmarna både i grupp 

och individuellt. Det förekommer ofta på de ovan nämnda mötena men även ute på fält. 

Ledarna är inte tydligt framträdande men är närvarande när det behövs. Wheelan (2013) 

menar att ledaren bör delta i teamet som expertmedlem, vilket samtliga ledare gör. De är 

oftast med ute på fält, stödjer peppar och bidrar med sin expertis. Om de inte har möjlighet till 

det, finns de tillgängliga på telefon.  

5.2.4 Kommunikation i utövandet av ledarskapet 

 

Resultatet visar att kommunikationen utövas genom både verbal kommunikation och skriftligt 

genom e-post samt sociala medier. Samtliga ledare använder sig mest av telefonkontakt och 

fysiska möten. Sociala medier används när ledarna vill ha ut snabb information till alla, 

exempelvis angående arbetstider. När det handlar om mer omfattande information, som 

exempelvis organisatoriska förändringar, används e-post. Varje arbetsdag börjar med ett 

uppstartsmöte och avslutas med ett avslutningsmöte. På dessa möten ger ledarna utrymme för 

teammedlemmarna att prata om dagen samt utbyta kunskap och idéer.  

”Jag säger det till dom oftast. [...] Är det något viktigt så får dom det på mail, eller på en sån 

här Facebookgrupp som vi har, så lägger jag upp allting. Ändras några tider så läggs det upp 

där, så det finns i skrift, enkelt att gå in.” - Ledare lila 

”Vi kör något exempel från igår. Vad hände? Var det någon som gjorde något bra? Hände 

det något exceptionellt? Är det något kul vi kan ta upp? Och sen sätter man mål ”- Ledare blå 

I kommunikationen upplever teammedlemmarna delaktighet och att det får vara med och 

påverka beslut och målsättningar. Teammedlemmarna känner även att de kan prata med 

varandra.  

”Han lyssnar på oss helt enkelt, vill man göra något så beaktar han det och så ser han vad 

han kan göra åt det och sådana saker. Lyhörd.” - Team blå 

”Vi har en god relation i teamet.” [...]”Vi kommer så pass bra överens. Det är nyckeln i ett 

team, att alla kommer överens.” - Team lila 

5.2.5 Analys av kommunikation i utövandet av ledarskapet 

 

Ledarna utövar sitt ledarskap genom omfattande och daglig kommunikation. Denna 

kommunikation sker mellan ledare och säljteam samt genom att ledaren skapar förutsättningar 

för teammedlemmarna att kommunicera med varandra. Tjosvold et al. (2014) menar att 

ledarskap som ger utrymme, uppmanar till aktiva åtgärder och interaktion mellan personer ger 

ökad effektivitet. Resultatet visar att säljteamens dagliga verksamhet består av 

kommunikation i olika former. Tillämpningen av kommunikation visar sig både i 

telefonsamtal, sociala medier, e-post och fysiska träffar i form av möten och ute på fält. 

Teammedlemmarna har alltid utrymme att utrycka sina idéer och komma på lösningar 

tillsammans med varandra och med ledaren. Teammedlemmarna har en väldigt familjär 

stämning på kontoren vilket kan vara resultatet av den aktiva kommunikationen som ledarna 
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ger utrymme för. Enligt Tjosvold et al. (2014) kan kommunikation leda till bättre relationer, 

mindre stress och bättre samarbete. En annan sätt att utöva ledarskapet är genom feedback 

från ledaren, vilket även detta sker dagligen i verksamheten. Richardson och Denton (2005) 

menar att kontinuerliga processer av återkopplande kommunikation gör att effektiviteten ökar.  

5.2.6 Uppskattning i utövandet av ledarskapet 

 

Resultatet visar att organisationen, genom ledarna, visar uppskattning via belöningar och 

tävlingar. I tävlingarna kan de vinna exempelvis resor, vinflaskor, trisslotter och Ipads. 

Ledarna pushar och uppmuntrar mycket vid fysiska möten, ute på fält och vid uppstart- och 

avslutningsmöten. Förutom tävlingarna kan de pusha på säljarna genom att nämna deras 

uppsatta mål. Om säljarna har tagit fram långsiktiga mål som går att ta på och är mer konkreta 

är det lättare för säljarna att motiveras. Exempelvis kan det vara att tjäna ihop till en ny bil, 

hus eller en resa. Ledarna påminner säljarna om detta i deras dagliga arbete och pratar om 

målen hela tiden så att säljarna inte glömmer bort målen. När de nått ett mål skall 

uppskattningen komma nära i tiden. 

 

”Väldigt mycket positivt, och motivera, mycket diplom som ni ser här på väggarna. Och det 

skall ju vara direkt när det händer, annars ger det inte effekt.” - Ledare lila 

 

”Är det dåliga resultat i landet så kommer mer tävlingar, är det bra så ligger det kvar, fast 

under en längre period. När vi behöver få upp resultaten snabbt, då slänger vi in en tävling, 

på en vecka kanske.” - Gul ledare 

 

Teammedlemmarna upplever att ledarna visar uppskattning och peppar dem att nå sina mål. 

 

”Han påminner en om ens mål väldigt mycket. Personligt rekord till exempel, du behöver 

bara göra det här för att slå det förra målet och så till exempel. Så är han med och hjälper 

till.” – Team lila  

 

I de olika säljteamen är det också vanligt att uppmuntran sker genom fysisk kontakt eller 

gester. Ett säljteam peppar varandra genom ”fist bumps” som är en variant av high five. 

Andra har fysisk kontakt genom klapp på axeln vilket motiverar. Det kan också vara andra 

åtgärder som höjer den mentala inställningen och ökar orken och kraften hos säljarna 

exempelvis luncher. 

 

”Också klassikern är det när man kommer där med sitt andra eller tredje sälj för dagen och 

man går mot bilen så sitter han där med sitt stora flin och så säger han typ; ’Tjenare 

supersäljaren! Fan vad bra jobbat.’ Sen kommer fist bumpen. Hans smile smittar kan man 

säga.”- Team lila 

 

”En klapp på axeln. Säger att det är jättebra. Går igenom vad man har gjort rätt” - Team blå 
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För att upprätthålla effektiviteten i säljteamen använder sig samtliga ledare av kontinuerlig 

teambuilding. Det kan både vara större event som resor och mindre event som luncher och 

grillkvällar.  

”Vi gör ju mycket för teamet med.” [...] ”så paintball, teambuilding där (pekar på schema på 

väggen) paintball nu på fredag, afterwork” [...] ”en Polenkryssning, så det är mycket såna 

smågrejer som ligger, dom har lagt dom ungefär två i månaden för att man ska ha någonting 

hela tiden att se fram emot. Sen har vi ju bara här på kontoret, alltså vi går och tar en 

afterwork på en torsdag.” - Ledare lila 

5.2.7 Analys av uppskattning i utövandet av ledarskapet 

 

Ledarna utövar sitt ledarskap genom uppmuntran i olika former. Genom denna uppmuntran 

bygger ledarna relationer till sina teammedlemmar, vilket Burke et al. (2006) menar är viktigt 

för effektiviteten. Relationerna bör skapas genom uppmuntran, att aktivt lyssna på 

teammedlemmarna samt hjälpa till med problemlösning. Detta gör ledarna genom olika 

belöningar, påminner om teammedlemmarnas långsiktiga mål samt genom kontinuerliga 

teambuildings. Dessa teambuildings har stor betydelse för effektiviteten då det skapar 

interaktion mellan teammedlemmarna samtidigt som de ser det som en belöning för deras 

goda prestationer (Tjosvold et al., 2014; Wheelan, 2013).  

Ledarna är hela tiden närvarande och uppmärksamma på vad varje teammedlem behöver för 

uppmuntran just nu. De ger även dagligen respons på goda initiativ och resultat. Om 

resultaten är låga en vecka utlyser ledarna på högre nivå en säljtävling med pris. Även när det 

går bra för teammedlemmarna uppmuntrar ledarna dem med belöningar som diplom, ord eller 

fysisk kontakt. Detta är också en utövning av ledarskapet som gör att relationerna stärks vilket 

i sin tur leder till mer effektiva team (Svedberg, 2012). 

5.2.8 Mål i utövandet av ledarskapet 

 

Resultatet visar att mål har stort fokus i hela organisationen. Samtliga ledare och säljare 

arbetar med månadsmål, veckomål och dagliga mål. Detta för att motivera och pusha säljarna 

till att prestera bättre. Ledarna kan även sätta upp långsiktiga mål tillsammans med sina 

säljare. Dessa mål används sedan i det dagliga arbetet genom att påminna om målet och prata 

om en tilltalande framtid.  

 

”Som till exempel målen, det sätter jag ju upp med dem, alltså vi pratar. Jag brukar oftast 

säga till dom dagen innan, imorgon är det eller på söndag är det ny vecka, försök fundera lite 

över hur många ni vill sälja och varför.” [...] ”Robin har satt mål för ett år framåt, att det 

här vill jag prestera, på ett snitt liksom. Då tar jag mig tiden ute för han, vi sitter och räknar 

på hans siffror och allting. Det är ju frivilligt med den typen av mål, men det är väldigt bra 

mål.” - Ledare lila 

 

”Vissa kontor har satt upp en bild på ett hus, en bil eller någonting, det här ska jag nå inom 

ett år. Sen peppar man dem att nå dit.” - Ledare gul 
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Teammedlemmarna upplever att ledarna dagligen och aktivt arbetar med mål. Målen används 

även för att höja teammedlemmarnas motivation och prestation.  

 

”Varje ny månad sitter vi enskilt och går igenom det här med vilka mål vi ska uppnå för 

månaden.” […] ”vi får hjälp hela tiden att kunna uppnå målen, så det känns ju jättebra.” - 

Team blå  

5.2.9 Analys av mål i utövandet av ledarskapet 

 

Ledarna utövar sitt ledarskap genom att arbeta aktivt med mål- och resultatstyrning. Ledarna 

håller uppsikt över säljteamets övergripande säljmål och skapar där efter förutsättningar för 

varje teammedlem att uppnå dessa. Ledarna använder målen för att skapa motivation och för 

att höja prestationen hos teammedlemmarna. Motivation och höjda prestationer kan ske 

eftersom ledarna hjälper teammedlemmarna att förstå målen och sin roll i att bidra till att 

uppnå målet (Svedberg, 2012). Eftersom ledarna befinner sig i säljteamen och nära 

teammedlemmarna kan de hålla sig välinformerade, se mönster och förmedla en begriplig bild 

och förståelse av målet samt kunna kommunicera den till teammedlemmarna vilket är viktigt 

för att få en välfungerande mål- och resultatstyrning (Svedberg, 2012). 

5.3 Sammanhållning 

 

Resultatet visar att samtliga säljteam har en familjär relation. Säljteamen tillbringar mycket tid 

tillsammans vilket innebär att de har skapat en stark sammanhållning och har klara roller. 

Säljteamen ses på kontoret innan arbetstiden börjar för att umgås, äta lunch och ha roligt 

tillsammans. Säljteamen har sällan konflikter och skulle det uppstå är de kortvariga.  

 

”Vi har trevligt på kontoret, det är kul att vara här. Alla sitter och käkar lunch tillsammans” 

– Ledare blå  

 

Teammedlemmarna upplever också god sammanhållning.  

 

”Ja man känner ju aldrig det att det är jobbigt att gå hit varje dag. Fast det har gått dåligt för 

en, så tycker man ändå, ja men att det är skoj att komma in här ändå. För att alla är så glada, 

vi är ju rätt så tajta allihop också”. – Team blå  

”Nej men vi har väl inte så många konflikter, och då löser man det direkt, man pratar om 

det.” – Team lila 

5.3.1 Analys av sammanhållning 

 

Teammedlemmarna upplever stark sammanhållning, få konflikter och att de har god 

kommunikation. Det visar på att de är effektiva enligt Wheelan (2013). Alla säljteam uttryckte 

en väldigt familjär relation i sina arbetsgrupper. Ett av säljteamen var mycket nära varandra 

och hög konformitet inom teamet. Det kan innebära att säljteamet ligger nära gränsen till 
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groupthink (Baron, 2005). Säljteamen visar på hög motivation, trivsel och arbetsglädje vilket 

visar att ledarna inte utövar så stark kontroll och ledning som McGregor (2006) menar är 

negativt. 

 

5.4 Slutsatser 

Nedan presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt från våra frågeställningar. 

5.4.1 Vilken ledarskapsstil har ledare i effektiva team?  

 

Studien visar att samtliga ledare till största del använder sig av ett transformativt och 

transaktionellt ledarskap. Studien fann även egenskaper och tillvägagångssätt av andra 

ledarskapsstilar hos ledarna i de effektiva teamen. Vi kan se inslag av situationsanpassat 

ledarskap och därigenom demokratiskt och auktoritärt ledarskap. Det transformativa 

ledarskapet utmärker sig mest och representeras genom ledarnas karisma och att ledarna 

motiverar på ett inspirerande sätt, skapar intellektuell stimulans och visar personlig omtanke. 

Det transaktionella ledarskapet representeras i form av belöningar vilket är en stor del av 

organisationen.  

5.4.2 Hur utövar ledare sitt ledarskap i dagligt arbete med effektiva team? 

 

Studien visar att ledare i effektiva team utövar sitt ledarskap genom att ge stöd, vara 

konsultativa, utveckla och inspirera sina teammedlemmar genom uppmuntran i olika former. 

Ledarna är en del av säljteamen och uttrycker inte sin auktoritet i det vardagliga arbetet. De är 

istället expertmedlemmar i teamet och involverar teammedlemmarna i beslut och justeringar 

som bidrar till effektivitet. Mål- och resultatstyrning är en stor del av ledarnas utövande av 

ledarskap då det genomsyrar hela organisationen.  

5.4.3 Hur upplever teammedlemmar i effektiva team sin ledares ledarskapsstil? 

 

Studien visar på att teammedlemmarna upplever sina ledare som transformativa. 

Teammedlemmarna upplever att ledarna inspirerar och motiverar dem till att prestera och 

främjar utveckling. De upplever även att ledaren pratar optimistiskt och med entusiasm om 

deras prestationer och framtid. Teammedlemmarna upplever att ledarna tar hänsyn till deras 

individuella åsikter, önskningar och förmågor. Ledarna uppfattas även som rollmodeller med 

mycket karisma. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel börjar vi med att diskutera vårt resultat, för att sedan övergå till att diskutera 

metodens betydelse för resultatet. Vi avslutar med att diskutera det arbetsvetenskapliga 

bidraget vi gjort samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat av studien 

 

Studiens resultat visar att samtliga ledare till största del använder sig av ett transformativt 

ledarskap. Samtliga ledare använder sig framför allt av ett relationsfokuserat ledarskap och 

sprider positivitet till sina teammedlemmar. En möjlig anledning till varför ledarskapet 

inriktar sig på relationer och uppmuntran kan vara att arbetet tidvis är krävande och periodvis 

svårt. Teammedlemmarna utrycker att arbetet är krävande när många kunder säger nej och 

försäljningen går dåligt. Trots detta trivs teammedlemmarna och känner en stark samhörighet 

med säljteamet vilket vi tror beror på att ledarna skapar en familjär stämning. Ledarna är även 

väldigt optimistiska, ger uppmuntran och inspirerar till utveckling vilket bidrar till att ledaren 

blir en förebild, skapar stolthet, lojalitet och förtroende. Organisationens uppbyggnad är 

hierarkisk och bygger på transaktionellt ledarskap genom belöningar och tydliga mål. Vid 

intervjuerna var det tydligt att det inte var belöningarna som motiverade utan att det istället 

var relationerna i säljteamen och med ledarna som skapade motivation. Resultatet visade även 

att självförverkligande och personlig utveckling skapade större motivation än pengar och 

belöningar. Det transaktionella ledarskapet tror vi kommer från organisationens struktur och 

från ledare på högre nivåer. De flesta materiella belöningarna och tävlingarna kommer från 

ledare på högre nivåer men präglar ändå teamledarnas ledarskap. Tidigare forskningsstudier 

visar på att transformativt ledarskap är viktigt på lägre ledarnivåer för att skapa effektivitet 

(Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 1996) detta har vi tydligt sett hos de säljteam vi 

intervjuat. Det är mycket personliga relationer, ledarna är rollmodeller, har karisma och visar 

omtanke. Vi anser att inslagen av det transaktionella ledarskapet, förutom organisationens 

uppbyggnad kan bero på att säljchefernas och deras säljteams löner baseras på provision. 

Människor är beroende av en inkomst och provision är ett sätt att belöna säljarna när de säljer 

mer, det ger också ledarna en möjlighet att motivera säljarna eftersom säljarna har möjlighet 

att påverka sin inkomst. 

Studien visar även på att ledarna leder sina säljteam på ett sätt som Wheelan (2013) 

förespråkar. Ledarna agerar som en expertmedlem och utvecklar teammedlemmarna genom 

att vara konsultativa och stödjande. Ledarna är bra på att anpassa sig till vad 

teammedlemmarna behöver för att prestera bra och kan påverka att teammedlemmarna till att 

ha rätt mental inställning. Ledarna är djupt involverade i teammedlemmarnas utveckling och 

prestationer vilket kan dels bero på att ledarna är drivna och vill prestera bra men även att 

deras lön är baserad på teammedlemmarnas försäljningsresultat.  

I vår studie finner vi mycket som bekräftar tidigare forskning beträffande hur kommunikation 

främjar effektiva team. Ledarna skapar utrymme för kommunikation genom uppstarts- och 

avslutningsmöten där säljteamen kan interagera med varandra, dela tips och strategier 

samtidigt som de får konkreta tips av sina ledare. Tidigare forskning visar att kommunikation 

i form av korta möten och möjlighet till feedback är en nyckel till effektiva team (Richardson 
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och Denton 2005; Tjosvold et al., 2014). Forskning menar att transformativt ledarskap ger 

bättre verkan på effektiviteten i team (Burke et al., 2006). Vår studie bekräftar detta eftersom 

vårt resultat visar att organisationens effektivaste säljteam leds av ledare som till största del 

leder med transformativt ledarskap.  

Studien har inte tagit hänsyn till genus. Vi tog detta beslut eftersom tidigare forskning visar 

att gruppmedlemmarnas kön inte spelar någon roll för effektiviteten (Verdi & Wheelan, 

1992). Vi har heller inte tagit hänsyn till ledarnas kön eftersom det inte bidrog till att besvara 

vårt syfte. I en metaanalys av 45 studier av Eagly et al. (refererad i Döös & Waldenström, 

2008) menar forskarna att det finns en viss skillnad mellan mäns och kvinnors ledarskapsstil. 

Kvinnor verkar vara mer transformativa än män och belönar samt motiverar sina medarbetare 

i större utsträckning. Män använder sig mer av ett transaktionellt ledarskap och bestraffar 

oönskat beteende samt styr på ett mer aktivt vis. Trots detta visar en annan metaanalys av 

Eagly, Katau och Makhijani (refererad i Döös & Waldenström, 2008) som menar att det inte 

finns någon skillnad i kvinnor och mäns ledarskap i relation till effektivitet. Vi ville med vår 

studie få en förståelse för hur ledare leder effektiva team och ansåg inte att kön hade någon 

inverkan vid besvarandet av våra frågeställningar. Vi undersökte organisationens tre mest 

effektiva team för att se vilken ledarstil som användes.  

6.2 Metodens betydelse för resultatet 

 

Resultatets utfall kan ha sin grund i vår förförståelse eftersom vi redan innan studiens 

genomförande hade uppfattningen om att framgångsrika ledare behövde ha olika roller i olika 

situationer eller stadier. Tillförlitligheten minskas på grund av att vi endast undersökt 

effektiva team i en säljorganisation. Det är därför svårt att dra generella slutsatser från 

studien. Det kan finnas skillnader mellan olika säljorganisationer och det har vi inte tagit 

hänsyn till. Anledningen är att vi har haft begränsad tid och ramar att hålla oss inom och inte 

haft möjlighet till en mer omfattande studie. Vi har dock fått utförliga svar och gjort väl 

genomförda intervjuer med samtliga respondenter. Gruppintervjuerna bekräftade det ledarna 

berättade, vilket tyder på att vår studie har hög reliabilitet i den undersökta organisationen. 

Hade vi istället haft enskilda intervjuer med teammedlemmarna, hade resultatet varit 

detsamma tror vi. De respondenter som inte var de mest framstående under gruppintervjuerna 

hade fått ytterligare tid och utrymme att svara dock. Om de hade åsikter de inte vågade uttala 

sig om i grupp hade de kanske kunnat delge oss detta vid en enskild intervju. 

För att höja generaliserbarheten i studien, föreslår vi att respondenter från flera olika typer av 

organisationer deltar. Vi hade också kunnat intervjua ledare och säljteam med sämre resultat 

för att påvisa skillnader. Vi hade på det viset kunnat dra mer pålitliga slutsatser. 

6.3 Arbetsvetenskapligt bidrag 

 

Vår studie har bekräftat vad tidigare forskning visar. Resultatet har även bidragit med 

kunskap om ledarskap i effektiva team i säljorganisationer, genom att påvisa vilket ledarskap 

som ger goda förutsättningar för effektiva team. Det finns en stor mängd tidigare forskning 

beträffande ledarskap och effektivitet, men inte om hur ledare arbetar med effektiva team. Det 
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fanns även brist på tidigare forskning angående effektiva ledarskapsstilar i säljorganisationer 

och i svenska säljorganisationer vilket vår studie har bidragit till. 

6.4 Vidare forskning 

 

För fortsatt forskning hade det varit intressant och till nytta att jämföra hela organisationens 

säljteam eller jämföra med säljteam som inte anses vara effektiva. Vilka skillnader finns? 

Finns det någon skillnad på ledarskapet? Det hade även varit intressant att titta djupare på 

teammedlemmarnas inställning och motivation i både de effektiva och de mindre effektiva 

teamen. Hur stor roll spelar ledarskapet för effektiviteten? Finns det skillnader hos 

teammedlemmarna? En intressant synvinkel till vidare forskning är att titta på hur mycket 

ledaren faktiskt kan påverka teammedlemmarnas personliga inställning och motivation. En 

annan idé för vidare forskning är att undersöka om och i sådant fall när transformativt 

ledarskap övergår till överengagemang och blir negativt. Vi kan se tendenser till detta när 

vissa ledare är tillgängliga på telefon dygnet runt. Vi kan även se det hos teammedlemmar, då 

de uttrycker att de inte bryr sig om sin lön utan de drivs av att inte göra sin ledare besviken.  
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Bilaga 1 

Informerat samtycke 

 

Jag har förstått syftet med undersökningen och dess övergripande plan. Jag är medveten om 

att mitt deltagande är frivilligt och att jag närsomhelst kan avbryta min medverkan utan 

särskild förklaring och konsekvenser. Mitt namn kommer inte att publiceras i det slutgiltiga 

arbetet. De svar och resultat som framkommer kommer behandlas konfidentiellt. Svar och 

resultat kommer även att behandlas och så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

 

Jag har inget emot att intervjun spelas in så att resultatet från intervjun kan återges på ett 

korrekt sätt.  

 

 

Jag samtycker härmed: 

 

 

Namn 

 

____________________________ 

 

 

Ort och datum 

 

____________________________ 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide för ledarna 

 

Beskriv en typisk arbetsdag.  

På vilket sätt framför du information till ditt team?  

Hur ser en situation ut där beslut ska fattas angående ditt team?  

Beskriv hur mål för teamet tas fram och bearbetas.  

  

Ge exempel på hur tillämpar du ditt ledarskap när din grupp står inför en ny arbetsuppgift?  

Ge exempel på hur tillämpar du ditt ledarskap i vardagliga situationer?  

  

Hur hanterar du konflikter i teamet?  

Beskriv hur du som ledare agerar när ni nått ett försäljningsmål.  

Beskriv hur du som ledare agerar om ni inte verkar nå upp till ett försäljningsmål. 

  

Hur gör du för att bibehålla effektiviteten i ditt team (aktiviteter, utbildningar, samtal, 

teambuilding, möten)?  

  

Hur tycker du att en ”ideal ledare” ska vara i ett effektivt team?  

Vad är du stolt över med ditt ledarskap?  

Vad skulle du vilja förändra i ditt ledarskap?  

Vad tror du skiljer ditt ledarskap från andra ledare med mindre effektiva team?  

 

Övriga reflektioner?  

- Något du vill tillägga? 

- Något du tänkt på under tiden? 

- Något du tycker vi har missat?
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide för teamen 

 

Beskriv en typisk arbetsdag.  

På vilket sätt får ni er information från er ledare?  

Hur upplever ni att beslut som rör ert team tas? Beskriv hur mål för ert team tas fram.  

Ge exempel på hur er ledare tillämpar sitt ledarskap i vardagliga situationer.  

Beskriv hur er ledare arbetar när ni står framför en ny uppgift eller mål.  

 

Beskriv situationen när ni nått ett mål. 

Beskriv situationen om ni inte kommer nå ett mål/försäljningsmål.  

 

Hur hanteras konflikter? 

Beskriv hur er ledare arbetar för att bibehålla er effektivitet?  

Hur skulle ni beskriva er ledare?  

- Kan ni med fyra egenskaper beskriva hen?  

Vad anser ni att en bra ledare ska vara?  

- Hur skall en ledare inte vara? 

 

Vad är ni mest nöjda med angående er ledares ledarskap? 

Vad skulle ni vilja förbättrades i er ledares ledarskap?  

  

Övriga reflektioner?  

- Något ni vill tillägga? 

- Något ni tänkt på under tiden? 

- Något ni tycker vi har missat? 
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