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Förord 
Denna CD-uppsats behandlar två högpresterande team. Det första teamet bestod till 
huvuddelen av säljare och benämns team-S. I den undersökningen arbetade jag tillsammans 
med min studentkollega Anna Frelin som valde att göra en C-uppsats med liknande 
inriktning. Vi arbetade också tillsammans i arbetet med att diskutera lämpliga metoder, teorier 
samt i delar av analysarbetet. Dessa diskussioner har jag funnit synnerligen givande i mitt 
fortsatta arbete att undersöka ytterligare ett team mestadels bestående av konsulter, team-K. 
Jag har därigenom utfört en fördjupad studie av högpresterande team. Det inledande 
samarbetet med Anna har varit mycket värdefullt och det har bland annat bidragit till att ge 
mig nya infallsvinklar, hjälpt mig utveckla en lämplig arbetsmetodik för den påföljande 
studien, samt bidragit till att fånga fler detaljer från inledande intervjuer och observationer. 
Jag har genomgående valt att formulera mig i jag-form även i första empirin och metoden i 
avsikt att förmedla ett enhetligt intryck till läsaren. 
 
Ett stort tack till Anna Frelin, min handledare Elisabeth Berg, personalen på de studerade 
företagen och alla ni andra som har hjälpt mig i detta fantastiskt intressanta arbete. 
 
Luleå 2005-08-26 
 
Peter Larsson 
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Abstract 

The world are ongoing an alter change. This change is setting higher demand for the 
organizations of the society to adapt the new situation, and be more flexible and efficient than 
before. These demands are going to affect the group and the individuals as well as the 
organisation. In Sweden we have seen, among several effects, the level of illness-statistics and 
early retirements escalated rapidly since the beginning of 1990. As a contradicted 
development there are groups that handle their tasks with success. They are known by 
researchers as the high performance teams.  
 
My purpose with this writing is to get a deeper understanding of the features that these teams 
pursue according to there organizations structure, power structure and communications. I have 
stippled the following questions; How is the organization structure built, and what is making 
them high performance? How is the working task divided, and how are there tasks managed? 
How is the power structure built and how do they communicate with each other? How does it 
affect the individual integrity to be in these teams? 
 
I have chosen to investigate two high performance team, that act in organizations with 
extreme high demands according to be flexible and efficient, the information- and the 
communications business. I have chosen to make case studies with a qualitative reach.  
 
I have discovered in this study with support of relevant theory and earlier research, that the 
core that creates a high performance team are two characteristics, they follow up there high 
set goals with an extreme frequency, and if deflection appear, they rapidly put in measurement 
to correct. One of the team perform personal development talks with their leader every third 
week, and the other team perform measure talk every second week with those who fail getting 
up to their individual goals. The other remarkable thing is that they communicate between 
each others in authentic dialog, an honest will within the participants to understand each 
others point of view. Communication and follow-up creates high performance teams. 
 
The power structure has clear limits, and very great freedom to act within those. The very 
strong goal focus and discipline that the group and the individuals are exposed to is balanced 
against the self-confidence that is created by reaching very good results. They are constantly 
trained in communication and this is given the individual confidence to their own ability. 
These gain the individual independence, and are expressed with individual that want to be 
involved in the decision of the activity frames. 
 
An area of improvement that seem interesting to do further research on, are consequences of 
the lack of time to implement the employers own ideas according to organization 
development, that the interview personal have expressed. And get a deeper level of 
understanding if performance and viability of the high performance team is possible to 
improve if priority is given to the individual creativity.  
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Sammanfattning 

Världen förändras i en allt snabbare takt. Kraven ökar på samhällets organisationer att vara 
flexibla och effektiva. Det lägger ett stort ansvar på de grupper och individer som verkar inom 
dessa organisationer. I Sverige har vi sedan slutet av 1990-talet fått se konsekvenser av denna 
utveckling i form av en kraftig ökning av sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Som en 
kontrast till detta finns det grupper som på ett utmärkt sätt klarar av att hantera denna snabba 
förändringstakt. De kallas av forskarna för högpresterande team, och kännetecknas av att de 
är både extremt effektiva och dessutom livskraftiga. 
 
Syftet med detta arbete är att utföra en studie av två högpresterande team, i branscher med 
hög förändringstakt, för att få en djupare förståelse av vilka faktorer som kan vara extra 
viktiga för att individer i arbetslivet ska trivas, behålla sin självständighet samt vara effektiva 
över tiden. Jag har formulerat följande frågeställningar; Hur ser organisationen ut i 
högpresterande team, och vad gör att de blir högpresterande? Hur ser arbetsfördelningen ut 
och hur utförs arbetet i det högpresterande teamet? Hur ser maktstrukturen ut och hur 
kommunicerar de med varandra? Hur påverkas individens självständighet av att verka i dessa 
team? 
 
Jag har valt att undersöka två högpresterande team inom informations- och 
kommunikationsbranschen, organisationer med extremt höga krav på flexibilitet och 
effektivitet. Jag valde att göra fallstudier med en kvalitativ ansats. 
 
Med stöd av det som framkommit vid studien kopplat till relevanta teorier och tidigare 
forskning, vill jag framlägga att de egenskaper som har gjort de undersökta teamen 
högpresterande, det som sticker ut när de andra nödvändiga förutsättningarna är uppfyllda, är 
två saker; dels deras frekvent förekommande personliga uppföljningstillfällen mellan chefen 
och den anställde. Det ena teamet har ett exempelvis ett personligt utvecklingssamtal var 
tredje vecka, det andra teamet har ett uppföljningssamtal med dem som inte når budget 
varannan vecka. Den andra egenskapen är att kommunikationsformen vid dessa samtal sker i 
form av autentisk dialog. Med detta avses att de granskar varandras argument utan misstro, är 
välvilligt inställd när de lyssnar på den andres argument, och håller dörren öppen för olika 
lösningar. Kommunikation och uppföljning är kärnan i högpresterande team. 
 
Trots den mycket hårda kravbilden som den anställda ställs inför lyckas de behålla sin 
självständighet till stor del intakt. Ledarskapet kännetecknas av en stark målfokusering vilket 
ger goda individuella prestationsresultat, vilket i sin tur ger individen tilltro till den egna 
förmågan. Individen har stor frihet att agera inom verksamhetsramarna. Detta i kombination 
med att de ständigt tränas i öppen kommunikation, ger dem tryggheten att hävda sin 
individuella självständighet. Den starka målstyrningen och disciplinering som teamen utsätts 
för balanseras mot det självförtroende som skapas av att nå goda resultat. Detta ger sig i 
uttryck av att individer även vill vara delaktiga i beslutsprocessen av själva 
verksamhetsramarna. 
 
Tidsbrist är något som verkar begränsande för individernas självständighet. Detta resulterar i 
att genomförandet av deltagarna egna idéer kring långsiktig verksamhetsutveckling ibland får 
ge vika för de kortsiktiga lönsamhetsmålen. Detta ser jag som ett potentiellt 
förbättringsområde som vore intressant att ta upp i framtida forskning. Att undersöka om de 
högpresterande teamen om möjligt går att få ännu mer effektiva och livskraftiga med en ökad 
prioritering av dess individers kreativitet.  
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1 Inledning 

Ökat förändringstakt i vårt samhälle 
Till skillnad från vårt tidigare mer statiska samhälle är förändringstakten och utvecklingen 

inom de flesta områden numera mycket hög. Castells (1996) hävdar att vi nu bevittnar 

uppkomsten av en ny samhällsform, och även en ny sorts global stat. Den kallar han för den 

informationella nätverksstaten och den epok som vi inträder i informationsåldern. Författaren 

menar att världen har förändrats via tre oberoende processer sedan 1960-talets slut. Det är 

informationsteknologins framväxt, global kapitalism och etatismens fall med bland annat 

Sovjetunionens upplösning samt sociala rörelsers framväxt så som miljö- och 

jämlikhetsrörelser (Castells, 1996).  

Sveriges inträde i EU i början av 1990-talet har bidragit till globaliseringen. Det 

har medfört ökad konkurrens för de inhemska företagen, med pressade priser i ett allt större 

utbud av varor och tjänster. Det ställer ökade krav på företagens effektiviseringsarbete för att 

behålla sin marknadsposition. Detta innebär påfrestningar på såväl organisationer som 

enskilda individer.  

Gleick (1999) menar att vi människor lever i en tid då vi har allt mer bråttom, att 

vi kämpar för att utföra våra aktiviteter allt fortare för att spara mer tid. Vi människor väljer 

ofta själv att saker ska gå fort eftersom vi upplever att vi trivs med det. Vi tycker det är 

obehagligt att vänta, och som exempel för Gleick fram att vissa snabbmatsresturanger inrättar 

speciella snabbfiler för folk som inte hinner stå i den vanliga snabbkön. Mycket av vår 

känslomässiga energi går åt att kämpa mot tidens normala restrektioner, och fundera ut hur vi 

ska kunna göra flera saker samtidigt på allt kortare tid. Den tid som vi sen sparar använder vi 

till en fritid som vi inte hinner njuta av, eftersom även upplevelseindustrin allt mer går mot 

aktiviteter med högt tempo. Författaren menar vidare att vår förmåga att göra saker fort ger 

oss en känsla av makt, att vi älskar farten men att vi vet för lite om dess konsekvenser i vår 

kultur och i vår vardag (Gleick, 1999). 

Ett fenomen som anknyter till den snabba förändringstakten i samhället kan ses i 

form av TV-program som går under benämningen "Extreme Makeover". Där utförs snabba 

förändringar på människokroppen eller på bostäder. Där sätts arbetsteam samman av 

högkvalificerade specialister som tillsammans utför gigantiska arbetsuppgifter på en bråkdel 

av den tid som det normalt brukar ta. Istället för att successivt sänka sin överviktiga kropp via 

god kost och motionsvanor under en period på några år, utförs istället ett kirurgiskt ingrepp 

där övervikten tas bort på en timme. Ett hus totalrenoveras inom ett fåtal dagar av mängder av 
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specialister som koordineras enligt ett extremt tidspressat schema. Både kirurgerna och dess 

patienter, samt byggarbetarna, arkitekter och designers, samt de boende, hyllas som hjältar vid 

uppnått resultat. Vi människor påverkas att se snabbhet, flexibilitet och effektivitet som något 

eftersträvansvärt. 

Ökade krav på arbetskraften 
Castells (1996) menar att arbetskraften förväntas vara flexibel, anpassningsbar och ha 

förmåga att ständigt ta in ny kunskap för att vara intressanta på arbetsmarknaden. 

Arbetskraften omdefinieras i sin roll. En skiljelinje går mellan allmän arbetskraft som 

tilldelas en given uppgift och saknar förmåga att omprogrammera sig utan ska reagera på 

signaler, vilket gör att denna arbetskraft är utbytbar mot maskiner och andra personer. De 

andra ses som självprogrammerbar arbetskraft som har förmåga att utbilda sig och ständigt 

omdefiniera den till den kvalifikation som produktionsprocessen behöver för tillfället. 

(Castells, 1996).  

Angelöw (1991) menar också att vårt samhälle präglas av en accelererande 

förändringstakt där arbetslivet omvandlas, där anställda och organisationers förändringsvilja 

och förändringsbenägenhet blir viktiga förutsättningar för att klara av en internationaliserad 

och hårdnad konkurrens. Att organisationers viktigaste resurs är medarbetarna har således 

blivit allt tydligare i takt med att organisationer blivit allt mer kunskapsintensiva, det vill säga 

bygger på de anställdas kunskaper. Angelöw menar vidare att för att organisationer ska kunna 

klara ökade krav från omvärlden innebär det att egenskaper som flexibilitet, mångsidighet, 

motivation och engagemang måste utvecklas hos de anställda. Resultatet av en större satsning 

på de anställda i form av kompetensutveckling, förbättrad arbetsorganisation och arbetsmiljö, 

leder dels till ökad lönsamhet och avkastning, dels till bättre arbeten, och drägligare 

arbetsvillkor för de anställda.  

Författaren menar att trots att många är medvetna om att förändringsarbete är 

nödvändigt så innebär förändringar för individen många gånger ett hot i form av minskad 

trygghet. Även om man lever med en arbetssituation som har många avigsidor så känns den 

mer hanterbar än en förändring som ger ovisshet och skapar oro. Författaren menar att denna 

oro handlar ofta om att människan anknyter den stundande förändringar till obehagliga 

upplevelser som inträffat tidigare i livet (Angelöw, 1991). 
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Höga krav ger konsekvenser 
En konsekvens för oss människor av detta ökade tempo kan ses i en kraftig ökning av 

sjukskrivningar i Sverige, många med symtomen utmattningsdepression. Sjukskrivningarna 

har ökat lavinartat sedan slutet av 1990-talet. Politikerna har sett sig tvingade att reformera 

och göra indragningar i sjukförsäkringssystemet för att klara statens finanser. 

Riksförsäkringsverkets redovisar i sin statistik i slutet av 2004 att cirka tio procent av 

Sveriges arbetsföra befolkning är förtidspensionerad varav cirka tjugo procent är under 

fyrtiofyra år. Sjukskrivningarna kan härledas till de mängder av konkurser, fusioner och 

sammanslagningar av de stora företag som har genomförts, samt även minskningar i anslagen 

till den offentliga sektorn. Ett stort antal personer blev övertaliga trots att de arbetet länge 

inom dessa organisationer som ansetts som anställningstrygga arbetsplatser. Det har också 

medfört större krav på de som blev kvar i dessa slimmade arbetsplatser, med nya 

organisationer som förväntas utföra samma eller mer arbete med mindre personal. 

De högpresterande teamen klarar av höga krav 

Forskningen har visat på ett intressant fenomen i form av högpresterande team, som definieras 

enligt Katzenbach & Smith (1993) som team som vida överträffar resultatet av andra liknande 

team, och de förväntade kraven som ställs på dem utifrån deras förutsättningar. Dessa team 

har både en hög prestationsnivå samt livskraft. Granström (1998) definierar livskraft i sitt 

vidgade effektivitetsbegrepp. Det bygger på att effektivitet är en process i sig och består av 

prestation och livskraft. Livskraft motiveras av att en hög prestationsnivå kan förekomma utan 

att gruppen existerar under så lång tid. Med livskraft menas gruppmedlemmarna 

tillfredställelse, deltagande och vilja att fortsätta arbeta tillsammans (Granström, 1998).  

De högpresterande teamen klara av att arbeta i en extremt föränderlig omgivning 

på ett alldeles utmärkt sätt. Deltagarna i dessa team känner dessutom ett stort personligt 

välbefinnande, och kan känna arbetsglädje i de aktiviteter som genomförs. De kan hantera 

kraven på flexibilitet och anpassa sin verksamhet efter omgivningens förutsättningar. De har 

också en tendens att fungera väl över tiden. Eftersom de framträder i alla tänkbara olika 

verksamheter och har gjort det under historiens lopp verkar de också vara relativit oberoende 

av branschtillhörighet och tidsepok. 

Ökad förståelse av högpresterande team till gagn för andra 
Jag vill med denna uppsats undersöka vad som gör dessa team så framgångsrika. Jag anser att 

det vore värdefullt att få en djupare förståelse för detta i avsikt att kunna bidra med nyttig 

kunskap till andra team i samhället. Jag har valt att närmare studera två team som befinner sig 
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i branscher med extremt snabb utvecklingstakt och hög konkurrens. Båda dessa team har visat 

ett resultat som är bättre än andra liknande team, och har dessutom kunnat göra det under en 

längre tid. De påverkansfaktorer som jag utifrån min förförståelse samt med stöd av olika 

teorier har utgått ifrån, är organisationsstruktur, kommunikation, maktstruktur samt individens 

självständighet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utföra en studie av två högpresterande team, i branscher med 

hög förändringstakt, för att få en djupare förståelse av vilka faktorer som kan vara extra 

viktiga för att individer i arbetslivet ska trivas, behålla sin självständighet samt vara effektiva 

över tiden. Utifrån detta så har följande frågeställningar formuleras; Hur ser organisationen ut 

i högpresterande team och vad gör att de blir högpresterande? Hur ser arbetsfördelningen ut 

och hur utförs arbetet i det högpresterande teamet? Hur ser maktstrukturen ut och hur 

kommunicerar de med varandra? Hur påverkas individens självständighet av att vara i dessa 

team? 
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2 Tidigare forskning av högpresterande team 

The wisdoms of teams 

Katzenbach & Smith (1993) intervjuade många hundra personer i mer än femtio olika 

arbetslag när de utförde sin studie av högpresterande team. Deras urval bestod av omkring 

trettio verksamhetsområden i skilda miljöer, bland annat Motorola, Hewlett-Packard, 

operation ökenstorm, Pifzer och Kodak. Författarnas utgångsläge när de började studera 

varför det är så få fungerande team som existerar ute bland organisationer var att det behövdes 

mer kunskap om team. De fann istället att det redan existerade goda kunskaper i ämnet men 

bland annat företagskulturer, och krävande tidplaner hindrade företagen från att dra nytta av 

de möjligheter som teamarbete erbjuder i form av ökad produktivitet. Ytterligare ett hinder 

var svårighet att arbeta som ett team i organisationens högsta ledning, där hårda krav och 

maktkamper motverkade företagsledningens teamarbete, och därigenom svårighet att förstå 

själva nyttan med detta arbetssätt. En annan faktor som bidrog till detta var att de flesta 

organisationer föredrog att ge ansvar och följa upp resultat på individnivå i stället för 

gruppnivå.  

Författarna fann vidare att team kan samverka med den formella 

organisationsstrukturen och kan vara en kraft som hjälper till att samarbeta över 

avdelningsgränserna i en organisation. Team är även utmärkta för att ta till sig kunskap och 

läras sig inom områden som är viktiga för organisationens långsiktiga mål, samtidigt som de 

snabbt kan ta till sig den kunskap som krävs för att nå de kortsiktiga prestationsmålen. Den 

snabba förändringstakten tilltar i samhället och kräver flexibilitet hos företagen och team är 

det huvudsakliga sättet att skapa den anpassbarheten. De fann ett antal gemensamma drag 

bland de undersökta teamen. De hade alla följande grundförutsättningar uppfyllda, 

yrkesskicklighet, ansvarskänsla och engagemang. Teamet presterade ett resultat i form av en 

vara och/eller en tjänst som är produkten av deras gemensamma arbete, samt detta gav 

teamets deltagare även en personlig utveckling. Högpresterande team definierar Katzenbach 

& Smith (1993) som team som vida överträffar resultatet av andra liknande team och de 

förväntade kraven som ställs på dem utifrån deras förutsättningar. Författarna nämner bland 

annat två exempel på team som kom att utvecklas till högpresterande team. En intern 

kvalitetsgrupp på en tidning, The Tallahassee Democrat i Tallahassee i USA, samt ett kontor i 

Dallas, Global Limited i USA, med verksamhet bestående av finansiell rådgivning. Båda 

dessa team kom att överträffa ledningens förväntningar. Gemensamt för båda dessa var ett 

starkt engagemang till uppgiften och varandra, deras översta chefer höll sig ur vägen och lät 
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grupperna agera självständigt inom ramen för deras befogenheter, samt att ledarskapet var 

delat mellan medlemmarna och växlade allt eftersom uppgifterna kom in på respektive 

medlems specialområde. Teamens medlemmar kände sig trygga att själv kunna ta beslut inom 

deras ansvarsområden (Katzenbach & Smith, 1993). 

From good to great 
Collins (2001) utförde en studie på elva företag bland företagen på Fortunes 500-lista 1965–

95 valdes de som under minst 15 års tid haft en genomsnittlig lönsamhet, och därefter ökat sin 

lönsamhet minst tre gånger index och bibehållit denna i minst 15 år utan att deras branscher 

haft motsvarande utveckling. Till vart och ett valdes ett jämförelseföretag, ett i samma 

bransch och med liknande förutsättningar och resurser som inte hade lyckats lyfta resultatet. 

Det visade sig finnas genomgående och påtagliga skillnader mellan grupperna. I de 

högpresterande företagen var cheferna först och främst inriktade på företagets framgång och 

extremt målinriktade. Flertalet chefer rekryterades internt. När sen cheferna rekryterade 

personal till sin verksamhet prioriterades personlighet, arbetsmoral, intelligens, värderingar 

och entusiasm för arbetet. Utbildning för jobbet, kompetens eller erfarenhet ansågs vara 

sådant man kunde skaffa sig. Det innebar också att kraven var hårda. Och de tillämpades 

konsekvent. Samma tuffa normer gällde på alla nivåer. Det innebar också att de gjordes 

väldigt få uppsägningar eller i flera fall inga alls. De rätta medarbetarna ansåg man har sin 

egen, inneboende drivkraft. De behöver inte motiveras.  

De var mycket mån om att vara ärlig samt skapade en kultur där personalen hade 

stort utrymme för att göra sin stämma hörd. Främja dialog, högljudda debatt och intensiva 

dialoger. Diskutera misstag utan att skylla på någon, de diskuterade och analyserade öppet 

sina misstag för att lära av erfarenheter. Även hetsiga diskussioner för att få de bästa svaren, 

men efter detta så enades de bakom det beslut som togs oavsett särintressen. De personer som 

ingick i teamen tenderade att bli och förbli vänner, och fortsätta ha kontakt även efter att de 

varit kollegor. De elva företagen hade varken mer eller bättre information än de övriga. Men 

de såg till att den viktiga informationen inte kunde ignoreras och de handlade snabbt. De 

mötte inte heller färre problem än jämförelseföretagen, men de hanterade problemen på ett 

annat sätt. De anpassade bara sitt sätt att nå målet. Kulturen i de elva företagen präglades av 

disciplin; disciplinerade människor, disciplinerat tänkande och disciplinerat handlande. Det 

handlade om att skapa ett konsekvent system med tydliga gränser, och att ge frihet och ansvar 

inom de ramarna. Och att anställa medarbetare som har en sådan disciplin att de inte behöver 

ledas. Entreprenörsanda samt disciplin. Att bygga en kultur på idén om frihet och ansvar inom 
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givna ramar. Fylla den med disciplinerade och hängivna personer som är beredda att gå nästan 

hur långt som helst för att uppfylla sitt ansvar. Det viktigaste chefen hade att göra var att inte 

släcka deras engagemang. Företagen såg också att de ofta hade mycket höga mål som trots det 

var uppnåbara vilket fick personalen att växa. De valde att använda ny teknik som stämde 

med deras koncept. Och de utvecklades sin verksamhet stegvis, genomtänkt och metodiskt. 

Företagen var skickliga att hantera förändringar även om de själva inte reflekterade 

mycket över detta eftersom förändringsarbetet ingick som en naturlig del i deras verksamhet. 

De stabila kärnvärderingarna förenades med ständig förändring, förbättring och förnyelse. 

Företagen behöll sina syften och värderingar intakta, men de anpassar sina strategier och 

metoder till förändringarna i sin omvärld.  

Ingenting tydde enligt författaren på att det är svårare att bygga upp ett företag i 

mästarklass än ett som bara är lagom. Studien antyder snarare på motsatsen, att det kräver 

mindre uppoffringar eftersom företagen sorterade ut det som inte var relevant för deras 

verksamhet. (Collins, 2001). 

Ett elitförband i USA:s arme 
Ett annat historiskt exempel på högpresterande team framförs av Bolman & Deal (1997). De 

berättar att under andra världskriget kunde en infanterienhet i det amerikanska armén slå ett 

uppmärksammat rekord. Man lyckades utföra alla de uppdrag som tilldelades gruppen, 

inklusive flera mycket farliga operationer bakom fiendens linjer med procentuellt sett den 

lägsta siffran stupade soldater i hela USA:s krigsmakt. En grupp forskare sändes dit och fick i 

uppgift att ta reda på vad som gjorde enheten så lyckad.  

Forskarna fick fram en rad faktorer som låg bakom de goda prestationerna. När ett 

uppdrag planerandes så fick alla lägga fram sina idéer och förslag, oavsett rang och 

specialistkunskap, den strategi de valde godkändes av samtliga medlemmar. I 

planeringsstadiet var enheten en platt organisation utan fasta roller där delaktighet, kreativitet 

och konstruktiv konflikthantering ingick. Den stridsplan de kom fram till utgjorde en 

blandning av de bästa idéerna som hela gruppen lagt fram. När gruppen skulle genomföra sitt 

uppdrag förändrades dess struktur från lös och kreativ till en hårt styrd orderkedja. Varje 

enskild individ hade en speciell och avgränsad uppgift. De olika uppgifterna skulle 

genomföras med noggrann precision.  

Några egenskaper som förknippas med högpresterande team är att ett väl 

fungerande team förverkligar sitt syfte utifrån de krav och möjligheter som de möter. Genom 

att ge teamet ett tydligt och definierat maktområde och sedan hålla sig undan kan ledningen 
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göra att teamets kollektiva energi och kreativitet mobiliseras. Teamet utvecklade ett 

gemensamt engagemang för att få till stånd fungerande relationer. Teammedlemmar kom 

överens om vem som ska utföra vissa uppgifter, hur man lägger upp och följer arbetsschemat, 

vilka färdigheter som behöver utvecklas, vem som ska få vara med i teamet och hur de som 

grupp fattar beslut och vid behov ändrar på dem. Dessa team anslog tid för att ta reda på vem 

som passar bäst för en viss arbetsuppgift och hur de olika rollerna i gruppen ska utformas på 

bästa sätt. Att konkretisera individernas egna ansvarsområden är avgörande för ett samordnat 

arbete, och teamet hittade också ett sätt som gjorde att hela gruppen fick ett gemensamt 

ansvar. Författarna menar att de team som har ett gemensamt syfte och tillvägagångssätt 

kommer alltid att ta sitt ansvar både som individer och som grupp. En fokuserande och 

sammanhållande struktur utgör grund för ett högpresterande team. (Bolman & Deal, 1997) 

Den femte disciplinen 

Helhetssyn bidrar till effektivitet 
Senge (1990) har i sina studier försökt identifiera vad som skapar en väl fungerande 

organisation med ett gott ledarskap samt nöjda och effektiva medarbetare. Han anser att den 

viktigaste delen för att få effektivitet är att alla medarbetare har en helhetssyn i verksamheten.  

Senge menar att den största skillnaden mellan traditionella organisationer och de flexibla 

organisationer som kan anpassa sig och framgångsrikt möta nya krav på effektivitet, är att de 

behärskar fem discipliner eller kompetensområden, som de traditionella företagen inte har 

tillgång till. De första fyra disciplinerna är personligt mästerskap där det finns en önskan och 

motivation hos individen att utvecklas, tankemodeller där organisationen hela tiden försöker 

utveckla sitt sätt att se på sin verksamhet och ta kloka beslut och inte fastna i förlegade 

handlingsmönster, gemensamma visioner där alla medarbetare strävar åt samma håll samt 

teamlärande där ett kontinuerligt lärande sker hos individen med hjälp av den kunskapen som 

gruppen gemensamt kommer fram till.  

Den femte disciplinen 
Den femte disciplinen är den del som Senge anser är mest outvecklad inom flertalet av 

organisationerna nämligen systemtänkandet som fogar samman de andra disciplinerna till en 

helhet av teori och praktik. Om man har helhetssynen har man också möjlighet att se hur de 

övriga disciplinerna är beroende av varandra. Senge menar att vi som barn lär oss att dela upp 

problem i olika delar och behandla varje del för sig, vilket är något som kan tyckas vara 

bekvämt om situationen är komplex. Det ger oss svårigheter att överblicka helheten. Senge 

menar att alla människor har en inbyggd lust att lära sig nya saker och därför finns det stora 
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möjligheter att lära organisationer att ta hänsyn till helheten i de beslut som tas. 

Systemtänkandet innebär förmågan att se helheten, och nämner författaren exempel på 

konsekvenser av en bristfällig helhetssyn. Han berättar att en bilfabrikant från USA for över 

och studerade en japansk bilbyggare för att utreda varför de kunde bygga bilar så billigt. Han 

fann där ett exempel där den japanska bilfabrikanten hade samma sorts bult till fastsättning av 

fler olika komponenter i deras motorer. Här hade den amerikanska bilfabrikanten tre olika 

bultdimensioner, vilket resulterade i att montörerna fick använda tre olika verktyg vid 

montaget. Det visade sig efter närmare undersökning att det japanska ingenjörsteamet 

arbetade tillsammans, och de amerikanska nyttjade tre olika ingenjörsteam som inte hade 

någon kommunikation mellan varandra (Senge, 1990).  

Helhetssynen via identifiering av processer, fördröjningar, orsaker och verkan 
För att förstå hur systemet inom en organisation fungerar behöver vi förstå dess processer, 

både uttalande och outtalade. Senge menar vidare att insikten att det sker en fördröjning 

mellan en åtgärd och dess verkningar är viktiga att beakta. Författaren menar att 

organisationernas processer är cirkulära till sin karaktär. Här är alla influenser både orsak och 

verkan, och ingen påverkan är ensidig. Vi är dock vana att se organisationens processer som 

raka linjer med samband av orsak-verkan-ansvar, det ger våra begränsningar gällande 

systemtänkandet, och medför att vi missar viktiga underliggande delar i en process.  

Senge (1990) hävdar att det finns två olika sorters processer i verksamheten, dels 

förstärkande och dels balanserande. Senge ger exempel på en förstärkande process från ett 

fartyg där ett litet trimroder hjälper det stora rodret att flytta sig, och därigenom fartyget att 

svänga. Att ha systemtänkande hjälper till att identifiera var hävstångseffekterna finns, där 

små åtgärder kan få stora konsekvenser, både positiva och negativa. Senge anser att ett stort 

hinder för en effektiv organisation med ständigt lärande är att medarbetarna helt identifierar 

sig med sina egna arbetsuppgifter, och inte ser hur den påverkar de övriga leden. Personalen 

lär sig därigenom i princip inget av praktiska erfarenheter eftersom de egna handlingarna ger 

konsekvenser på andra stället i systemet. Till slut kommer detta tillbaka och skapar problem 

vilket man ger andra skulden för. Deltagarna blir då fullt sysselsatta att skylla på varandra. 

Maktstruktur med god kommunikation och självstyre 
Senge (1990) menar att cheferna har två viktiga funktioner; kommunikation och formgivandet 

av organisationen. Författaren går tillbaka ända till början av 1900-talet för att exemplifiera 

kommunikationsfunktionen; USA:s president Franklin D Roosevelt gav ett radiotal i USA 

1933 och förklarade varför bankerna behövde vara stängda i fyra dagar. Den allmänna 
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stämningen var orolig fast Roosevelt berättade lugnt om banksystemets struktur "när du sätter 

in dina pengar i en bank lägger de inte pengarna i ett bankfack, utan de investeras i flera olika 

typer av värdepapper som t.ex. obligationer och aktier. Med andra ord får banken dina pengar 

att växa" Han förklarade att bankerna var tvungna att ha en viss kontantreserv, men att den 

inte räckte till om att för många ville ta ut sina pengar på kort tid. Därför var det nödvändigt 

att stänga bankerna i fyra dagar för att stabilisera situationen. På så sätt fick han allmänhetens 

stöd för en radikal men i högsta grad nödvändig åtgärd. Senge menar att strukturella 

förklaringar är viktiga för att de belyser orsakerna till ett beteende så att man kan förändra 

beteendemönstret.  

Den andra viktiga funktion formgivandet av organisationen, ger den 

förutsättningar att lösa sina uppsatta visioner och mål. Senge berättar att han har ställt följande 

fråga till många ledningsgrupper; Tänk dig att din organisation är ett kryssningsfartyg och du 

är "chefen", vem är du då? De flesta svarar inte helt oväntat "kaptenen" eller "styrman". De är 

alla ledande figurer men Senge menar att det som är av ännu större betydelse som inte många 

tänker på, är just formgivaren av fartyget. Vad spelar det för roll om kaptenen försöker styra 

ett fartyg genom ett stormigt farvatten om inte båten har motor och manöverförmåga för att 

klara av kaptenens direktiv. Författaren menar vidare att genom att vara formgivaren och låta 

de anställda agera självständigt inom de givna ramarna, medför att individerna kan känna att 

de själva starkt har skapat de framgångar som organisationen lyckats med. Detta är enligt 

Senge också ett hinder för det goda ledarskapet, eftersom en ledare som agerar enligt detta 

förfarande får väldigt lite ära för framgångarna och prestige hindrar därmed ett gott ledarskap. 

Även hanterande av misstag är av största vikt för att låta medarbetarna kunna agera på ett 

effektivt sätt. Självstyret är effektivt om det stimulerar risktagande hos medarbetarna. För att 

lyckas med detta så krävs förmåga att förlåta och glömma. Senge tar som exempel där en 

mellanchef blev kallad till sin högsta chef efter att ha gjort en misslyckad satsning, där högsta 

chefen gratulerade honom och sa till denne att eftersom han gjorde misstag så betyder det att 

han fattade beslut och tar risker vilket är en förutsättning för att verksamheten skall bli 

framgångsrik (Senge, 1990). 
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3 Metod  

Falldefinition/ Undersökningsansats 

Uppsatsens empiridel baseras på en fallstudie där det högpresterande teamens 

organisationsstruktur, maktstruktur och kommunikation studeras. Fallstudien blev det 

naturliga valet av undersökningsansats eftersom jag vill studera forskningsproblemet i sin 

naturliga omgivning. En fallstudie undersöker ett visst specifikt fenomen utan att dra några 

gränser mellan fenomen och omgivning (Backman, 1998). Utgångspunkten för fallstudien 

bestod i att utforma ett forskningsproblem, och syftet med min uppsats är att beskriva och 

analysera fenomenet.  

Forskningsperspektiv 

Det kvalitativa forskningsperspektivet utgår från en subjektiv inställning till den omgivande 

verkligheten (Backman, 1998). Jag har haft ett fokus i mitt arbete och som författare tolkar jag 

mitt material som subjekt, och har inflytande över det empiriska materialet redan från början. 

Jag har kunskaper och erfarenheter från tidigare situationer, och gick tillbaka till mina egna 

erfarenheter av att arbeta i team, och sedan återigen tillbaka till teorin. Mina tolkningar var 

färgade redan från början och kom att ha inflytande på mitt insamlade material (Miles & 

Huberman, 1994). I det kvalitativa perspektivet är intresset riktat mot att undersöka hur 

individen uppfattar och analyserar omgivningen, inte som i det naturvetenskapliga och 

kvantitativa perspektivet där undersökningen utgår från att mäta och studera en relativt given 

verklighet (Backman, 1998). 

 

Uppsatsen utgår från det kvalitativa forskningsperspektivet i undersökningen. Jag har utfört 

intervjuer med ett antal teammedlemmar i team-S och team-K, med fiktiva namn på grund av 

anonymitet. Vid intervjuerna har jag varit intresserad av teammedlemmarnas upplevelse av 

sin organisationsstruktur, makten samt kommunikationen i den subjektiva omgivningen de 

befinner sig i och av den anledningen passar detta perspektiv bra i min studie.  

 

Analyser och slutsatser kan dras på två olika sätt antingen genom induktion eller genom 

deduktion. Induktion utgår från empirin medan deduktionen bygger på logik. Deduktion 

innebär att logiska slutsatser fattas och att dessa betraktas som giltiga om de är logiskt 

sammanhängande (Thurén, 1991).  Det empiriska materialet jag tillgodogjort mig under 

studiens gång analyseras för att jag ska kunna dra slutsatser om forskningsfenomenet. Min 
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analys och slutsats sker utifrån ett deduktivt synsätt där analysen sker utifrån empirin och 

intervjuobjektens verklighetsuppfattningar som undersökts med utgångspunkt i min teoretiska 

referensram.   

Falldefinition 

När jag valt att använda ett kvalitativt forskningsperspektiv övergick jag enligt Merriams 

(1988) förslag till att avgränsa de enheter som jag skulle analysera. Jag valde att göra två 

fallundersökning eftersom jag ville inrikta mig på att undersöka flera exempel, där jag ville 

identifiera avgränsade system som fokus för undersökningen av två högpresterande team. Jag 

ville undersöka en specifik företeelse, organisationsstruktur, kommunikation och maktstruktur 

i teamets arbetsutförande. Genom mitt val av kvalitativa fallstudier kunde jag få insikt, 

upptäcka och tolka mitt forskningsproblem. Jag ville belysa samspelet mellan viktiga faktorer 

som kännetecknar arbetet i ett högpresterande team. Yin (1984) refererad i Merriam (1988) 

beskriver att fallstudier är en forskningsdesign som passar i situationer där det inte går att 

skilja variablerna från kontexten eller den omgivande situationen. En fallstudie passar i mitt 

fall eftersom den riktar uppmärksamheten mot det sätt varpå grupper av människor hanterar 

problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv.  Analysenheten utgjordes i mitt fall av en 

grupp. Detta val gjordes utifrån Merriams (1988) rekommendation att forskningens fokus vid 

en fallundersökning ligger på en enda analysenhet.  Det finns dock otaliga händelser och 

deltagare som ska observeras i denna enhet (Merriam, 1988). Genom detta angreppssätt kunde 

jag komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter som studerades för att utveckla 

teoretiska påståenden om regelbundenheter i den sociala strukturen och det sociala skeendet i 

två högpresterande team.  

 

Miles & Huberman (1994) för fram att kvalitativa undersökningar kämpar med att definiera 

vad som ryms inom undersökningsfallet och vad som faller utanför. Författarna definierar 

fallet som ett fenomen av någon sort som uppträder inom ett avgränsat sammanhang. Fokus i 

studien ligger på organisationsstruktur, maktstruktur och kommunikation som pågår i ett 

högpresterande team. Jag kommer alltså att studera sammanhanget som denna grupp befinner 

sig i, organisationen i sin helhet, med organisationsstruktur men inte fokusera på kultur eller 

andra arbetsgrupper som finns i organisationen. Jag kommer att koncentrera mig på den enhet 

som avses att fokuseras på, det båda högpresterande teamen i sin arbetssituation som utgör 

enligt Miles & Huberman (1994) hjärtat i min studie. Genom denna fallstudie så kan jag 

erhålla en djupare förståelse av maktstrukturen som pågår i teamet, testa mina tidigare 
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antaganden och studera teamet i dess sociala sammanhang. Kring sammanhanget ser 

författaren även att det finns en tidsaspekt att beakta. Författarna för också fram att ett fall kan 

vara en organisation exempelvis en elektronikfirma som tävlar på en snabbgående och 

konkurrensutsatt marknad. För att få fler fenomen att relatera till har jag har i min studie valt 

två liknande fall i form av arbetsgrupper som arbetar med informations och 

kommunikationssystem med snabb utveckling och stor konkurrens på marknaden både 

nationellt och internationellt. 

Datainsamling 

Litteraturgenomgång 

För att ta reda på vilken forskning som gjorts tidigare inom ämnet konflikthantering, 

kommunikation och makt har jag genomfört en litteraturstudie. Genom att söka i Ibris, Lucia, 

Bibdia, artikelsök och via Internet fick vi uppslag på olika böcker, uppsatser och artiklar som 

behandlade ämnet. Jag använde sökord som högpresterande, team, högpresterande team, 

effektiva team, kommunikation, makt och dessa ords engelska motsvarighet. När jag hittade 

en intressant bok använde jag mig av dennes referenslista för att få tag på andra böcker inom 

området. Jag använde mig också av böcker som jag själv hade kring det berörde ämnet. Jag 

fick även tips om böcker av vår handledare.  

Intervjuer och observationer 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) som stöd för mig under intervjun. 

Intervjufrågorna formulerades med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. De 

förformulerade intervjufrågorna breddades i de fall som behövdes under intervjuerna. Innan 

intervjuerna genomförde jag en provintervju för att kontrollera så att frågorna inte skulle 

missuppfattas. De intervjuade teammedlemmarna erbjöds anonymitet för sig och sitt företag i 

studien. 

 

Alla frågor var inte relevanta på de frågeställningar som jag behandlade. Jag började fråga lite 

allmänna frågor eftersom karaktären av vissa av våra frågor var av känslig natur, och jag ville 

få en bra kontakt med respondenterna och vinna deras förtroende. Jag försökte få 

intervjupersonen att uppfatta situationen som ett avslappnat samtal kring de fenomen som jag 

avsåg undersöka, och försökte fånga upp delar, via följdfrågor, som respondenten verkade ha 

något intressant att komma med. Frågeformuläret användes mycket som en form av 
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minnesanteckningar, som jag regelbundet anknöt till när intervjun började inrikta sig på 

områden som var utanför mitt ämne. 

 

Jag utförde även en observation för varje team med syfte ta reda på kompletterande uppgifter 

till intervjuerna samt studera och observera maktstrukturen och kommunikationen i teamet. 

Jag utförde löpande anteckningar inom synhåll för deltagarna. Jag har valt möte eftersom det 

är en betydelsefull situation som är rik på innehåll. Utifrån mina teorier observerade jag 

händelseförloppet under mötet och noterade noggrant händelsernas förlopp. Mötet inrymde 

många viktiga ledtrådar till hur kommunikationen verkligen går till i teamet, och hur makten 

är fördelad bland medlemmarna.        

 

Jag har valt ett möte eftersom det är en betydelsefull situation som är rik på innehåll och kan 

ge en god bild av maktstrukturen och kommunikationens betydelse i det högpresterande 

teamet.  

Urval och urvalskriterier 

Det allra första som gjordes var att hitta ett företag där jag kunde finna ett högpresterande 

team som uppfyllde mina kriterier att verka inom branscher med höga krav på flexibilitet, 

effektivitet, och som dessutom godkände att jag även deltog på ett av deras möten. Genom ett 

tips av en bekant fann jag en lämplig undersökningsenhet och kontaktade då företaget via 

telefon som gärna tog emot mig för ett presentationsmöte av min studie. Jag träffade då 

chefen till det högpresterande teamet som tyckte att det lät intressant och var villig att ställa 

upp med respondenter till min undersökning. Även det andra teamet fick jag genom tips från 

en bekant. Jag kontaktade chefen för teamet och berättade vilken utgångspunkt jag hade kring 

min studie och fick acceptans att genomföra undersökningen. 

Bakgrund  team-S (säljare) och team-K (konsulter) 
I studien som har genomförts har två olika team undersökts. Båda teamen har ungefär 

jämförbara förutsättningar. Båda teamen ingår i företag inom rikstäckande koncerner som 

erbjuder varor och tjänster inom informations och kommunikationsmarknanden, till framför 

allt företag. Det är branscher i ständig utveckling med i hård konkurrens och många aktörer på 

marknaden. Båda teamen består av runt tjugo medarbetare i åldern trettio till femtio år. Båda 

teamen presterar bättre än vad andra liknande team med samma förutsättningar presterar. En 

skillnad är att i team-S består merparten av säljare ungefär jämn fördelat mellan män och 
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kvinnor, och i team-K är merparten konsulter enbart män. Alla namn som presenteras i 

intervjuer och observationer är fingerade 

Intervjuer - respondenter och informanter 
De personer som jag valt att intervjua i team-S är Anna, Lisa och Lasse som har arbetat längre 

än två år i teamet, samt Olle som har arbetat drygt ett halvår. I team-K har jag valt att 

intervjua Bertil och Johan som har arbetat längre än två år i teamet samt Erik som har arbetat 

något kortare än ett år. 

 

Jag har även genomfört intervjuer med cheferna för de båda teamen, med Sven för team-S och 

Karl för team-K. Sven har varit chef för enheten sen den startade i sin nuvarande form i cirka 

två år. Även Karl har varit chef under hela teamets livslängd i sin nuvarande form cirka fyra 

år. 

Observationer 
För team-S utfördes en observation av ett dagsseminarium där de behandlade resultatet av en 

medarbetarundersökning som utfört ett antal månader tidigare. Vid det mötet var även en 

medarbetare från den centrala personalenheten, Sara, som tillsammans med Sven höll i mötet. 

För team-K så genomfördes observationen vid ett månadsmöte där hela personalen var samlad 

där kontorschefen, Karl, tillsammans med konsultchefen, gick igenom ärenden kring 

verksamheten. Därefter genomfördes ett utbildningspass av en ny produkt för verksamheten 

som hölls av en expert inom området, som kom från koncernens Stockholmskontor. 

Tre analysnivåer 
I studien har jag valt att titta på flera olika nivåer; organisationsnivå, gruppnivå och 

individnivå. Jag anser att det är nödvändigt att beakta både helheten och detaljerna för att få 

en förståelse hur de olika delarna påverkar varandra och helheten. Organisationsnivån har jag 

tagit med eftersom jag anser att de förutsättningar som gruppen har rörande resurser i 

förhållande till de uppsatta målen är direkt avgörande för om gruppen skall ens ha en rimlig 

möjlighet att bli framgångsrika samt behålla sin suveränitet. Ahrne (1999) definierar 

organisationer som formellt sammanslutningar av bestämda identifierbara individer. 

Författaren menar att analysera organisationer ger möjlighet att förstå många av de mest 

centrala mekanismerna i samspelet mellan människor. I organisationer fördelas de 

maktresurser som finns att tillgå i samhället. I organisationer förvandlas och samordnas 

människors handlingar till olika processer i samhället, exempelvis arbetslivet och människors 
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lönearbete sker i olika organisationer, och även den globalisering som pågår i samhället sker i 

stor utsträckning via organisationer (Ahrne, 1999).  

 

Abrahamsson & Andersen (2000) menar att organisationer utgör ett mycket stor påverkan i 

våra liv. Organisationer kommer in i flera aspekter i vår tillvaro och som exempel för 

författarna fram att vi föds på sjukhus, utbildas i skolor, vi arbetare på företag och deltar i 

fritidsaktiviteter som ofta är organiserade i någon form. I dagens samhälle är det i hög grad 

organisationer som producerar och distribuerar de varor och tjänster som vi behöver. 

Organisationer utgör grundstenar i samhället, har stor makt samt utgör aktörer bakom många 

viktiga ekonomiska och sociala förändringar, och är dessutom verktygen för att åstadkomma 

förändringar. Varje organisation behöver en balans mellan stabilitet och flexibilitet med 

avseende på rörlighet, anpassning och god förändring av sin verksamhet. Detta är en 

förutsättning för gott resursutnyttjande och god måluppfyllelse. Förändringar i 

organisationens uppbyggnad kan vara ett medel för att öka anpassningen mot omgivningen 

(Abrahamsson & Andersen, 2000). 

I gruppens praktiska arbete sker hela tiden en rörelse hos deltagarna mellan att 

prioritera att vilja tillhöra gruppen som när detta blir allt för tydligt övergår i en rörelse mot att 

vilja se sig som unik individ. Nilsson (1993) har tagit upp vikten av att dessa behov 

identifieras och balanserar i en välmående grupp. 

  

Enligt Miles & Hubermans (1994) rekommendationer satte jag inledningsvis upp gränser för 

att definiera aspekter av mina frågeställningar inom gränsen för tid och resurser, som anslöt 

direkt till forskningsfrågorna, och som innehöll exempel på det som jag ville undersöka. Jag 

valde att undersöka två enhet eftersom jag tyckte att jag skulle erhålla tillräckligt med 

material för att uppnå mitt syfte inom ramen för den tid och de resurser som var avsatt till min 

studie. Den andra handlingen är att skapa ett ramverk som hjälpte mig att tydliggöra och 

bekräfta de grundläggande processerna som var skälet till att jag gjorde undersökningen. 

Enligt Miles & Huberman (1994) arbetar man med små grupper i en kvalitativ studie. Min 

undersökningsenhet skulle vara två jämförbara team. 

 

Som kvalitativ forskare ser man vanligtvis sitt fall som individer och här har jag tagit ställning 

till frågor rörande vilken aktivitet jag skall undersöka, vilka processer, händelser, tidpunkter. 

platser och arbetsplatsfunktioner som ska studeras enligt Miles & Huberman (1994). 

Uppsatsens empiridel har byggts upp enligt ovan av intervjuer och en observation. 



 24

Intervjudelen bestod av djupintervjuer med fem personer i team-S och fyra personer i team-K. 

Uppfattningen om det fenomen som jag avser undersöka kan skilja sig mycket mellan olika 

individer inom och mellan teamen. För att kunna förklara och analysera fenomenet utfördes 

djupintervjuer med både anställda som arbetat länge samt nyanställd. Intervjuerna utfördes 

med två kvinnor och två män för att uppnå en jämn könsfördelning i team-S, i team-K var alla 

män. Jag valde att intervjua chefen för respektive team för att få olika perspektiv. Vilken ålder 

respondenterna hade lade jag ingen vikt vid eftersom jag ansåg att det inte skulle påverka mitt 

resultat eftersom det var en relativt enhetlig åldersfördelning.  

 

Jag märkte vid mina intervjuer att det svaren började upprepa sig efter tre anställda i varje 

team, jag upplevde därför att antalet på fem personer i team-S kunde reduceras till fyra 

personer i team-K.  

 

Urvalet blir enligt Holme & Solvang (1997), en avgörande del av undersökningen. Syftet med 

intervjuerna var att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer 

fullständiga uppfattningar om det fenomen jag studerade. Därför har urvalet gjorts 

systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt 

definierade. Strategin har varit att söka efter vissa extrema fall. Detta urval gjordes utifrån 

min förförståelse för de teorier och de förutfattade meningar som jag hade då jag startade 

projektet. 

 

Jag valde att använda mig av intervjupersoner som på goda grunder, i samråd med cheferna, 

kunde antas ha rikligt med kunskap om de företeelser jag undersökte. Detta innefattade 

personer som hade visat sig vara mer medvetna än andra eller som brukar reflektera över 

situationen. Ett problem kan enligt Holme & Solvang vara att sådana personer kan frisera 

verkligheten och ge övertygande och förvrängda beskrivningar av denne. Så länge jag är 

medveten om detta kan dessa personer vara värdefulla intervjupersoner. Enligt Holme & 

Solvang ska jag skilja mellan informanter och respondenter. Informanter är en person som 

står utanför själva företeelsen men som har mycket att säga om den. Respondenten är en 

person som själv deltar i den företeelse jag studerar. Det är en bra regel att ta med så olika 

undersökningsenheter som möjligt i ett kvalitativt urval (Holme & Solvang, 1997). Därför 

valde jag även att göra en intervju med cheferna i de båda teamen som kan anses vara både 

respondent och informant i min studie. 
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Miles & Huberman (1994) presenterar en modell som innehåller ett antal olika 

urvalsparametrar, som jag valde att nyttja i min urvalsprocess. Dessa parametrar är specifik 

omgivning, aktörer (med dess specifika utbildning, ålder etc.), händelser samt 

arbetsprocessen. 

Instrumentering 

Jag frågade mig hur jag skulle samla in material på bästa sätt. Miles och Hubermans (1994) 

rekommenderar tre alternativa kvalitativa metoder. Studien kan utföras med hjälp av 

intervjuer med informanter som har någon koppling till vårt syfte och frågeställningar, 

deltagande eller icke deltagande observationer, eller samla in material i form av texter som 

utgör en källanalys. Jag valde att först utföra lågt strukturerade och kvalitativa intervjuer och 

deltagande observation. 

 

Jag har utfört deltagande observation eftersom jag ville själv registrera vad som hände enligt 

Svenning (2000). Min deltagande observation gick ut på ständiga växlingar mellan att iaktta, 

lyssna, fråga och handla. Jag befann mig mitt i, och var del av det jag skulle utforska. Det är 

enligt Svenning en utmärkt metod för att förstå vår kultur med dess nyanser och delkulturer. 

Jag följde författarens rekommendation att observationen skulle vara helt öppen. Det är mest 

rättvist ur ett etiskt perspektiv. (Svenning, 2000)   

 

Vissa tekniska val var tvungna att göras innan observationen och intervjuerna genomfördes. 

Jag följde Miles och Hubermans (1994) rekommendationer om att anteckna under 

intervjuernas gång, spela in intervjumaterialet på band samt lyssna av materialet i efterhand, 

och renskriva allt inspelat material. Jag presenterade och analyserade intervjuerna genom att 

knyta samman de olika svaren utifrån de teman som jag valt att behandla i denna uppsats. 

Författarna lyfter fram vikten av att förstå vad personerna egentligen sade och menade under 

intervjutillfället. Eftersom respondenterna utgår från sin livsvärld och sina föreställningar 

analyserade jag intervjuerna noggrant och försökte komma åt det som låg bakom 

respondenternas ”tagna gör givet”. Jag som intervjuare samlade inte bara in data, utan jag 

summerade och reflekterade ständigt över materialet. Detta är ofrånkomligt och jag skulle inte 

ha kunnat enligt Miles och Huberman (1994) förhindra denna process genom att ha haft mer 

strukturerade och fokuserade frågor. jag ville inte eftersträva totalkontroll i min 

instrumentering eftersom det enligt Miles och Huberman (1994) kunde förändra kvaliteten på 

materialet och analyserna jag skulle göra.  
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Jag utvecklade en ostrukturerad intervjuguide. Jag var väl bekanta med intervjuguiden innan 

intervjutillfället, samtidigt som jag planerade och lade upp ett personligt sätt att rangordna och 

ställa frågorna på till de olika respondenterna. Intervjuguiden utformades efter det att 

fältstudien påbörjats. Då hade jag skapat mig en helhetsbild över situationen som skulle 

studeras, över informanterna och hur arbetsprocessen såg ut i teamet. Utifrån den kunskapen 

kunde jag enligt Miles och Huberman (1994) sedan söka djupare förståelse.  

 

Intervjumallen bestod av ostrukturerade frågor som berörde alla delar i mitt syfte. 

Intervjumallen inleddes med övergripande frågor rörande gruppens arbetsprocess för att sedan 

få djupare in i mer detaljfrågor. Den avslutades med en möjlighet för respondenterna att 

tillägga något, samt att de fick ge sina reflektioner och synpunkter. Jag genomförde en 

provintervju innan de skarpa intervjutillfällena för att pröva intervjumallens användbarhet, för 

att sedan modifieras något och användas som instrument.  

 

Jag använde inte strukturerade instrument som ofta missar den underliggande meningen i 

intervjumaterialet. Med en mindre strukturerad intervju kunde jag fånga helheten i det 

komplexa fenomen som jag studerar. Jag visste inte riktigt innan intervjun vad jag letade 

efter, och jag var ute efter att beskriva ett mer allmänt fenomen, så det passade enligt Miles 

och Huberman (1994) med ostrukturerade instrument. Jag frågade om jag fick komma tillbaka 

och följa upp intervjuerna om det skulle behövas. Det kan vara bra att göra ytterligare en 

intervju enligt Miles och Huberman (1994) om det visar sig under intervjutillfället att 

respondenterna är osäker eller ser tvetydig ut. Under det andra intervjutillfället har jag även 

lärt mig hur jag ska ställa en fråga, och se saker som hände det första tillfället med nya ögon 

(Miles & Huberman, 1994). Detta visade sig vara värdefullt vid intervju med cheferna. 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär att studien verkligen har belyst och undersökt det som var avsikt att 

undersökas och ingenting annat (Thurén, 1991). Begreppet validitet kan delas upp i dels inre 

och dels yttre validitet. Den inre validiteten mäter i vilken utsträckning resultaten stämmer 

överens med verkligheten. För att styrka den inre validiteten har jag enligt Merriam (1988) 

understudiens gång använt mig av flera olika informationskällor som litteraturstudier, 

intervjuer och observation för att bekräfta mitt resultat. Den yttre validiteten tar upp 

problemet i vilken utsträckning resultaten från studien kan tillämpas i andra situationer än den 
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som undersöks, hur de generella resultaten från undersökningen är (Merriam, 1988). Jag har i 

min studie valt att göra en två studier av team med liknande förutsättningar. Deras 

ekonomiska resultat har jag förlitat mig på muntliga uppgifter från teamens chefer och inte 

studerat företagens räkenskaper. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, att mätningen är gjord på rätt sätt. Detta innebär att en 

undersökning ska kunna genomföras med samma metod vid upprepade tillfällen och resultera 

i samma resultat (Thurén, 1991) Eftersom min studie studerade människor är det dock 

närmast omöjligt att det kravet på reliabilitet i ordets rätta betydelse kan uppfyllas. Eftersom 

människors beteenden ständigt förändras blir reliabilitet ett problematiskt begrepp när det 

gäller kvalitativa studier. Detta beror på att kvalitativ forskning främst strävar efter att skildra 

omgivningen utifrån hur människorna som lever i den upplever sin levnadssituation. 

(Merriam, 1988). För att kunna hantera reliabilitetsproblemet har jag valt att tillämpa Lincon 

& Gubas (1985) refererad i Merriam (1988) rekommendation att använda begreppen ”grad av 

beroende” och ”sammanhang” istället för reliabilitet. Jag har då strävat efter att mina 

forskningsresultat är meningsfulla, konsistenta samt beroende. Jag har under arbetets gång 

strävat efter att uppsatsen ska präglas av transparents, det vill säga att den som läser uppsatsen 

lätt ska kunna följa hur jag har genomfört arbetet. För att öka uppsatsens trovärdighet har jag 

använt mig av olika metoder som litteraturstudier av tidigare forskning, intervjuer, 

observation samt utfört det med två liknande team. Vid intervjuerna användes bandspelare för 

att minska risken för felcitering och för att underlätta bearbetningen av materialet. 

Forskningsetiska överväganden 

I forskning så skall frågor angående etik och moral beaktas som viktiga. Vetenskapsrådet 

(1990) för fram att forskning är nödvändig för både individens och samhällets utveckling. Det 

är därför berättigat att ställa krav på att forskningen inriktas på väsentliga frågor som är till 

nytta för samhället. Samtidigt ska individerna som ingår i samhället skyddas mot otillbörlig 

insyn i sina livsförhållanden, samt inte utsättas för psykisk eller fysiks skada, eller 

förolämpning. Nyttan med forskningen skall alltid vägas mot individskyddskravet. Så väl 

kortsiktiga som långsiktiga följder skall beaktas. Individens skydd kan konkretiseras i fyra 

huvudkrav informationskravet och samtyckeskravet, där forskaren skall informera 

uppgiftslämnaren om syftet med den aktuella forskningsuppgiften, om att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. De skall också informeras om allt som 

rimligt kan tänkas påverka deras villighet att deltaga. Konfidentialitetskravet innebär att 
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uppgifter som framkommer skall redovisas på så sätt att uppgiftslämnaren inte skall kunna 

identifieras. Forskaren skall vara medveten om att om enskilda individer inte nämns vid namn 

så kan det vara möjligt att vissa läsare kan identifiera någon individ. Åtgärder måste vidtas för 

att försvåra för utomstående att identifiera enskilda eller grupper av individer. 

Intervjumaterialet skall förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av det. 

Nyttjandekravet går ut på att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

I den genomförda uppsatsen har övervägande gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets 

rekommendationer. Innan varje intervju så har information delgivits uppgiftslämnaren. 

Före varje genomförd intervju så har följande delgivits intervjupersonen: Syftet med den 

sociologiuppsats som intervjun skall ingå i är att få en ökad förståelse för hur kommunikation, 

konflikthantering och maktstrukturen påverkar ett högpresterande team. Deltagandet är 

frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas. Anonymitet garanteras, och alla 

uppgifter som lämnas är konfidentiella och kommer att redovisas under fiktivt namn. Även 

företagsnamnet kommer att redovisas under fiktivt namn. Jag önskar medgivande att använda 

bandspelare för att spela in intervjun. Alla band förvaras betryggande samt kommer att 

raderas direkt efter utskrift. Utskrifterna kommer endast att märkas med det fiktiva namnet. 

 

Det fanns möjlighet att komplettera med uppgifter efter intervjun via mail. Efter genomförd 

intervju så har det erhållna materialet noga övervakats så att inte obehöriga har haft tillgång 

till det. Vid presentationen av analysen så har hänsyn tagits till att vissa personen som är 

arbetskamrater till uppgiftslämnaren eventuellt kan identifiera uppgiftslämnaren trots att 

fiktiva namn används. 

 



 29

4 Teoretisk referensram 

Jag har valt teorier i avsikt att öka förståelsen för högpresterande team, i branscher med hög 

förändringstakt, för att få en djupare förståelse av vilka faktorer som kan vara extra viktiga för 

att individer i arbetslivet ska trivas, behålla sin självständighet samt vara effektiva över tiden. 

Teorierna skall göra det möjlighet att analysera hur väl de arbetare i team, är effektiva och har 

livskraft, på vilket sätt deras organisation som de verkar inom är uppbyggd, vilka delar i detta 

som bidrar till att de blir högpresterande, deras arbetsfördelning samt hur arbetet utförs, vilken 

fördelning av makten som förekommer och dess påverkan på individernas självständighet, 

samt hur de kommunicerar med varandra. 

Team 

Goffman (1959) menar att det är viktigt att man inte förväxlar ett team med den informella 

gruppen.  Informell grupp kan vara några individer som informellt kommer överens om att i 

styra sina strävande i en viss riktning men eftersom de inte påverkar definitionen av varandra 

vid avvikelser kan de inte ses som ett team. För att ett samarbete skall bli effektivt så måste 

det samarbete som teamet gör till stor del döljas och hållas hemligt. Författaren kallar detta 

teammaskopi. Ett team har därför något av karaktären av ett hemligt sällskap. Dessutom 

händer det ofta att varje deltagare i en sådan grupp kan tvingas framträda i en annan belysning 

än normalt för att det gemensamma intrycket av teamet skall bli tillfredställande. Goffman 

benämner det som teamframställande eller team när en samling individer samarbetar för att 

framställa en rutin. Goffman (1959) ser att teamet vid ett teamframträdande har alla 

teammedlemmar möjlighet att sabotera och kan vara ett hot för det teamintryck som ska 

förmedlas. Saknar deltagaren denna möjlighet tillhör den individen inte teamet. 

Teammedlemmarna kan beröva honom sin vänskap men inte hans plats i teamet. 

Teammedlemmarna samarbetar för att upprätthålla en given definition inför sin 

publik så att de är tvungna att definiera varandra som ”initierade”, vilket innebär att de inte 

kan använda en falsk fasad inför varandra. Teammedlemmarna har här förtroende för 

varandra vilket innebär ett slags intimitet utan nödvändigtvis hjärtlighet utan ett formellt 

förhållande som automatiskt tilldelas varje individ så snart de intar sin plats i teamet. När det 

blir fråga om ett team med flera individer så kan man räkna med att den linje som teamet enas 

om kommer att vara olika tilltalande för teammedlemmarna, men man kan räkna med att 

teammedlemmarna uppträder lojalt. Det finns en allmän uppfattning att öppna gräl om vilken 

linje som är bäst att följa skapar förvirring och omöjliggör teamet till enigt handlande. För att 

skydda det verklighetsintryck som teamet skall göra så kan det i vissa fall bli nödvändigt att 
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kräva att teammedlemmarna väntar med att ta en ståndpunkt till teamets position är fastställt, 

och då blir alla teammedlemmar tvingade att ansluta sig till den. Det innebär att i många fall 

så blir det nödvändigt för teammedlemmarna att överlägga om vilken ståndpunkt de ska ta 

och sen dölja att de har haft möjlighet till den överläggningen. När en teammedlem gör ett 

misstag inför publiken så måste de andra teammedlemmarna undertrycka sin lust att bestraffa 

syndaren tills publiken avlägsnat sig. Eftersom bestraffningen skulle störa interaktionen ännu 

mer (Goffman, 1959). 

 

Katzenbach & Smith (1993) för fram att för att team skall existera så måste följande 

grundförutsättningar vara uppfyllda yrkesskicklighet, ansvarskänsla och engagemang. Teamet 

måste också prestera ett resultat i form av en vara och/eller en tjänst som är produkten av 

deras gemensamma arbete, samt detta måste också ge deltagarna i teamet en personlig 

utveckling.  

Effektivitet - Högpresterande 

Högpresterande team definierar Katzenbach & Smith (1993) som team som vida överträffar 

resultatet av andra liknande team och de förväntade kraven som ställs på dem utifrån deras 

förutsättningar. Dessa team är mycket sällsynta. Det beror mycket på att högpresterande team 

kräver högt personligt engagemang i varandras välmående och utveckling, vilket inte kan 

beordras från ledningen. Ledningen kan däremot lära sig upptäcka ett högpresterande team 

och dra nytta av det i hela organisationen genom att det högpresterande teamet sprider ett 

engagemang omkring sig som de andra lätt dras med i (Katzenbach & Smith, 1993). 

 

Broadbeck som framförs av Granström (1998) sammanfattar forskningen kring effektivitet 

genom att börja med att skilja på grupputförande och gruppeffektiviet. Det föreslår att 

utförande kan bli definierat som ett brett koncept som täcker allt som en grupp gör i avsikt att 

nå sitt mål, den mängd ansträngning som gruppen lägger ner i sitt arbete. Med effektivitet 

menas vanligtvis den grad av måluppfyllnad som nås. Begreppet välfungerande är relativt 

beroende på vilket skede i gruppens liv som den befinner sig i. Vissa forskare använder sig 

därför av ett vidgat effektivitetsbegrepp. Det bygger på att det är en process i sig och består av 

prestation och livskraft. Livskraft motiveras av att en hög prestationsnivå kan förekomma utan 

att gruppen existerar under så lång tid. Med livskraft menas gruppmedlemmarna 

tillfredställelse, deltagande och vilja att fortsätta arbeta tillsammans. (Granström, 1998) 
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Organisationsteori 

Organisationsformer - Taylorismen och neo-taylorismen 

Abrahamsson & Andersen (2000) för fram att Taylor är mannen bakom en av de tidigaste 

organisationsteoretiska koncepten. Han kallade sitt bidrag för Scientific Management 

(vetenskaplig företagsledning). Han utvecklade detta primärt för att öka produktiviteten i det 

privata näringslivet, men hans principer har används i mängder av olika organisationer 

inklusive offentlig förvaltning. Taylor menade att om företaget leder produktionen via 

Scientific Management så öka effektiviteten. Taylor menade att effektivitet är mängden 

produktions som åstadkoms inom en viss tidsrymd. Taylor menade om man lät arbetarna själv 

bestämma vilket takt som arbetet skall utföras så sjunker takten till den nivå som den 

arbetsgrupp som har den lägsta takten. Taylor menade att arbetet skulle utföras individuellt 

och inte i grupp. Scientific Management bygger på att den bästa ledningsformen är 

vetenskaplig vetande som bygger på klart definierade lagar, regler och principer. 

Huvudavsikten var enligt Taylor att skapa säkra maximalt välstånd för arbetsgivaren. Det var 

också viktigt att skapa välstånd för arbetaren eftersom Taylor ansåg att för att arbetaren skulle 

prestera maximalt krävdes motivation via belöningssystem med bättre betalt samt möjlighet 

att bli befordrade inom organisationen. Det viktigaste målet för ledningen var att utveckla 

varje individ i företaget till dess maximala kapacitet.  

Taylor menade också att för att åstadkomma detta så krävdes en goda relationer 

mellan arbetare och ledning. För att göra insatser och öka effektiviteten behövdes först 

bestämma kvalitetsnivån. Taylor vill att man ledningen skulle bryta ner varje moment i 

produktionen och få kunskap om utförande och tidsåtgång. Taylor var mycket bestämd på att 

påstå att det finns ett bästa sätt att utföra varje givet arbetsmoment förutsatt att 

arbetsuppgiften kan specificeras och slutprodukten definieras. Sen var det ledningen uppgift 

att instruera arbetaren. Ledningen skulle också vara dem som såg till att ta hand om och lösa 

de problem som uppstod i produktionen. Arbetaren skulle inte behöva tänka, utan endast 

utföra sina instruktioner noggrant. Taylor ansåg att arbetaren inte har tillräckligt helhetsbild 

för att kunna se möjligheterna till förbättring, utan det var ledningens uppgift. 

Taylor var mycket bestämd på att påstå att det finns ett bästa sätt att utföra varje givet 

arbetsmoment förutsatt att arbetsuppgiften kan specificeras och slutprodukten definieras 

(Abrahamsson & Andersen, 2000). 
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Pruijt (1997) för fram att det centrala inom taylorismen är utföra bryta ner arbetsmoment i så 

små detaljer arbetaren som utför jobbet inte behöver någon yrkesskicklighet att tala om, utan 

arbetet består av rutinuppgifter. Planeringsarbetet och utvecklingen av arbetsuppgifterna skall 

utföras av en speciell planeringsenhet inom verksamheten, samt att ledarna skall vara de som 

bestämmer exakt hur arbetsuppgifterna skall utföras samt hur snabbt de skall ske. 

Huvudsakliga orsaken till detta är att förhindra utföraren från att minska sin produktivitet. 

Pruijt (1997) anser att det är viktigt att skilja mellan specialisering och detaljarbete. Inom 

specialisering anser författaren så finns utrymme för utföraren att utveckla sig själv vidare 

inom sitt yrke, till skillnad mot i detaljarbetet där individens arbete reduceras till monotona 

rutinuppgifter. Eftersom taylorism skapar låg tillit mellan arbetare och ledning, krävs en stor 

kontrollapparat för att arbetet skall bli utfört på ett önskvärt sätt. Ett löpande band där 

tillverkning sker är ett sätt att nå denna kontroll. Traditionellt har taylorism används inom 

massproduktion. Som exempel nämner författaren att McDonald's än idag använder Taylors 

principer för sin produktion av snabbmat, samt även banker och försäkringsbolag har en 

tendens att hela tiden standardisera sitt arbete i allt högre grad. Till och med 

dataprogramvaruindustrin börjar visa ett tayloristiskt mönster i sin tillverkning. 

 

Vidare nämner Pruijt (1997) att neo-taylorismen används inom verksamhet som har ett större 

utbud av varierande produkter. Ledning bestämmer ramarna på samma sätt som inom 

traditionell taylorism, fast här får arbetaren möjlighet att utföra mer arbetsmoment av 

varierande grad. Som exempel nämner författaren Toyota biltillverkning där montage av 

bilarna sker i olika montageteam där de som grupp får uppgiften att montera en bil inom en 

viss tid med en viss kvalitet, och inom den ramen kan de variera sina arbetsuppgifter. Detta 

genomfördes i första hand för de olika bilmodellerna utrustades efter kundens önskemål i allt 

större grad än tidigare. Härigenom får arbetaren möjlighet att lära sig fler arbetsmoment, ta 

beslut inom gruppen och därigenom ett arbete som inte blir lika monoton som traditionell 

taylorism, utan ger utrymme för att skapa mer kreativitet inom teamet. Målet med neo-

taylorismen är att ha en ökad flexibilitet, att kunna anpassa sig till en varierande mängd olika 

produkter och varianter inom dessa. En positiv följdverkan är att arbetarens ökade 

välbefinnande med den ökade omväxling i sitt arbete, fast detta menar författaren är inte ett 

mål i sig (Pruijt, 1997). 
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Mintzberg, maskinbyråkrati, professionbyråkrati samt adhocracy 

Ahrne (1999) menar att i organisationer är människor beroende av varandra. För att det ska 

kännas meningsfullt för individen att göra sin del i det gemensamma arbetet krävs att också de 

andra gör sin del. I det långa loppet så krävs det att detta kontrolleras. Detta behov behöver 

alltså inte endast komma uppifrån utan också lika viktigt att det finns kontroll av vad ens 

medarbetare gör. Ahrne för fram att Hechter (1987) menar att anledningen till att många 

organisationer inte fungerar är just problem med att kontrollera arbetet som utförs. En god 

kontroll förutsätter möjligheten till övervakning av att de saker som personalen utför, samt 

möjligheten till belöning eller bestraffning utifrån uppnått resultat. Här blir det i många fall 

svårt att bryta ner prestationen på individnivå. I många fall används organisationskulturer, 

som kanske kräver att de anställda ska uppföra sig på ett speciellt sätt, som en lösning på 

kontrollbehovet (Ahrne, 1999). Auktoritet är alltså inte nödvändigtvis något som kommer från 

eller utövas av ledningen i en organisation, utan finns ofta hos arbetskamrater. Det är ett 

uttryck för organisationens medlemmars beroende av varandra, och detta beroende kan vara 

olika starkt. De auktoritetsrelationer som finns mellan olika medlemmar i en organisation är 

styrda av de olika beroende av de kollektiva resurserna som organisationen ger tillgång till. 

Detta kan också se som organisationens makt över medlemmarna. Motsatsen till auktoritet är 

inflytande. Inflytande kan ses som organisationens beroende av en viss person (Ahrne, 1999). 

 

Ahrne (1999) menar att för att illustrera förhållanden mellan människor i omgivningen och 

positioner i organisationer är det intressant att föra fram taylorism som ett organisatoriskt 

begrepp. Taylorism står idag för en extrem form av specialisering av positioner i 

tillverkningsindustrin. Genom denna specialisering var det också lätt att byta ut individer 

eftersom arbetsuppgifterna var lätta att lära sig. Förutsättningarna för taylorismen att bli 

användbar inom industrin för författaren fram är små. Många arbetslivsforskare har påpekat 

att de tayloristiska principerna har stora begränsningar bland annat för att arbetarna ser det 

som enahanda uppgifter och en utarmning av arbetsinnehållet. När människor har fler 

möjligheter att välja måste organisationerna anpassa sig efter de anställdas önskemål.  

 

Taylorismen är det som kännetecknar omgivningen i en maskinbyråkrati enligt Minzberg 

(1979) framförd av Ahrne (1999) vars typografi är tydlig och stabil. Detta ger möjlighet att 

standardisera arbetsmoment i detalj, vilket gör att kraven på yrkesskickligheten minskar. I 

motsats till maskinbyråkratin är professionsbyråkratins omgivning mer komplex och 

svårutsägbar, men ändå stabil över tiden. Detta ger andra möjligheter till standardiseringar i 
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form av termer av specialistkunskap. Standardiseringen av de olika yrkesrollerna sker genom 

krav på en viss kompetensnivå för att inneha positionen. Yrkesutövaren i en 

professionsbyråkrati nyttjar sin kompetens och anpassar sitt agerande inom de inlärda 

metoderna. I en maskinbyråkrati däremot så yrkesutövandet genom organisationsspecifika 

regler, exempel på maskinbyråkratier är tillverkande industrin inom massproduktion.  

I professionsbyråkratin blir den direkta kontrollen av hur arbetet utförs mindre 

framträdande, men genom att de olika positionerna kräver en viss typ av ofta avancerad 

utbildning så blir organisationen ändå trög att förändra, exempel på sådana organisationer är 

sjukhus, skolor och universitet. I en föränderlig omgivning är det svårare att detaljutforma 

positioner med hjälp av regler och standardisering, eftersom de snabbt blir föråldrade. De 

organisationer som verkar inom branscher med snabb förändring bör kunna lita mer på de 

olika anställdas egen bedömning och kunskaper för att kunna anpassa sitt yrkesutövande efter 

varje ny situation.  

Minzbergs typografi adhocracy klarar av denna anpassning. I en sådan 

organisation är arbetsfördelningen ofta informell och tillfällig, arbetsuppgifterna kan variera. 

Dessa organisationer är ofta ganska små, men behöver inte vara det, de omfattar ofta tjänster 

eller information och deras teknologi är ofta avancerad. Deras positioner är lösare och 

svårdefinierade vilket innebär att organisationen blir mer beroende av den person som innehar 

positionen. Här ökas betydelsen av individens engagemang och identifikation med 

organisationens mål. När beroendet mellan positionerna är stort så ökar behovet av 

informationsflöde och kommunikationskostnaderna är höga i denna typ av organisation. Det 

krävs många möten och konferenser i en adhocracy. Minzberg menar framfört av Ahrne 

(1999) att en adhocracy precis som sin omgivning är instabila. Dessa typer av organisationer 

tenderar att bli kortlivade antingen genom att de misslyckas och upplöses eller blir 

framgångsrika och byråkratiseras (Ahrne, 1999). 

Hot mot individens självständighet  "The Organization Man"- Whyte 

Whyte (1956) beskrev i sin numera klassiska bok "The Organization Man" hur vissa arbetare, 

omedvetet väljer att arbeta inom en stor organisation för att få stabilitet i en värld som snabbt 

förändras. De väljer att bli organisationsmänniskor eller som Whyte benämner dem "the 

organization man", de inte bara arbetar för en organisation utan de kommer dessutom att 

tillhör organisationen. Detta är personer älskar att vara del av organisationen och är oskiljbara 

från de arbeten som de jobbar på. De tror att hårt arbete och tillhöra organisationen är 

meningen med deras liv. De rättar sig efter företagets mål och vision på bekostnad av sin egen 
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individualitet och gör det så intensivt att de tror börjar jämställa företagets mål med sitt eget. 

Dessa individer tror enligt författaren felaktigt att det är inom en grupp som kreativt tänkande 

mest kommer till sin rätt och att även själva ledningen i organisationen skall utövas 

gemensamt via en grupp ledare och inte individuellt. De innehar bilden att om du är lojal mot 

företaget så kommer företaget att vara det mot dig. Whyte (1956) anser att dessa personer 

lever i en fantasivärld och för fram att många får sina illusioner krossade när de stora 

företagen slås samman till större enheter och många av de så kallande "The Organization 

Man" blir övertaliga och uppsagda. 

 

"The Organization Man" anser att det ska vara få eller inga konflikter på arbetet och alla 

beslut skall tas i konsensus. Whyte (1956) anser däremot att utveckling kräver att 

medarbetarna skall ha sina egna åsikter för att saker skall kunna belysas från olika håll, och 

därigenom genom diskussioner leda till nya kreativa idéer. Författaren anser att göra det 

eftersträvansvärt att alla hela tiden skall vara överens gör att individen slutar lite på sig själv 

och sin egen förmåga. Författaren anser att "The Organization Man" hela tiden försöker 

anpassa sig till att vara normal och som alla andra. "The Organization Man" vet i och för sig 

att han är annorlunda och tycker illa om mycket som andra verkar gilla, man han inte vara helt 

säker på att andra människor är annorlunda också. Det skapar en undermedveten drift hos 

individen att hela tiden luta sig mot en auktoritet, någon person eller grupp av personer som 

vet vad som är rätt väg att gå, som frigör individen från att själv få det otacksamma och 

otrygga arbetsuppgiften att själv tvingas välja vad som skall göras på arbetet. Arbetaren 

kommer att tycka att grupptrycket är en befrielse och att låta någon annan bestämma är frihet. 

Whyte anser att detta är förödande för utvecklingen av ny konkurrenskraftig teknik. 

Uppfinningar anser författaren sker alltid individuellt och det kräver i sin tur att individen 

känner sig självständig, vara aktiva och har makten att själv besluta vad som skall göras och 

när det skall göras. Whyte (1956) anser att skolorna är till stor del ansvarig för att fostra de 

människor som skall komma att bli "The Organization Man".  

Författaren menar vidare att "The Organization Man" blir aldrig förmögen av sitt 

arbete, utan använder sina pengar för att betala de lån som de tar för att köpa de saker som 

anses vara normalt att införskaffa i det villakvarter som han bor i. Han köper en ny bil 

regelbundet samt investerar i huset så att alla grannar skall tycka att han är normal. Det 

innebär att när "The Organization Man" når en högre position och får högre lön ökar han sin 

lån och konsumerar i samma utsträckning blir på så sätt ännu mer beroende av sitt arbete för 

att fortsätta betala på sina lån samt vara accepterad i sin omgivning både på arbetet och på 
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fritiden. "The Organization Man" tenderar att umgås med andra "The Organization Man" i sin 

privata umgängeskrets, samt behålla samma bekanta år efter år. De påverkar i sin tur hela 

familjen att ta till sig de värderingar som innefattare "The Organization Man". 

 

Whyte (1959) lägger fram flera förslag på lösningen för att komma tillrätta med de många 

nackdelar som samhället, individen och företagen får av att det finns så många "The 

Organization Man". Ett förslag är att fortsätta forska för att få djupare förståelse för de 

mänskliga relationerna påverkar vår individualitet. Han anser dock att det skall göras av 

objektiva forskare och inte att dem inom forskningen som förespråkar och vill bevisa att deras 

förutfattade utgångspunkt att det är via integration och anpassning som individen mest 

kommer till sin rätt. Författaren anser att det finns tusentals studier som förespråkar hur de 

skall få individen att passa in i gruppen, men han anser att det istället måste till forskning 

kring hur man får gruppen att passa till individen. Han säger att istället för att lägga all kraft 

på gruppdynamik så bör man också lägga tid på att studera "individdynamik". Författaren 

föreslår också att det är av stor vikt att låta forskare och tekniker få utlopp för sin 

individualitet och sluta att få dem att anpassa sig till företagets. Detta för att forskaren ska 

utlopp för sin nyfikenhet och kunna arbeta med att vara kreativ och ta fram nya lösningar som 

alla har nytta av (Whyte, 1956). 

Hot mot individens självständighet - Fromm 

Fromm (1943) har framfört tankar kring konsekvenser av ett samhälle där profittänkandet 

dominerar. Författaren menar att det kapitalistiska samhället utveckling visserligen har gett 

upphov till en positiv möjlighet för människor att påverka sin egen tillvaro, men i vissa fall 

även medfört vissa tvångsartade handlingar. Människan fick chans att skapa sin egen lycka på 

grund av egna förtjänster och eget arbete. Många människor fick ett mål att sträva efter och 

många gånger även en bra chans att uppnå målet. Individen lärde sig lita på sig själv och fatta 

ansvarsfulla beslut. Kapitalismen skapade inte endast befrielse från traditionella 

inskränkningar utan bidrog också till att skapa en större positiv frihet och utvecklandet av 

individers kritiska och ansvariga personlighet. Men kapitalismen gav också den enskilda 

större ensamhet och en känsla av vanmakt. I motsats till det medeltida feodalsystemet i vilket 

var och en hade sin bestämda plats i ett välordnat mönster, ställde det kapitalistiska systemet 

individen helt och hållet på egna fötter. Vad han gjorde och om han lyckades eller 

misslyckades var helt upp till den enskilde. Under kapitalismen blir ekonomisk verksamhet, 

framgång, materiell vinning självändamål. Det blir människans uppgift att medverka till det 
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ekonomiska systemets utvidgning. Att samla kapital, inte för sin egen lycka utan som 

självändamål.  

Människan blir en kugge i ett väldigt ekonomiskt maskineri. En viktig kugge om 

hon har mycket kapital och en oviktig och hon saknar kapital. Men i båda fallen en kugge som 

tjänar ett syfte utom henne själv. Man började arbeta för vinstens skull men vinsten skulle inte 

användas till lyx att roa sig utan skulle investeras som nytt kapital. För kapitalistens klassiska 

representant låg tillfredställelsen i arbetet själv. De som inte hade något kapital fick tjäna sitt 

uppehälle genom att sälja sitt eget arbete. De var beroende av marknadens lagar, av god och 

dålig konjunktur samt konsekvenserna av tekniska förbättringar som rationaliserade bort 

arbetare. De blev föremål för en överlägsen makt som de fick böja sig för. Fromm för vidare 

fram att över sociala och personliga förhållanden härskar marknadens lagar. Förhållanden 

bygger på ömsesidig personlig likgiltighet eftersom man annars får svårigheter att fullfölja sitt 

ekonomiska intresse. Förhållanden mellan arbetsgivare och anställd kännetecknas av samma 

atmosfär av likgiltighet. Bägge parterna använder varandra för att tillvarata sitt eget 

ekonomiska intresse och blir därför redskap för varandra. Det är inte ett förhållande där två 

personer är intresserade av varandra, och samtidigt har nytta av varandra. Det blir samma 

saklighet som mellan säljaren och köparen. Kunden är ett föremål som skall behandlas på ett 

speciellt sätt, inte en konkret person vars syften säljaren har intresse av att främja. Ägaren av 

en fabrik är inte direkt intresserad av vad han framställer, han producerar framför allt det han 

kan göra en vinst på sitt investerade kapital, och vad han producerar beror främst på om en 

marknad lovar tillräckligt hög avkastning på det som investerats i en speciell produkt.  

Det är inte bara de ekonomiska förhållanden som fått denna opersonliga prägel. 

Det har skapat relationer mellan människor på samma sätt som förhållanden mellan olika 

saker. Det kanske mest förödande exemplet är den enskilda individens förhållande till sig 

själv. Det är inte bara varor individen säljer utan han säljer sig själv, och känner sig som en 

produkt. Som ägare av denna produkt måste personen också vara skicklig i sitt utövande för 

att ha ett högt marknadsvärde. Finns ingen användning för personens arbete så finns inte 

heller något värde. På så sätt blir självkänslan beroende av vad andra tycker om personens 

värde. Det finns dock ett sätt att bekämpa dessa yttre behov av bekräftelse på sitt värde och 

det menar författaren är stöd av att inneha mycket egendom. Ju obetydligare människan 

känner sig som person, ju mer ägodelar vill personen ha. Andra faktorer som individen kan 

använda som stöd åt en svag själkänsla är prestige och makt. Författaren menar att just 

maktbegäret är ett uttryck för oförmåga hos individen att stå ensamt för sig själv. Det är ett 

desperat försök att nå sekundär styrka om den verkliga styrkan saknas (Fromm, 1943). 
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Ontologiskt trygghet - Giddens 

Giddens (1996) menar att ontologisk trygghet är mycket viktig för att en individ ska känna sig 

trygg. Det innebär att människan vill känna tillförsikt att sin egen identitet kommer att 

uppvisa en kontinuitet och att den omgivande sociala och materiella miljön kommer att vara 

som det alltid varit. Författaren menar att vi är ofta omedvetna om att det är viktigt för oss. 

Giddens menar vidare att utvecklande av en tillit som startar när vi är barn är det som hjälper 

oss att känna oss trygga trots att världen förändras hela tiden, samt att det föreligger många 

faror i vårt dagliga liv. Barnet lär sig lita på att sina föräldrar är konsekventa, och samtidigt så 

lär sig barnet att hantera sina egna begär på sånt sätt som de omvårdande personerna finner 

godtagbart och att barnet ska uppvisa pålitliga och regelbundenhet, för att erhålla tillgivenhet 

och kärlek. Barnet får vissa ramar att agera inom vilket också påverkar hur barnet ser på sin 

egen identitet. Förändringar hos föräldrarnas beteende i form av tvetydigheter skapar mycket 

osäkerhet oss ett barn som då inte vet hur denne ska agera för att få sin dagliga dos 

tillgivenhet.  

När människor i vuxen ålder vill bli lugnad av att de platser de vistas på är som de 

alltid har varit, samt att andra människors är pålitliga för att känna sig trygga och lugna, är det 

en slags känslomässig återgång till tidigare sociala erfarenheter. Ontologisk trygghet och 

vanans makt är nära förbundna med varandra. De personer som vårdar barn fäster vanligen en 

överdriven vikt vid rutiner, något som barnens del vänjer barnen att rutiner och förutsägbarhet 

är något som kopplas till en djup känsla av trygghet. När något förändras så blir barnet 

ängsligt. Författaren menar vidare att om en person som bygger sin tillit och trygghet på 

dagliga rutiner hamnar i en situation där det sker stora förändringar kan det uppkomma en 

känsla av misstro som upplevas som oerhört obehagligt eftersom tidigare obehagliga 

erfarenheter kopplat till konsekvenser på grund av förändringar av viktiga vuxnas krav på 

agerande för att vara berättigad att erhålla tillgivenhet och kärlek. (Giddens, 1996).  

Även Goffman (1959) framlägger att vi människor känner vill känna oss trygga 

genom att intala oss att människor är oföränderlig. När en individ kommer i kontakt med 

andra individer så vill de i allmänhet skaffa sig upplysningar om personen eller tillämpa de 

upplysningar som de redan har, eftersom det gör det möjligt för de andra att i förväg veta vad 

man kan förvänta sig av honom och hur man själv ska bete sig för att få honom att reagera på 

ett önskvärt sätt. För att nå dessa upplysningar används ofta kommunikation, via tal och 

kroppsspråk. Goffman menar vidare att det skapar en trygghet att veta hur vi ska agera för att 

andra människor skall godta oss och därför finns det en tendens att vi låter det första intrycket 
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vara styrande och har en vilja att upprätthålla detta, trots att vi människor egentligen förändras 

hela tiden (Goffman, 1959). 

Maktstruktur 

Makt enligt Bauman och Goffman 

Bauman (1990) definierar makt som desamma som möjligheten att utnyttja andra människors 

handlingar som medel för det egna målet, och mer allmänt rör det sig om möjligheterna att 

minska de begränsningar som andra människors frihet påför det egna valet av mål och medel. 

Denna minskning av andras frihet och utökande av den egna menar författaren kan göras dels 

genom tvång som är direkt och mindre kostsamt för makthavare än den andra metoden som är 

”låta andras önskningar jobba för mig”. Den innebär att manipulera situationen så att andra 

människor bara kan nå sina eftertraktade värden genom att följa de regler som makthavarna 

har bestämt. Som exempel för författaren fram fabriksarbetaren som kan försäkra sig om en 

högre levnadsstandard på villkor att arbetet sker med högre intensitet och hängivenhet och 

ovillkorligen efterleva ledningens befallning. Bauman (1990) menar att privata och statliga 

organisationer använder idag avancerad informationsteknik som inskränker vår frihet till stor 

del. De som har tillgång till denna teknik stärker sin makt över oss. 

Foucaults tankar om makt 

Foucault (1974) har utifrån sitt sätt att ordna och analysera historiskt material utvecklat en 

förståelse av makten som radikalt bryter mot mera traditionella synsätt. Författaren anser att 

makt inte är någon abstrakt egenskap som kan plockas ut och studeras i sig. Den saknar essens 

och kan inte mätas utan existerar endast i relationer och när den uttrycks i handling. Foucault 

menar att det är ointressant att studera vem som har makt, det vill säga suveränitetens makt 

över någon kopplat till dennes ämbete eller karisma. Genom att se makten på det sättet bortser 

vi enligt Foucault från maktens mångfacetterande karaktär och makten blir entydig och 

centraliserad. Makten kan inte lokaliseras och fixeras enligt författaren. Makten ska istället 

förstås utifrån de tekniker och former som de uttrycks i. Foucault intresserar sig för själva 

utövandet av makt. Han menar att makten finns i princip överallt. Den uttrycks i olika 

mikrosammanhang och kan inte avgränsas till någon särskild enhet och storhet, som stat, 

företagsledning och kapitalism.  

 

Foucault (1974) uppfattar makten som en central aspekt av relationer i vilka subjektet, såsom 

komplex, motsägelsefull och skiftande självuppfattning, omvandlas genom sociala praktiker, 
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vilka uttrycker makt. Olika kunskapsformer är i maktens tjänst och fungerar disciplinerande, 

som att ange normalitet och avvikelse. Etablerade föreställningar som finns inom olika 

samhällsinstitutioner och vad som är normalt och förnuftigt bidrar till att reglera individernas 

självuppfattning och handlande. Foucault menar att makt och vetande är parallella begrepp. 

Kunskap ligger till grund för maktutövande medan maktutövande också producerar kunskap.  

Det mest intressanta i det moderna samhället är makten riktad mot subjektiviteten 

och dess konstituering säger Foucault (1974). I skapande av subjektivitet görs individen dels 

till föremål för underordning, och dels utvecklas en viss begränsande identitet. Makten utövas 

genom att subjekten binds till en viss identitet. Deras självuppfattning styrs och regleras 

genom maktens verkningar. Foucault skriver om maktens ekonomi där han menar att 

individerna disciplineras så att de utvecklas till självdisciplinerande, läraktiga och produktiva 

varelser. Detta innebär att folk ibland har en välvillig hållning till maktens former, eftersom 

de inte uppfattar att det handlar om makt. Potentialerna utvecklas inte fritt eller är bestämda 

av särskilda aktörer. Foucault lyfter istället fram dominerande, historiskt genererade 

föreställningar, så kallade diskurser. Det är en teoretiskt baserad tankegång, reglerad och 

inspirerad av maktförhållanden som till viss del är socialt och ekonomiskt bestämd.   

Diskursen anger ramar för tänkande och kunskapsutvecklande, den möjliggör och ordnar 

utsagor och ger dessa enhetlig form. De definierar och styr individerna. Även makthavarna 

underordnas dessa diskurser och de strukturer som åtföljer dessa (Foucault, 1974).  

Vi uppfostras att tycka vad som är normalt via diciplineringsmetoden examen 

Foucault (1974) menar att den moderna disciplineringen, att kontrollera folklig oro och 

opposition, vilar både på kraftfull ledning och en genomtänkt metod. Metoden innefattar 

hårda sanktioner för minsta olydnad. Den förutsätter en total makt över de underlydande. 

Dessa avskiljs från omvärlden i avgränsade områden, tiden styckas sönder och användes 

enligt ett speciellt schema. De underordnades klädsel, kropp, rörelser och hållning regleras i 

detalj. Foucault beskriver att disciplinen genom att stödja sig på mycket gamla metoder, 

åstadkommit ett helt nytt straffsystem i vårt samhälle. Det moderna straffsystemet bygger inte 

enligt Foucault på de humanistiska vetenskaper som brottmålsdomstolarna försetts med utan 

utgår från den disciplinära teknik som har satt igång en ny mekanism av normaliserade 

sanktioner. I de olika formerna för disciplin i det moderna samhället ser man normens makt 

framträda. Foucault visar på att i och med en standardiserad uppfostran och införandet av 

lärarseminarium i skolorna befästs det ”normala” sin ställning som tvångsprincip. Det 

”normala” befästs i industrin där det reglerar tillverkningsmetoder och produkter.  Liksom 
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övervakningen blir nu även normaliseringen med den ett av de viktigaste maktredskapen i det 

moderna samhället. Makten att normalisera har framtvingat homogenitet, samtidigt som den 

har individualiserat genom att göra det möjligt att mäta avvikelserna, bestämma nivåerna, 

fastställa specialiteterna och dra nytta av olikheterna genom att anpassa dem efter varandra.  

Foucault (1974) har utvecklat en teori han kallar examen. Här kombineras den 

övervakande hierarkins metoder och den normaliserande sanktionens metoder. Examen 

innebär en normaliserande granskning och en övervakning som gör det möjligt att kvalificera, 

klassificera och straffa. Detta gör det möjligt att differentiera individerna, belöna och bestraffa 

dem. Den uttrycker sig i alla disciplineringssammanhang och visar tydligt underkastelsen hos 

dem som uppfattas som objekt och objektiveringen av de underkastade. I examen framträder 

ansamlingen av makt och kunskaper i all sin glans. Foucault beskriver att skolan blir en sorts 

apparat för ständig examina som ständigt löper parallellt med undervisningen. De tidigare 

duellerna där eleverna mätte sina krafter med varandra ersätts med en ständig jämförelse 

mellan var och en av dem och alla de andra, vilket ger möjlighet att på en gång belöna eller 

bestraffa. Inom det område där den disciplinära makten råder, demonstrerar den sin mäktighet 

genom att inrätta objekt. Examen placerar individerna inom ett övervakningsområde och ger 

dem också en bestämd plats i ett nät av skrivna handlingar. Genom den hamnar individerna i 

en mängd dokument som infångar och låser fast dem (Foucault, 1974). 

Kommunikationen 

Goffman - Kommunikation 

Goffman (1959) menar att när en individ kommer i kontakt med andra individer så vill de i 

allmänhet skaffa sig upplysningar om personen eller tillämpa de upplysningar som de redan 

har, för att kunna leva upp till sin sociala roll. Författaren ser en social roll som ett 

förverkligande av rättigheter och skyldigheter som är knuten till en given status. En social roll 

kan innehålla många olika roller, eller rutiner, som vardera kan visas upp av aktören vid flera 

tillfällen för en publik av samma eller olika personer. De bidrar till att definiera situationen 

och gör det möjligt för de andra att i förväg veta vad man kan förvänta sig av honom och hur 

man själv ska bete sig för att få honom att reagera på ett önskvärt sätt. För att nå dessa 

upplysningar finns olika teckenförmedlare till exempel kommunikation. Det består både i vad 

personen utsänder via tal och överför via kroppsspråk. Publiken kommer sannolikt att försöka 

tro på aktören och ge honom ett bra bemötande och den säkerhet som de känner när de drar 
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olika slutsatser om aktören beror på faktorer som vad det vet om personen sedan tidigare, men 

det viktigaste beror på vad publiken har för erfarenhet av liknande personer. (Goffman, 1959). 

 

Goffman (1959) framlägger vidare att aktören vill kontrollera publikens definition av 

situationen, för att styra de andras beteenden och få önskad respons. Detta genom att aktören 

uttrycker sig på ett sådant sätt att publiken självmant handlar enligt aktörens plan. En viktig 

aspekt från publikens gensvar är att eftersom aktören sannolikt kommer att framställa sig i så 

bra dager som möjligt kan publiken dela upp vad de ser i två delar, en verbal del som är 

relativt lätt att manipulera, och en del i vad aktören överför vilket är svårare att påverka. 

Publiken kan sen använda sig av vad de anser vara de okontrollerbara delarna i 

kommunikationen för att verifiera att det stämmer med vad som uttrycks via de kontrollerbara 

delarna. Goffman anser att det verkar som om publikens förmåga att avslöja en aktörs försök 

att manipulera är större än aktörens möjlighet att kunna manipulera sin publik, vilket i 

slutändan ger publiken ett övertag över aktören och därför kommer sannolikt brister i 

symmetrin i kommunikationsprocessen att vara styrande över trovärdigheten i ett uttryck.  

Det verkar som om varje medarbetare förväntas undertrycka sin riktiga åsikt, och 

lägga fram en syn på situationen som han tror att publiken i alla fall tillfälligt kommer att 

acceptera. Bevarandet av denna falska samständighet underlättas av att varje deltagare döljer 

sina egna önskningar bakom uttalanden som hävdar åsikter som alla deltagare känner sig 

förpliktade att tycka. Det förekommer också ofta en uppdelning av definitionsarbetet där varje 

aktör ges tillåtelse att rationalisera och rättfärdiga sina handlingar via en egen definition som 

de andra ger sin tillåtelse att vara den skenbart rådande. Som motprestation vill då de andra få 

samma möjlighet att förvränga definitionen efter sitt eget bästa. Detta gäller så länge det andra 

inte direkt påverkas negativt av den förvrängda definitionen. Deltagarna bidrar alltså aktivt till 

att en enda allmän definition av situationen upprättas. Goffmans (1959) kallar detta för en 

preliminärt fungerande enighet (Goffman, 1959).  

Kommunikationsformer, monolog - teknisk dialog - autentisk dialog 

Martin Buber (1966) refererad i Lennér & Axelsson (1996), skiljer mellan monolog, teknisk 

dialog och autentisk dialog. Monologen är självcentrerad och inte särskilt respektfull i 

kommunikativt syfte. Den tekniska dialogen är ensidigt tävlingsinriktad där parterna saknar 

vilja att förstå varandras synsätt. Man talar inte med utan förbi varandra. Den tekniska 

dialogen är ett informationsutbyte som utspelar sig som rigida och retoriska argumenterande 

monologer. I den tekniska dialogen talar inte parterna om mer än det absolut nödvändiga. I 
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den autentiska dialogen finns däremot ingen känsla av att vara kontrollerad. Båda parter 

respekterar varandras olikartade känslor och ståndpunkter. Man betraktar inte varandra som 

personliga motståndare utan för en öppen och prövande förhandling. Man granskar varandras 

argument utan misstro och är välvilligt inställd när man lyssnar på den andres argument och 

håller dörren öppen för olika lösningar (Lennér & Axelsson, 1996). 

Teorier till resultatredovisning och diskussionen 

Utifrån dessa teorier så tänker jag använda mig av följande teorier i resultatredovisningen och 

analysen av intervjuer och observationer. Teorierna har också varit vägledande vid 

materialinsamlingen. Till teambegreppet använder jag mig av Goffmans (1959) teorier kring 

team med saknad vid frånvaro samt teammaskopi samt Katzenbach & Smiths (1993) teori 

kring teamets grunder.  

 

Till begreppet effektivitet samt högpresterande använder jag mig av Taylors definition 

presenterad av Abrahamsson & Andersen (2000) som innefattar effektivitet som mängden 

producerade produkter inom en viss tidrymd. Jag använder för begreppet högpresterande 

Broadbecks presenterat av Granström (1998) vidgade effektivitetsbegrepp som förutom själva 

effektiviteten dessutom innefattar livskraft vilket avser att teamets medlemmar även har en 

vilja att fortsätta arbeta i teamet över tiden. Jag nyttjar även Katzenbach & Smiths (1993) 

definition av högpresterande team som ser det som team som vida överträffar andra liknande 

team. 

 

Till begreppet organisationsstruktur så använder jag mig dels av taylorismen beskriven av 

Abrahamsson & Andersen (2000) och Pruijt (1997) som även beskriver neo-taylorismen. För 

beskrivningen av organisationens uppbyggnad använder jag mig även av tre av Minzbergs 

typografier maskinbyråkrati, professionsbyråkrati samt adhocracy framförd av Ahrne (1999). 

För definition av flexibilitet använder jag mig neo-taylorismen som ser det som möjlighet att 

kunna anpassa sig till en varierande mängd olika produkter och varianter inom dessa 

 

Kring begreppet makt och maktstruktur använder jag mig av Bauman (1990) definierar makt 

som detsamma som möjligheten att utnyttja andra människors handlingar som medel för det 

egna målet, samt handlingsutrymme som individens makt över sin egen situation, samt 

Foucaults (1974) teori examen för upprätthållande av maktstruktur. 

 



 44

För diskussionen kring individernas självständighet använder jag mig av Whyte (1959) 

definition av "The Organization Man", samt Fromm (1943) tankar kring konsekvenser av ett 

samhälle där profittänkandet dominerar. Jag använder mig även av Giddens (1996) begrepp 

ontologisk trygghet. 

 

För diskussionen kring kommunikation använder jag mig dels av Goffmans (1959) syn på 

kommunikation samt Martin Buber (1966) refererad Lennéer-Axelsson, 1996, skiljer mellan 

monolog, teknisk dialog och autentisk dialog 
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5 Resultat av intervjuer och observationer 

Hur grupperna uppfyller begreppet team 

Team-S 

Hos team-S framkom inte någon enhetlig uppfattning hos respondenterna på om det 

påverkade gruppens effektivitet om någon var frånvarande. Lisa och Lasse var överens om att 

om en medarbetare slutar så påverkas inte effektiviteten i gruppen nämnvärt. Lasse pointerar 

att om det är en toppsäljare som slutar så kommer det naturligtvis att påverka gruppen, eller 

om det är en person som står för mycket sociala aktiviteter kommer även det att ge en viss 

påverkan. Anna menar däremot att om det kommer in en ny i gruppen så tar det flera veckor 

innan den börjar bidra till teamets resultat, och att det krävs att den personen erhåller väldigt 

mycket kompetens innan den personen är fullärd. Olle håller med och menar att alla är unika 

och att det är svårt att ersätta någon och att alla bidrar med sin personlighet till gruppen. 

Samtliga är dock överens om att om det bara är en person som skall bytas ut så påverkas inte 

effektiviteten negativt, men om det är flera som samtidigt lämnar gruppen så kommer 

effektiviteten att sjunka.  

Team-K 

Bertil i team-K menar att om det är någon som är orutinerad och ny så påverkar det inte 

teamets prestation om någon är frånvarande däremot om någon med lång erfarenhet 

försvinner så tar det en hel del kraft. Erik anser att det är svårt att ersätta de personer som har 

en hög kompetens, vilket de flesta har i verksamheten. Det finns en del nyckelkompetens som 

flera personer besitter för att undvika problem når någon är frånvarande. Erik säger att "om tre 

personer försvinner, då blir det en lucka kompetensmässig". Johan för fram att det många fall 

finns ett system där man medvetet ser till att reservkompetens på kunskapsområden samt 

kundkompetens inom företaget, men det finns även "det är inte alla kompetenser som vi har 

dubbletter på, en del har ju kunskap som ingen annan har". 

Teammaskopi 

Om en kund ringer till någon i team-S och är missnöjd över någon kollegas insats så lyssnar 

alla respondenter först på kundens klagomål och förklarar hur saker ligger till och Lisa 

försöker hålla sig neutral, hålla ”masken” ut mot kunden, och sen stämma av med sin kollega 

vad som har hänt samt hur de ska agera vidare. Olle och Anna försöker hjälp kunden och kan i 

vissa situationer blotta sin kollegas misstag inför kunden. Anna säger ”Det händer att jag 



 46

säger att kollegan har gjort fel, det är inte ofta men nog kan jag säga att då har min kollega 

gett fel information till dig. Visst kan jag säga det, helt klart!". I team-K "håller man masken" 

ut mot kunden och skyller inte på varandra vid klagomål från kunden. Bertil anser att "det är 

bra att man täcker upp för varandra eftersom kunden kan ibland tycka att det är obehagligt att 

framföra ett klagomål direkt till den berörda konsulten". Erik framlägger att "jag uppfattar att 

man tar ett kollektivt ansvar och att företaget tar ansvar att rätta till problemet". Johan anser 

att de löser dessa problem tillsammans inom gruppen med hjälp av att de är så samspelta och 

vet hur var och en reagerar. 

Yrkesskicklighet - förmåga att utföra sina arbetsuppgifter 

Samtliga respondenter i team-S känner att de får den utbildning som krävs för att lösa de 

arbetsuppgifter som deras tjänster och produkter innehåller. Lisa, Anna och Lasse menar att 

det ligger på deras eget ansvar att skaffa sig den vidareutbildningen som kontinuerligt krävs 

för att lösa sina arbetsuppgifter. Anna hade önskat att någon annan hade mer aktivt gått in och 

lärt henne de nya produkterna som kommer, eftersom det tar en hel del från hennes säljtid att 

själv erhålla önskad kompetens via företagets intranät. Lisa tycker att det är väldigt viktigt 

med utbildningen ”det är inte meningen att jag ska sitta och halvgöra något, det är inte 

effektivt och då gör jag ett dåligt jobb”.  

 

I team-K anser Bertil att de har ett bra sätt att lägga upp kompetensförsörjningen i företaget 

där det finns olika ansvarsområden inom den kompetens som är viktig för företagets 

verksamhet. Erik delar den uppfattningen och framlägger; 

  

"ofta ger ju genomförandet av ett uppdrag, automatiskt en kompetensutveckling, 

många gånger så kan man gå in i ett uppdrag och lära sig en ny produkt och man 

har chans att göra det för att man tar till lite extra med tid".  

 

Johan anser han gärna skulle se ännu mer utbildning, däremot så har han full frihet att beställa 

kurslitteratur och bedriva självstudier på fritiden, för att erhålla ökad kunskap kring sina 

arbetsuppgifter.. 

Ansvarskänsla 

I team-S anser samtliga respondenter att de anser att sina kollegor tar sitt ansvar i gruppen i 

stort sett, fast det finns även som Lasse påpekar ”några som bara halkar med” och som Anna 
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uttrycker "det finns vissa personer i teamet som tar mindre ansvar än andra". Majoriteten av 

respondenterna anser att inte alla teammedlemmar tar egna initiativ i gruppen. Lisa tror 

däremot att det är något som alla gör, hon anser att det är något som krävs för att kunna ingå i 

teamet däremot så tycker Lisa att ”det är bra att vi är olika, men man måste vara en viss typ av 

person, en fighter som vill vara ute och slåss med olika konkurrenter”. Även Anna påpekar 

vikten av att alla ska dra åt samma håll och vara självgående. Olle och Lasse tycker att det är 

viktigt att alla är olika och ”det är viktigt att det finns en blandning, vissa är bra på vissa 

saker”. Olle säger att ”vissa behöver bromsas upp, en del har rollen som drivande och en del 

är mer förnuftiga och tänker mer framåt, att ha en mix som vi har är viktigt”.  

 

Bertil och Erik i team-K anser båda två att det finns ett stort ansvarskännande i gruppen för de 

uppdrag som utförs. Johan ser inte det som ett problem och framlägger;  

 

"En del saker kan ta tid innan de blir utförda, man har lärt sig hantera det, en del 

vet man att man kan säga det och så blir det gjort och en del får man följa upp det 

efter en dag eller två, vet man att det är något som är extra viktigt att bli utfört då 

framför man det så när man ber personen och då blir det oftast gjort i tid. Det som 

prioriteras genomförs".  

 

Bertil och Erik anser att det som generellt kan förbättras något är konsulternas arbete med att 

ta egna initiativ och sälja in nya uppdrag och ökad vilja till att bredda sin kompetens. De tror 

att anledningen till att det finns vissa svårigheter till detta är att det är att konsulterna känner 

en trygghet i det som de kan samt att det känns ovant att kontakta nya kunder om du under 

lång tid har varit anlitad mycket hos några få kunder och känner väl till deras miljö.  

Hur grupperna uppfyller begreppet högpresterande 

I team-S upplever respondenterna att de har extremt höga mål men de är uppnåeliga. Olle 

säger att de uppsatta målen inte går att jämföra i svårighetsgrad med målen på andra 

avdelningar. Han anser att det är helt annorlunda och han har inte jobbat med sån målsättning 

förut. Anna uppskattar att målen är klara och tydliga med täta uppföljningar. Och genom att 

de får bonus vid måluppfyllelse så är det helt i sin ordning att de ligger på en hög nivå. Anna 

litar på att ledningen har goda grunder för de mål som sätts, och tillhandahåller de resurser 

som krävs för att nå målen. Olle pointerar vikten av täta uppföljningar för att kunna nå målen 

”genom uppföljningen kan man se att man jobbar åt rätt håll så man har chans att hämta upp 
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det innan det är för sent”. Anna säger att när hon tidigare jobbade på butik så hade de endast 

teammål utan täta uppföljningar och då klarade de inte alltid de uppsatta målen, hon ser 

uppföljningarna som en sporre. Lasse ser också att målen och målbildsträningen för att nå 

dessa tillsammans med täta uppföljningar, är avgörande för att målen ska uppfyllas. Lisa säger 

att ”de verkar ha tänkt till från ledningens sida, och hjälper oss att nå målen”.  

I team-K anser Bertil och Erik att de kortsiktiga målen är tydliga och 

genomförbara, med regelbundna uppföljningar veckovis samt varje månad. De anser inte att 

det går att höja nivån speciellt mycket om bibehållen kvalitet skall upprätthållas. De som inte 

når upp till sina mål har speciella samtal där resultatet, aktiviteter och kvaliteten gås igenom 

för alla de som ligger under en viss prestationsnivå. Både Bertil och Erik anser att de 

långsiktiga målen inte är lika tydliga som de kortsiktiga. Bertil har ibland ansett att målen är 

för höga men "det har alltid varit en förhandling men jag har alltid varit nöjd med de mål jag 

fått till slut. Vi har diskuterat det tillsammans jag och chefen". Johan anser att målen är höga 

och att de behöver vara det för att få en lönsamhet. 

Låg personalomsättningen i de nuvarande teamen 

I intervjuerna med team-S framkom att teamet har ursprungligen har bildats för att möta 

marknadens nya krav och innan detta skedde var det tidvis en relativt hög personalomsättning, 

till viss del även vid själva formerandet av det nuvarande teamet. Lisa menar att ”man kan ju 

inte vara här särskilt många år, jag kan inte arbeta här utan att bli utbränd och nedgrävd, man 

kan ha det här jobbet några år sen ska man nog marschera vidare. Det är många som inte har 

orkat med och bara stigit av tåget och valt en lugnare yrkesroll”. Lasse menar att vissa som 

arbetat i teamet har kommit på och har slutat allt eftersom han tror att i slutändan, att arbeta i 

förlängningen slutar med slentrian och att arbetsuppgifter och lön blir rutin och minskad 

entusiasm. Olle tror inte att det är bra med en för hög personalomsättning, ”det är viktigt att 

man känner varandra och har kul i gruppen, och det kan bli svårt med några färska personer”. 

Olle tycker att det har varit lätt att få in de nyanställda till i teamet eftersom de har kommit 

från andra avdelningar och varit kända för gruppen sedan innan. Lasse poängterar att för hög 

personalomsättning inte är bra sammanhållningen. Lisa säger att det inte är bra att få in för 

många nya eftersom de påverkar teamresultet negativt på grund av att de tar resurser för de 

övriga att lära upp dem. Lisa och även Anna tycker att det är viktigt att ha en låg 

personalomsättning så att gruppen hinner stabilisera sig. Anna tycker att det tar några 

månader innan de nya hinner lära sig och bidrar till teamresultatet.  
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Även i team-K har det varit liten personalomsättning i företagets nuvarande form. 

Bertil och Erik anser att de som har slutat är de som har en något lägre kompetens och gissar 

att de har ganska snabbt känt att de krav som ställs i gruppen är lite för hårda, och inte riktigt 

rätt för dessa personer. Johan tycker att personalomsättningen har varit låg förutom en av 

ledningspersonalen som har varit en utmaning att tillsätta. Johan menar att han och många 

med honom är så pass självgående så att denna ledningsfunktion har inte varit så viktig även 

om det har upplevts som varit jobbigt att vara utan. 

Teamens intresse i varandras utveckling 

I team-S är alla respondenter eniga om att man bryr sig om varandras personliga utveckling.  

Anna menar att ”det har blivit lite mer på senare tiden då vi börjat med teambonus. Då tänker 

vi på att ju mer vi lär varandra desto mer bonus får vi ut”. Även Lisa menar att de är mycket 

resultatfokuserade ”fixar alla sina mål så får vi även ut teambonus”. Lisa för fram att hon inte 

tror att de har tid med att någon håller inne med sin kompetens ”så är det någon som kan 

något så fram med det, vi är ju ändå ett team, chefen tror jag inte accepterar sånt att någon 

sitter och tjuvhåller på information”.  

I team-K är man inte lika uttalat intresserad av varandras utveckling. Erik anser att 

det finns ett visst intresse från ledningspersonal, och Bertil anser att det är något som är 

önskvärt att arbeta mer på. Erik tror att ett ökat intresse för varandras utveckling skulle kunna 

innebära att "det kan ju också underlätta att utveckla andra inom sitt specialområde. Men det 

är ju inget som idag är direkt uttalat för det ändamålet". Johan tycker att han ofta får 

uppskattning för de saker som han presterar, både från chef samt arbetskompisar, han berättar 

också att de stora saker som uppnås presenterar på ett intranät för alla att ta del av. Han 

upplever att hans chef är mycket mån om att alla ska må bra både på jobbet och privat. 

Teamens uppfattning på hur de blivit så effektiva 

Lisa i team-S tror att de har nått den effektivitet genom bra affärsstyrning ”det är viktigt att 

man tycker att jobbet är roligt, har kul på jobbet med en lätt stämning, och gör mycket 

tillsammans på fritiden”. Anna säger att den höga effektiviteten beror på att de kan följa upp 

sina mål varje dag och att de har individanpassade säljplaner. Olle trycker mer på att en bra 

kamratskap ökar effektiviteten ”det är mycket glädje och mycket skoj, men ändå allvar när vi 

jobbar, när vi väl jobbar så jobbar vi med bra fart och seriöst, men när det är paus så har vi 

roligt”. Lasse tror att de har nått sin effektivitet genom att de har jobbat hårt med sin 

målbildsträning, vilket gjort att det börjat flyta på och fungera som de önskar. Lasse fortsätter; 
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 ”tidigare var det mest att man sålde och det gick ändå bra men det där riktigt 

stadiga kurvorna fanns inte. Det gick mycket upp och ner medan idag har det 

börjat bli en rakare linje och man kan i förtid utläsa var man hamnar och styra 

resultatet så att det kommer att sluta bra”.  

 

I team-K anser både Bertil och Erik att de har nått sin effektivitet genom att arbeta 

nära kunden och ta med kunden tidigt i arbetet med nya lösningar. De anser också att den 

specialisering som finns är en framgångsfaktor, där det finns en uppdelning på lokal nivå med 

olika fokusområden. Att det även finns möjlighet att anlita experter från andra kontor i landet 

ser de också som en viktig faktor. Johan anser; 

  

"chefen har visat hur vi ska arbeta och vilka mål han har och vilka krav som ställs, 

då har man en hög målbild, och han har visat hur man jobbar proffsigt. Det har 

stimulerat mig, den biten".  

 

Att öka effektiviteten ännu mer 

Lasse anser att de att de kan bli ännu mer effektiva men vet inte riktigt hur, han konstaterar 

också att du blir effektivare hela tiden allt eftersom de teammedlemmar som har 

underpresterat har lämnat teamet. Olle tror att det kan bli en viss effektivitetshöjning med en 

hårdare reglering av arbetstider samtidigt som det då finns risk för att folk tappar humöret och 

då jobbar sämre. Anna tycker att det är viktigt för att nå en ökad effektivitet att man tar tag 

nya tjänster som kommer in och lär sig själv och sen lär sig andra. Anna tror också att viss 

ökning i effektiviteten kan uppnås genom förenklade informationssystem. Lisa anser det finns 

saker att göra men i huvudsak så anser att hon det är så effektivt som det kan rimligtvis vara 

och uttrycker sig ”det är bara att skruva på de skruvar som vi har, man hittar alltid läckor”. 

När det gäller ökad effektivisering så anser Bertil att det som borde göras är att 

fördjupa arbetet med kundteam. Kundteam är en grupp där en säljare samt tre till fyra 

teammedlemmar tar ansvar för en viktig kund. Bertil anser att det genererar fler affärer, samt 

ger en bra dialog med kunden. Det ger även bättre kommunikation internt och ökad inblick 

och förståelse i varandras arbetsuppgifter. Det fyller också ett något eftersatt behov av att 

träffas socialt. 



 51

Erik anser att de behöver någon typ av mentor för att kunna känna sig trygg i att ta 

tag i nya saker samt att det kan hållas seminarium regelbundet om för teamet intressanta 

ämnen. Johan tycker att det är viktigt att man får träffas mer och lära känna varandra, att till 

exempel fara ut två teammedlemmar till kund är mycket givande, då lär man sig från varandra 

under tiden, som alla inblandade har nytta utav. Johan anser vidare att det är viktigt att ha 

långsikta realistiska personliga utvecklingsmål, samt att det belönas på ett fastställt sätt 

lönemässigt om dessa individuella mål om de uppfylls på utsatt tid. 

Teambonus och dess konsekvenser 

Samtliga respondenter i team-S anser teambonusen ökar deras intresse för varandras 

utveckling. Lisa säger att ”vi tänker bara bonus”. Olle menar att genom att öka teambonusen 

så skulle man nog ”pusha på” varandra mer för att nå målen. Lasse poängterar även vikten av 

teamaktiviteter som säljtävlingar ”så fort man lägger in en teamaktivitet så höjs nivån 

märkbart”. Lisa säger att ”vi försöker hjälpa varandra så mycket vi kan, om det är någon som 

behöver ytterligare hjälp så har vi ju en coach det är ju hans uppgift, det är ju egentligen inte 

min roll”. Det framkommer också att team-S har en betydligt högre lön än de övriga delarna 

inom koncernen. Det finns en kö av personer som söker till teamet, dels för lönens storlek 

men även för den goda stämning som teamet har gjort sig känt för.  

 

Bertil i team-K beskriver hur deras system för att värdera den enskilda individens prestationer 

bör hanteras "Jag tror att det är oerhört viktigt att man har en dynamisk modell för att kunna 

hantera det som är viktigt, ibland nya kundcase ibland debiteringsgrad". Erik menar däremot 

att han tror inte att det behövs något belöningssystem för att få en bra balans mellan att skapa 

nya kundaffärer och ha en hög debiteringsgrad. Erik menar att "det skulle räcka med att 

medvetandegöra behovet". Johan anser det är det som belönas som styr vad var och en inriktar 

sig på. 

Teamens organisationsstruktur 

Båda teamen har ekonomiskt vinstintresse i fokus 

Vid besök hos team-S så berättar Sven som är chef för teamet att deras verksamhet består av 

att via telefonförsäljning tillhandahålla kommunikationstjänster till utvalda kundsegment. 

Koncernen är privatägd samt har ekonomiskt vinstintresse som övergripande syfte. De är en 

av nio kontor i Sverige. Kunder faller utanför deras tydliga hänvisas till andra delar inom 

koncernerna i första hand. Sven är ansvarig chef och han genomför högsta ledningens 
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beslutade verksamhetsmål. Sven träffar regelbundet sina säljchefskollegor och diskuterar hur 

verksamheten skall läggas upp. De genomför även förnyelse och utvecklingsarbeten 

tillsammans, exempelvis lägger de upp en gemensam säljprofil där kompetensnivåer och 

annat definieras. Sven att leder sen sin grupp utifrån denna profil. Till sin hjälp har han en 

säljcoach samt administrativ personal. Sven följer upp de nådda målen varje vecka med hela 

personalen, samt var tredje vecka enskilt med varje individ. Vid detta personliga samtal gås 

även den personliga utvecklingsplanen igenom. Varje säljare skall genomgå ett antal 

utbildningar för att successivt nå högre kompetens så att säljaren kan agera allt mer 

självständigt inom sina ramar. Det framgår att teamet har stor möjlighet att ta in nya produkter 

och tjänster som faller inom deras ramar. De har däremot svårt att ändra sina arbetssätt i 

någon större omfattning även om det finns vissa hjälpmedel som tillförs exempelvis att kunna 

visa kunderna om produktfunktioner på distans via informationssystem på internet. Den 

strukturering av säljprofilen är ett arbete som har genomförts under det senaste året och som 

successivt implementeras. Det innebär att verksamheten går mot att bli mer enhetlig på 

samtliga kontor. 

Extrem målfokusering med kvalificerade metoder 

Sven värnar om att kommunicera ut mycket tydliga långsiktiga mål till personalen "De får 

individuella utbildningsplaner allt eftersom de önskar växa". Det som genomsyrar alla mål är 

de värderingar som finns på företaget. Skapa värde i affären, visa respekt i sina relationer 

både till medarbetare i företaget samt kunder, och handlingskraft att få saker att hända. "Att 

inte lova mer än vad man kan och verkligen har man bestämt sig för att göra nått så gör man 

det, och har man inte tänkt göra det så säger man till, det gäller att vara väldigt tydlig." Sven 

arbetar med situationsanpassat ledarskap där alla medarbetare ska få det stöd som de behöver 

och den frihet som de behöver för att känna sig motiverade. Företaget har tydliga styrmodeller 

som visar mot de mål som finns, båda strategier, planer och uppföljningsmodeller. Alla i 

personalen är mycket väl medvetna om dessa modeller och det stäms av vid det enskilda 

samtalet. Där finns det även möjlighet att konstatera om någon säljare underpresterar. Då 

kommer Sven och medarbetaren tillsammans fram till en åtgärdsplan med aktiviteter och 

tidsplan. Är det så att det inte hjälper så lägger Sven ner tid på att hjälpa säljaren vidare till en 

annan tjänst eller inom företaget. Sven tycker det är en bra trygghet både för den anställda 

eftersom "en säljare som inte fungerar mår inte bra" och det är även bra för honom som ledare 

eftersom det skapar tydliga riktlinjer. Sven berättar också att "Jag har märkt att de som inte är 

säljare de upptäcker det ganska snabbt, då börjar man fundera på att göra nått annat, och då 
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hittar man oftast nått som man tycker är väldigt kul, för många gånger är det så att man 

behöver en liten knuff framåt för att ta tag i saker, och det kan ju bero på att man själv är lite 

nedkörd på grund av dåliga resultat". Sven berättar att flera tidigare medarbetare har kontaktat 

honom när de funnit sig till rätta på sina nya arbetsplatser och tackat honom " vi har ju hjälpt 

några stycken att hitta andra jobb, och de har ju tackat mig efteråt, va bra att du tog tag i mig 

för det där hade jag aldrig fixat" avslutar Sven. 

Ledningen bestämmer verksamhetsramarna 

Vid samtal med Karl som är chef för team-K framkommer att de finns på totalt nitton orter i 

Sverige. Koncernen är privatägd samt har som övergripande syfte ekonomiskt vinstintresse. 

Karl berättar att de erbjuder sina kunder varor och tjänster inom informations och 

kommunikationsteknologi. Merparten av de anställda är konsulter som tillhandahåller sina 

tjänster. Det är ledningen som bestämmer vilken specialinriktning som verksamheten skall ha, 

och konsulterna som anställs görs utifrån denna inriktning. Det sker också ständigt 

utbildningsinsatser för att höja kompetensen på befintliga tjänster samt, komplettera 

kunskapen på kommande varor och tjänster. Teamet har stor möjlighet att komplettera och 

förändra sina varor och tjänster med sin stora vana att ständigt lära sig nya system. De har 

också en flexibilitet att både kunna agera på det lokala kontoret, på andra kontor i landet eller 

ute hos kunderna i sin expertroll men även i utredningsfunktioner. Idag så finns det olika 

regler för vilken kompetens som konsulterna skall ha för att få titulera sig exempelvis 

seniorkonsult. De personliga utvecklingsplanerna har varit ett eftersatt ämne hittills men är 

något som kontoret arbetar med att ta fram för varje enskild konsult. 

Utmanade med starka viljor - viktigt att ge personalen återkoppling 

Vidare menar Karl i team-K att det som skapar den effektivitet som de har idag är mycket 

beroende på att personalen är så kompetent och självgående. Karl säger att han är väldigt 

noggrann när han rekryterar ny personal. Han säkerställer sig om att personen har de 

värderingar kring kvalitet som den övriga personalen, samt ser också till att ha en dialog med 

medarbetarna om hur de ser på den tilltänkta nya medarbetaren. Det finns stor frihet och 

förmåga att ta egna initiativ. Han upplever också att det är ett stort ansvarstagande i gruppen. 

En sak som kan skapa vissa diskussioner är "Det kan vara en utmaning att ta hand om alla 

starka viljor som finns i en grupp med så många självgående personer". Karl berättar att de 

kommer fram till gemensamma lösningar i de diskussioner som det löpande för i det dagliga 

arbetet, samt vid sina personalmöten. Karl menar vidare att det är enormt viktigt att lyssna på 
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seriöst på alla förslag som kommer till en och dessa ska sen ges en återkoppling så snabbt som 

möjligt "det är förödande när förslagen ramlar ner i ett svart hål. Det är viktigt att vara 

intresserad av alla förslag som kommer", avslutar Karl. 

Ledningen bestämmer agendan 

Vid mötet hos team-S behandlade utfallet av en medarbetarmätning som gjorts bland de 

anställda på företaget. Detta möte hålls en gång per år och hölls under cirka fem timmar med 

avbrott för lunch. Mötet inleddes av Sven med att presentera den ansvarige för 

undersökningen, Sara, från personalavdelningen samt agendan som skulle följas under mötet. 

Sven och Sara placerade sig längst fram i rummet ståendes vid tavlan och presenterade 

resultatet av undersökningen i form av ett informationsmöte i monologform under den första 

delen av mötet. Inledningsvis gavs inget utrymme för åhörarna att avbryta för att lägga in 

egna frågor och kommentarer. Sara gick igenom alla delar i undersökningen och angav vilket 

resultat gruppen hade fått i form av uträknade indexvärden, om resultatet var bra eller mindre 

bra och krävde en förbättring. Här gjordes jämförelser med tidigare år och andra gruppers 

resultat, för att fastställa om resultatet var en normalitet eller en avvikelse, och vad detta då 

kan ha för förklarliga orsaker.  

 

Sven poängterade vikten av återkopplingar på utfallet av medarbetarenkäterna så snart som 

möjligt och visade vad som hade hänt och vilka förbättringar som hade utarbetats från 

föregående års resultat. De frågor som var nya i årets enkät var den anställdes uppfattning och 

förståelse om organisationens vision och värderingar. De andra delarna berörde ledarskap, 

kompetens, motivation, delaktighet och hälsa. Sven förklarade att positiva värden resulterar i 

ökad lönsamhet för teamet. Förtroende, respekt, samarbete, påverkan och feedback var de 

delar som var viktigaste för de anställda medan att uppnå sina mål och personlig utveckling 

kom att prioriteras lägre. Resultatet av undersökningen visade att teamet har lätt att få saker 

genomförda, känner att de har stor påverkan i teamet, får den feedback de behöver samt 

arbetar mot egna mål. Däremot visade resultatet relativt låga värden på hur teamet uppfattade 

att de var fria från konflikter.  

Ledaren visar på en ödmjuk attityd 

Sven i team-S poängterade att konflikter var en viktig fråga som han vill lägga ner tid och 

resurser på att förbättra. På frågan som behandlade om teammedlemmarna kände att de hade 

bra samarbete i gruppen visade resultatet dock högt. Teamet uppfattar inte att de får utrymme 
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att fatta egna beslut samt påverka sin egen utveckling. De känner sig inte så särskilt värdefulla 

i sitt arbete och resultatet visade mycket dåliga värden på att de känner sig stressad och 

pressad i sin arbetssituation. Sven blev bekymrad och menade att detta medför risk för 

sjukskrivningar och ville lyfta fram orsaken till varför medlemmarna kände sig stressade och 

pressade i sitt arbetsutförande.  Alla teammedlemmar var överens om att de hade klara och 

tydliga mål i sitt arbete. De hävdade att de utvecklingssamtal som sker regelbundet är mycket 

givande och att uppföljningsarbetet på deras prestationer är bra. Resultatet gav en indikation 

på att teammedlemmarna ständigt vill förbättra sig och har högt engagemang, medan den 

visade dåligt resultat med avseende på chefens förmåga att hantera konflikter. Denna fråga 

kan kopplas till teamets uppfattning om att det uppstår ofta konflikter i gruppen. Teamet 

känner sig delaktiga och får den befogenhet de önskar i sin yrkesroll. Utvecklingsklimatet är 

bra och de känner sig stolta att arbeta på företaget. Samarbetet har radikalt ökat i teamet från 

föregående års mätning. De känner i större grad nu att de kan nå sina mål och påverka sin 

arbetssituation. Sven ger beröm till teammedlemmar att de har arbetat mycket bra medan han 

erkänner sina brister och poängterar att det ska ske en förändring främst på förmågan att 

hantera konflikter och utreda vad som gör att medarbetarna känner sig stressade.  

Gruppdiskussioner 

Efter att resultatet från undersökningen presenteras av Sven och Sara delades gruppen in i små 

diskussionsgrupper med fem till sex personer i varje grupp. Sven hade bestämt 

gruppsammansättningen i förväg med en jämn blandning av tjejer och killar i gruppen och 

bad sedan åhörarna placera in sig i de olika grupperna de skulle tillhöra. Grupperna fick först i 

uppgift att ta ut vilka två områden de ville diskutera och ta upp till förbättring, samt två 

områden som funderade riktigt bra. De fick noga tidsangivelser om hur länge de fick behandla 

varje fråga. I en av de små grupperna visar det sig snabbt att det är en person som tar 

kommandot och blir den informella ledaren som styr i gruppen. Det är en teammedlem som 

har varit kortast anställd i teamet. I de andra två grupperna fanns det ingen direkt ledare utan 

de samarbetade och ordet flöt fritt mellan teammedlemmarna. Diskussionen i grupperna 

handlade sedan om att reflektera och komma fram till vad som låg bakom de låga värdena på 

vissa frågor. 

Visade på vana att hantera förändringar 

Vid mötet hos team-K genomfördes ett månadsmöte som varade cirka tre timmar och inleddes 

med en halvtimmes middag. Det var en mycket trevlig och skämtsam stämning innan mötet, 
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som lades i samband med måltiden, där det fanns möjlighet att kommunicera med varandra 

om händelser som dykt upp, där flertalet teammedlemmar verkade delta aktivt i de olika 

samtalen. Mycket av samtalsämnena rörde tekniska detaljer kring verksamheten, berättelser 

från tidigare händelser. Innan mötet så redovisades de som inte var närvarande samt vilka 

gäster som fanns med. 

 

Mötet hos team-K gav intrycket att teamet verkar vara en stor vana att hantera förändringar i 

gruppen, både vad gäller nya produkter samt nya interna rutiner. Detsamma gäller nya kunder 

och kunduppdrag. Deltagarna vet exakt vad de olika personerna har för kompetens, och den 

person som ämnet för tillfället berör är den som kommer med korta och raka kommentarer. 

Samtalsämnena varierar snabbt fram och tillbaka, man får intrycket av att det som avhandlas 

är relevant. Den skämtsamma stämningen som dominerade vid måltiden innan mötet har 

övergått till ett professionellt agerande, även om det då och då blixtrar till några skämtsamma 

ord som deltagarna verkar uppskatta. Kommunikationen vid inledande presentationen fördes 

huvudsakligen i monologform. När den övergick i dialog så var den av karaktären autentisk 

dialog. Det inbjöds inte från ledarna att få in kommentarer från åhörarna, utan det blev endast 

genom att ett fåtal personer kommenterade de ämnen som berördes, vilket var de som hade 

lång erfarenhet av sitt arbete. Vid ämnen rörande trivsel aktiviteter inbjöds samtliga 

närvarande att ge sin åsikt inför två olika alternativ som presenterades. 

Teamens maktstrukturer och individens självständighet 

Inre kraften ger motivation 

Sven i team-S berättar om sin inställning till ledarskap;  

 

"jag tror mycket på den inre kraften, personen själv har en motivation, och en 

förmåga att göra saker och ting, som jag vill att de ska använda och jag försöker 

stötta dom att använda , jag försöker få dom att använda det så mycket som 

möjligt, jag personligen tror att få människan själv göra saker och växa i den 

rollen, för kortsiktigt är det väldigt effektivt att pusha kör pusha kör men jag tror 

inte på det i längden det blir ingen stimulans för hjärnan på den personen"  

Ser sig själv som del i ett maskineri 

Team-S: Lisa menar att ingen får göra sig oumbärlig utan ”vi är bara kuggar i hjulet, så det är 

bara som vilken reservdel som helst som ska gå att byta ut”. Lasse formulerar sig om att ”det 
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blir ett högre resultat om man har teammedlemmar som kan klara sig själva men det är bättre 

för gruppen om det finns en blandning, det kan bli en taskig stämning…ta sig lite friheter…ja 

dom börjar ställa krav på ett helt annat sätt” 

Uppföljningsarbetet ger fokusering 

Rörande utformningen av mål uttrycker sig Olle att ”när jag var ny och såg de höga siffrorna 

jag skulle dra in så tänkte jag att det är ju sjukt, men det gick ju då, det är svårt att veta innan 

men man lyckas då”. Lisa säger att ”vi tänker bara bonus” när det gäller vad som engagerar 

oss. Lisa menar också att uppföljningsarbetet hjälper dem att prioritera det som är viktigt ”det 

är mycket fokusering som krävs för att man ska ha en sportslig chans”. Lisa anser vidare att 

utan uppföljningsarbetet är det lätt att ”segla iväg” och inte uppnå sina mål. Lisa anser att det 

är chefen som skall fokusera på uppföljningsarbetet eftersom det är han som har helhetsbilden 

och ser om du inte prioriterar rätt saker ”om du inte följer målen så tar han det i 

svartkammaren” med vilket Lisa lite skämtsamt samt allvar avser att kritik framförs av chefen 

enskilt. Anna i team-S framför sina åsikter att det är ledningen som har helhetsbilden och ska 

se till att ge henne och hennes kollegor riktlinjer för arbetet 

Tidsbrist att genomföra nya idéer 

Team-K: Johan anser att det blir ofta så att om man tar ett eget initiativ så är det ofta upp till 

var och en att genomföra det. Eftersom det finns en tidspress för att nå debiteringsmålet så har 

man inte alltid möjlighet att göra de fast det är en bra idé. Johan anser att debiteringsmålet 

hindrar på sitt sätt genomförandet av nya idéer men han anser at det ändå måste finnas för att 

verksamheten ska vara lönsam " man måsta både ha någon typ av piska och morot annars tror 

jag det är svårt". Erik anser att målen är höga och att de behöver vara det för att få en 

lönsamhet. 

Medarbetarna är handplockade för att passa in i teamet 

Respondenterna i team-S var kända inom företaget när de sökte till tjänsten inom gruppen. 

Olle svarar på frågan om han blev anmodade att söka till gruppen ”Jag blev tillfrågad från en 

bekant i gruppen som tyckte att jag kunde passa här”. Olle tyckte att stämningen var god i 

gruppen, det gick mycket fort och lätt att komma in i gemenskapen. Olle säger att "gruppen 

har bra harmoni, öppenhet och är bättre än vad han har varit med om förut". Han fortsätter 

med att "det är lättare att komma till tals i den här gruppen och fler säger vad de vill". Det tror 
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han beror på att sammansättningen är så pass lyckad, en sammansättning av olika 

personligheter.   

Även i team-K så är personalen omsorgsfullt utvald för att passa in i teamet. De 

relativt få som inte passar in slutar efter en kort tid och de övriga väljer oftast att stanna under 

en lång tid. Erik anser att det har varit en hel del aktiviteter för att stärka gemenskapen så att 

personalen kan lära känna och förstå varandra på ett bättre sätt. Erik tycker att han i detta 

större inblick i vad som händer i detta företag än vad han hade på sin tidigare arbetsplats. 

Ej så viktigt att vara social utanför arbetet - men gärna på arbetstid 

Respondenter i team-S tror inte att det är så viktigt att teamet uppgås utanför arbetet. De anser 

att man kan komma varandra lite för nära. Lasse tror inte att man skall umgås för mycket, 

samtidigt som det är viktigt att ha lite kul tillsammans ibland. Lisa menar samtidigt att utanför 

arbetet så hinner man prata om andra saker än om jobb, vilket kan höja teamkänslan. Anna 

och Olle tycker att det är tillräckligt att umgås på raster och luncher och anser att det räcker.  

Erik i team-K anser däremot att det är viktigt att kunna umgås ibland utanför 

arbetet för "att kunna prata om något annat än jobb, att kunna lära känna människor och förstå 

dom". Bertil anser också att det är viktigt att lära känna varandra på ett bra sätt, däremot så 

anser han att detta bör ske inom arbetstiden, eftersom fritiden är viktig för att ha möjlighet att 

umgås med den egna familjen. Johan anser också att det är viktigt att lära känna varandra 

privat för att skapa en ökad gemenskap i gruppen " vi är ju ofta ute och springer och träffar 

inte varandra så mycket på så sätt". 

Personalen delaktiga i beslut inom verksamhetsramarna 

Respondenterna i team-S anser att besluten tas gemensamt i gruppen. Lisa förklarar att de 

frågor som kommer upp på veckomötet kommer de i regel fram till en lösning som alla 

känner mest för. Samtidigt som Lasse poängterar att det finns vissa små grupper som är med 

och bestämmer mer än andra. Samtliga respondenter i team-S säger att de ställer upp på de 

beslut som tas i gruppen. Lisa menar att när teamet väl bestämt något så är det bara att ”gilla 

läget”, medan Anna hävdar att hon ställer upp på besluten men om hon följer dom är en annan 

sak. Anna för fram att;  

 

”det beror på vad det är jag jobbar ju på det sättet att jag plockar bort allt som stör 

min säljtid, om något tar tid från min säljtid så gör jag det inte alltid, vi jobbar ju 

mot individuella mål och då tar jag hellre skäll om jag till exempel inte har fyllt i 
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information om kunden ordentligt och får istället beröm för att jag nått mina 

säljmål”.  

 

Det är endast ett fåtal personer som gör sig hörda på mötena vilket har mest karaktären av ett 

informationsmöte enligt Anna.  

Samtliga respondenter instämmer att det är mest chefen som talar, medan de 

enskilda mötena med chefen är en dialog. Lasse menar att det inte alltid är bra och passar med 

att mötet hålls som en dialog. Majoriteten av respondenterna tycker att samtliga 

teammedlemmar har den kompetens som krävs för att diskutera det som avhandlas på mötena. 

Lasse menar däremot att ”alla är så olika människor, alla är inte lagda åt det hållet och har 

koll på ekonomiska siffror och det finns även dom som inte bryr sig”. Alla respondenter säger 

att de brukar lägga fram sina idéer på mötena vilket är något som inte alla gör. Lisa berättar 

att det är något som förväntas av de anställda även från ledningshåll, och att det finns 

förslagsverksamhet där man kan skicka sina förslag om det är nått som rör hela verksamheten. 

Lisa menar att det ligger på varje teammedlem eget ansvar och intresse att föra fram det man 

tycker. Lasse har noterat att inte alla alltid lägger fram sina idéer utan ibland så upplever han 

att det blidas smågrupper som diskuterar detta mellan varandra, han anser att det är viktigt att 

man ibland får ”prata ihop sig”, och tror inte att det skulle bli någon förändring genom att 

lägga in fler tillfällen till diskussionsmöten.  

Bertil i team-K svarar på frågan om vem som tar besluten i gruppen; 

 

"Ja, det beror på vilka frågor, tekniska beslut tar konsulten, medan affärsmässig 

tar konsulten tillsammans med konsultchef och säljare. Så de rent tekniska 

frågorna är det alltid konsulten och konsulten diskuterar med andra konsulter 

inom kontoret eller inom fokusområden, det är ju ett utbyte åt bägge hållen".  

 

Erik menar att "om gruppen kan uttrycka ett starkt önskemål om en viss inriktning, så blir det 

så.". Johan anser att "om jag har ett förslag som är genomförbart och som är bra oavsett vad 

det gäller så är det helt rimligt att få igenom saker både centralt och lokalt. Det är stor frihet". 

Dock framläggs att det inte alltid ges utrymme den arbetstid som när nödvändigt för själva 

genomförandet. Samtliga i team-K anser att de ställer upp på de beslut som tas i gruppen. Erik 

säger att "det kan jag för de är motiverade på ett eller annat sätt". Bertil menar att det inte är 

ett fåtal som deltar i diskussionerna på mötena;  
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"Nä jag tycker det är jämt, det beror ju lite inom vems område diskussionen berör. 

Som det är ju det som styr. Det är affärsstyrt. De som inte har en fokusområden 

kan har lite svårare att vara med i diskussionen, men är det en affär på gång hos 

deras kund så kommer de ändå in i matchen. Det är ganska jämt fördelat."  

 

Johan menar att "när man ställer frågan runt bordet så brukar alla säga vad man tycker och 

tänker". Erik menar att "jag tycker att informationen är lagt på den nivån så att vi kan ta det 

till oss". Johan instämmer att alla har tillräckligt med kompetens för att förstå det som tas upp. 

Erik menar att det ofta utbyts idéer kring verksamhetsförändringar "väl genomarbetade 

förslag dom genomförs ju oftast. Å alla idéer samlas in och svaras på även om det inte alltid 

genomförs". Även Bertil och Johan anser att de förslag som är genomarbetade tas alltid på 

allvar. 

Frihet under ansvar 

Alla respondenter i team-S känner att chefen har litar på dem och att de har frihet att ta egna 

beslut. Olle berättar att ”när affären når ett visst belopp, så måste jag ha mandat att fatta ett 

beslut, vissa stora affärer måste godkännas, men upp till det har jag frihet att fatta egna 

beslut”. Olle önskar inte större befogenheter utan poängterar att han har mycket frihet under 

förutsättning att han tar sitt ansvar.  

Bertil i team-K anser att "det är väldigt hög frihet, det är rätt frihet den är inte för 

hög". Även Erik har den uppfattningen att det finns stor frihet i gruppen att verka inom de 

ramar som finns. Johan anser också att friheten är mycket hög inom de ramar som de arbetar 

inom. 

Frekvent uppföljning av verksamhetsmål 

Chefen för team-S, Sven, berättar att de har försäljningsmål på årsnivå som de bryter ner till 

månads och veckomål, för att sen kunna stämma av målen varje vecka. Sven för enskilda 

uppföljningssamtal med personalen var tredje vecka, där det gås igenom måluppfyllnad samt 

kompetensutvecklingsmål. Målen jämförs mot budget lokalt samt centralt.  

Sven för fram; 

 "Jag har jobbat mycket med målbilder, jag bestämmer mig att dit ska jag, och när 

jag har bestämt mig för det, då bygger jag upp delmålen. Och då finns det inget 

annat för mig också, och det är samtidigt en fara att man kan bli lite väl styrd mot 
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vart man ska, men samtidigt så vet jag att jag kommer dit. Betydligt snabbare än 

de som inte jobbar så."  

Sven menar vidare att "Det gäller bara att bestämma sig, vart vill du, var vill du göra, när ska 

du vara där. När jag rekryterar så frågar jag mycket om man jobbar med målbilder, har du mål 

i ditt liv, och märker man mycket snabbt vad de har för inställning till mål. En del kanske 

säger att det inte är så noga vad det blir, då frågar man mer, vad menar du med det, och 

kanske får svaret att jag tar dagen som den kommer. Då vet man direkt att det här är nog inte 

riktigt något för dig. Det här jobbet passar inte för dig. För det här är så målstyrt, men sitter 

man någon annanstans så kan det nog funka jättebra men inte här".  

 

Sven anser att det är viktigt att den personal som anställer är målfokuserad och vana att jobba 

mot mål, och därför brukar han fråga vid anställningsintervjuer vad personen har för mål i 

livet. "Har man inte den egna drivkraften att jag ska dit då blir det tungt, alltså det kan fungera 

men det blir aldrig någon toppnotering, för de får inte det här systematiska arbetet att lägga 

upp en plan, och jobba systematiskt och korrigera när någonting går snett, utan det blir vad 

det blir. Det kan gå bra men det kan också gå riktigt illa." Sven menar att de får gärna att de 

kommer med egna förslag om verksamheten och så länge det finns i hans målbild kan det bli 

aktuellt att genomföra detta;  

 

"Allt som styr mot en målbild är ok för mig, allt som ligger utanför måste jag få 

analysera, så att man jobbar med rätt saker. Det är jag väldigt bestämd över så det 

inte spretar så mycket, men hittar man på massa saker inom ramen så är det 

positivt, att hitta nya saker"  

 

Sven avslutar med att han inte kan allt, och i vissa fall kan han minst. "Jag kan inget 

stödsystem till exempel, jag behöver det inte i mitt arbete, då är det bättre att de som är 

duktiga på det, jag gör det jag är bra på". 

 

Karl berättar att även team-K har huvudsakligen debiteringsmål som de stämmer av varje 

vecka. De har även speciella RAK-samtal (resultat, aktivitet, kvalitet) varannan vecka med de 

anställda som avviker från målen. Här genomförs aktivitetsplaner för att nå de satta målen, 

som sedan följs upp. Personal och utvecklingssamtal sker här två gånger per år. Varje månad 

hålls personalmöte där resultat presenteras, dels lokalt jämfört mot budget, och dels jämfört 

med övriga kontor i landet, berättar Karl avslutningsvis. 
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Karl berättar vidare att han värnar om att alla anställda ska känna att de har tydliga ramar och 

mycket stor frihet att verka inom dessa ramar. Han ser det som en förutsättning för att kunna 

attrahera den mycket kompetenta personal med hög flexibilitet att tillägna sig nya 

kompetensområden som krävs för att vara konkurrenskraftig på marknaden;  

 

"individen ska kunna tillägna sig ny information, tolka den och sen använda den".  

 

Karl menar att "det är lite konflikter eftersom personalen är trygga i sig själv och har en bra 

inställning". I de få fall som det uppstår konflikter som inte medarbetarna löser direkt med 

varandra så tar Karl en gemensam diskussion med de berörda och låter dem ge sin syn på 

saken, vilket har medfört att problemet klarats ut. Det finns önskemål från personalen att få 

personliga tydliga och långsiktiga utvecklingsplaner, som regelbundet ska följas upp. Det är 

något som finns idag i viss mån, och som ligger som ett prioriterat förbättringsområde. Karl 

menar är något som både han och medarbetarna ser som en viktig del för att få långsiktig 

trivsel och lönsamhet. Karl menar att team-K utmärker sig genom att med sina förutsättningar 

producera bland de bästa av andra team inom koncerner. 

Viktigt med tydliga ansvarsområden 

Vid mötet hos team-S framkom att grupperna kom fram till att konflikterna i grupperna ofta 

berodde på otydlig information om olika händelser i teamet. Otydligheten skapar irritation och 

gruppen vill ha mer information om förändringar och när något nytt sker i deras 

arbetssituation. De ville bemötas av mer tydlighet och mer detaljerad information. Grupperna 

kom fram till att konflikterna uppstår i teamet och berör inte oenigheter som uppstår i 

samband med arbete med andra grupper, några av teamets intressenter. Konflikterna växer sig 

inte stora utan stannar ofta på en irritationsnivå. Ofta är det missförstånd som ligger till grund 

för oenigheten och teamet kom överens om att den inte ska behöva växa till en konflikt innan 

gruppen har tagit tag i det och löst problemet.  De ville involvera chefen i irritationen innan 

den har hunnit växt och blivit till en konflikt. Det är mycket viktigt för teammedlemmarna att 

känna tillhörighet och erhålla tydlighet mellan varandra. De vill ha tydlig och uttalad 

rollbildning i teamet, och veta vad var och en ska göra.  
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Efterlyser ökat medbestämmande även gällande  verksamhetsramarna 

Teammedlemmarna efterlyser mer delaktighet i sin arbetssituation. De vill vara med att 

bestämma och besluta samt få nödvändig information snabbare och tydligare än de får idag. 

Det efterfrågas även en ökad information och vad som är på gång, framtidsplaner inom 

företaget. Medlemmarna vill känna sig mer värdefulla och respekterade i sitt arbete. Vi tunga 

perioder efterfrågas peppning och stöttning och en ökad utbildning. Mer förståelse i de tunga 

perioderna eftersträvas, att någon kommer förbi och frågar om de behöver hjälp, utan att de 

själva har bett om hjälpen. Arbetet i teamet ställen en oerhörd press på medarbetarna, vilket 

de mår dåligt över. De lider av ständig tidspress, sades vid mötet hos team-S. 

 

Vid mötet hos team-K informerade ledningen gruppen om ett problem som hade uppstått mot 

en av kunderna så att medarbetarna skulle vara medvetna om vad de kunde vänta för 

reaktioner i kontakt med denna kund. Ett medvetet försök att öka lyhördheten hos 

medarbetarna för att minska risken för tänkbara konflikter. Även internt så meddelades vilka 

saker som ledningen såg som viktigt att arbeta med bland annat hålla rent och snyggt i 

arbetsmiljön. Även ett problem med den interna verksamhetsutrustningen togs upp till 

behandling. Ett sätt att minska risken för internt missnöje, och visade på ett intresse från 

ledningen att skapa en bra arbetssituation för de anställda. 

 

Det var tydligt vilka som bestämde mötesgången. Karl var den som öppnade, anvisade 

tidsramar, samt fördelade ordet. Vid mötet så togs ämnen upp som rörde verksamheten, både 

utåt samt intern. Resultat och budget togs upp för att visa verksamhetens resultat, gällande 

beläggningsgrad samt ekonomiskt resultat. Det behandlades även prognoser. Inga 

kommentarer gjordes av de närvarande, och inga frågor ställdes från de närvarade. Ledningen 

visade på att de var villiga till en autentisk dialog vid ett tillfälle då en av medarbetarna 

ifrågasatte en uppgift som en ledare visade kring intern redovisning. Ledningen tog 

kommentaren på allvar och lovade att kontrollera uppgiften och återkomma med ett svar. 

Ledningen informerade om en tänkbar kommande medarbetare som de önskade 

skulle börja, det informerades också om att medarbetare med god kännedom om personens 

specialistkompetens hade fått vara med och träffa personen. Ett exempel om att delaktighet i 

makten att bestämma vilka som ska in. Det legitimerar en nyanställd och förbereder personen 

för integration i teamet. Mot slutet genomfördes en utbildningsaktivitet där samtliga blev 

informerade om nyttan och översiktlig funktion av en ny produkt som ansågs vara viktig del 

för den fortsatta verksamheten, och presenterades vid mötet hos team-K. 
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Teamens kommunikation 

Öppen kommunikation i båda teamen 

Samtliga respondenter i team-S anser att det är en öppen kommunikation i teamet där alla har 

möjlighet att säga vad de tycker. Däremot så framkommer det att endast är ett fåtal som tar 

den chansen och framför sina åsikter. Anna säger att det finns några som inte säger någonting 

och dessa tycker hon är mycket svåra ”det värsta som finns är de som inte säger någonting, då 

vet man inte vad om de tycker det är bra eller dåligt”. Anna anser att det inte är något större 

problem just nu, men tidigare för ett år sedan när de var en ny grupp så uppstod lite 

småkonflikter och då tycker Anna att det är obehagligt med de som sitter tysta. Olle tycker 

inte att någon är rädd för att säga vad de tycker på möten och det anser han är positivt. Lasse 

säger att ibland så säger han att han ser att grupper sitter och talar sinsemellan i lönndom, och 

tycker att det är i sin ordning så länge det inte blir personligt på något sätt. Lasse fortsätter 

med ”att ibland måste man hålla tillbaka och inte nog inte alltid säga riktigt vad man tycker, 

utan på ett sätt så det tas emot väl, ja det är väl så det funkar”. Lisa anser att de inte har tid att 

tycka så mycket, men anser ibland att vissa av teammedlemmarna säger en sak och menar 

något annat. Lisa gillar ärlighet i teamet och tillåter inte att någon talar bakom ryggen på 

henne. Samtliga respondenter i team-S anser att det känner sig trygga i att vara sig själv och 

agera naturligt. Lisa säger att ”det går inte att spela någon roll i det här teamet”.  

I team-K anser både Bertil och Erik att teamets medlemmar genomgående säger 

vad de tycker. Bertil framför " jag får en känsla av att de säger vad de tycker. Naturligtvis är 

det så att vissa grejer håller man för sig själv men generellt är det så". Erik framför att "Visst 

finns det som är mer tongivande, men det är inte något uttalat så att säga. När vi träffas i en 

stor grupp så är det nog de allra flesta som uttalar sig." Johan säger att "jag hör ingen form 

utav skitsnack, det är ingen som jag vet går och grubblar på något och inte säger nått eller tar 

upp det till diskussion". Bertil känner att han kan vara sig själv i gruppen. "Ja, jag har nog 

snarare det problemet att ibland så säger jag lite för mycket ibland". Erik och Johan anser 

också att de går i det flesta fall att vara naturlig i gruppen. 

Ofta saklig kommunikation mellan teammedlemmarna 

När det uppstår en konflikt i team-S erkänner Lisa att det nog kan hända att det hettar till lite 

innan de försöker som ”vuxna människor” att reda ut problemet. Anna och Olle menar att de 

sätter ner sig ner och lugnt diskuterar situationen, men det är sällan situationer uppstår. Lisa 

säger att de alltid försöker ta tag i problemet innan de blivit ”en stor snöboll” av det. Lasse 
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anser att konflikterna ofta löser mellan de som är inblandade men om hela gruppen är 

inblandad så löser man problemet gemensamt. Vidare menar Lasse att det vid konflikter så 

samlas de ofta i små grupper och diskuterar det, men sen kommer det ofta fram till chefen 

genom att någon säger det, ofta vid veckomötet. Olle beskriver att det är chefen som enskilt 

med den berörda tar upp om någon i teamet har gjort något fel. Lasse berättar att han brukar ta 

själv ta hand om konflikten om den är av mindre art, och blir den allvarligare så blir det 

chefens uppgift. Lisa anser att om någon gör fel i sitt yrkesutövande så är det en ledningsfråga 

att ta upp det, är det ett irritationsproblem i gruppen så tar man det direkt med varandra. 

 

Bertil anser att om det uppstår oenigheter i team-K "är det ju bra att kunna framföra kritik på 

ett bra sätt och inte gå fram som en ångvält. Samtidigt så tycker jag det är bra att man tar det 

på en gång och inte låter det gå tiden gå utan försöker ta det på en gång". Erik menar i de fall 

som konflikten tas upp i kontakt med chefen;  

 

"det är ganska konstruktiv diskussion, sen är chefen ju väldigt lyhörd och känner 

av på var det lutar. Han funderar till och återkommer senare, han kommer tillbaka 

med ett förslag snarare än att han driver sin diskussion, och som jag uppfattar det 

så accepteras hans förslag på lösning utan vidare diskussion".  

 

Johan säger att; "jag har bara varit med en gång då jag tycker att jag har blivit felaktigt 

behandlad. Då har jag tagit in den berörda och chefen och så har vi tillsammans diskuterat 

fram en lösning som alla blivit nöjd med".  

 

Bertil menar att kritiken levereras ofta direkt mellan teammedlemmarna "om jag känner att 

det jag säger är rättfärdig kritik så att säga då får jag väl då försöka förklara för den 

personen". Erik menar att det är en ganska rak kommunikation i gruppen. Johan menar 

detsamma "det är högt till tak". 

Uppriktig kommunikation bidrar till hantering av konflikter 

Om respondenterna i team-S märker att det uppstår en konflikt i gruppen berättar både Lisa 

och Anna, att de först tar upp konflikten med varandra och sedan kan den kanske fram till 

chefen om det behövs i de fall konflikten växer och inte kan lösas på egen hand. Sen berättar 

Anna vidare att för ett halvår sedan så gick de aldrig till chefen och då visade 

medarbetarmätningen dåligt resultat. En av våra åtgärdsaktiviteter blev då att så fort det 
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uppstår några konflikter så tar vi tag i det och berättar det för de berörda. Olle håller med och 

beskriver att ett problem som berör alla tas upp på veckomötet. Samtliga respondenter menar 

att det är väldigt sällan som konflikter uppstår.  

Bertil i team-K menar att om det blir en konflikt i gruppen som tas det i första 

hand mellan medlemmarna direkt och i de fall som det blir allvarligare så har chefen 

involverats och då har det "fungerat bra, han har en bra känsla för det där, han har ju den där 

känslan hur man är som person, och hur man fungerar som person, vad man ska säga och vad 

man inte ska säga till den personen. Han har ju personkännedom så han vet precis hur han ska 

lägga orden för att man ska föra fram eventuell kritik på rätt sätt, rätt fingertoppskänsla, är väl 

den bild jag har av det". Johan anser att det är sällan det sker men den erfarenhet som han har 

är att det tas omhand i ett tidigt läge och man värnar om att förstå varandras situation och 

kommer med en lösning som alla kan ställa upp på. 

 

Samtliga respondenter i team-S menar att konflikterna aldrig har gått så långt så att teamet har 

varit tvungen att ta in en tredje person som kan hjälpa till att lösa konflikten. Lasse säger att 

en fördel med att det uppstår konflikter kan vara att var och en får markera vad man tycker. 

Respondenterna är eniga om att alla teammedlemmar lyssnar på varandra i de flesta fall. Lisa 

säger att ”i fikarummet så hugger alla men på veckomötena så lyssnar alla på varandras 

uttalande”. Anna anser att det vid konflikter i teamet mest används faktabaserade argument. 

Samtliga i team-K menar också att en konflikt aldrig har gått så långt att en 

utomstående person har varit nödvändig att ta in. Antingen löses konflikten direkt eller så med 

chefen. Bertil anser att det kan belysa "hur man ska kommunicera med en kund på rätt sätt. 

Samtliga i team-K anser att det i huvudsak är sakliga argument som används även om det kan 

variera från olika personer. Johan för fram att "har man någonting vettigt att säga då tror jag 

vi lyssnar allihop, jag tror inte att det är någon som är någon form utav besserwisser, att den 

rösten är den sanna rösten". 

 

Respondenterna i team-S är överens om att efter organisationen blivit mogen har teamet aldrig 

de haft konflikter som påverkat effektiviteten negativt. Lisa berättar vid tidigare 

omstruktureringar har hon varit med om att ”nästan all arbetslust och kreativitet försvann och 

konkurrenterna körde om oss så det visslade om det”. Anna säger för ett år sedan så 

påverkade arbetsinsatsen negativt och då var det ett antal säljare som inte jobbade så mycket 

som de övriga men de har slutat nu. Lisa tror att anledningen till att det inte uppstår konflikter 

är på grund av tidsbrist och att det inte finns tid att argumentera. Lisa menar också att ”vi har 
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även så pass klara spelregler, så det ryms inte inom ramarna man har lyckas styra bort det och 

det tycker jag är jätteskönt för det tär på en och tar ner effektiviteten tar ner arbetslusten och 

allting”. Inte heller i team-K så anser de att det finns konflikter som ligger och tar kraft från 

teamet. 

 

Sven i team-S nämner rörande kommentarer om konflikter i gruppen;  

 

"Om det är någon som fixar resultaten men inte passar in gruppen så blir det 

svårare, då får man sätta sig ner och diskutera och säga om det gäller beteenden, 

att det här är inte acceptabelt i gruppen, då får jag som ledare ta det, att jag som 

ledare köper inte det här beteendet, så då är det om de ändrar sitt beteende så är 

det ok och om du inte gör det så är det bara att hitta något annat, det är ju så att en 

person får inte förstöra en grupp, det är livsfarligt".  
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6 Diskussion 

Hur grupperna uppfyller teambegreppet 

Konsekvenser av frånvarande teammedlemmar 

Hos team-S framkom inte någon enhetlig uppfattning hos respondenterna på om det 

påverkade gruppens effektivitet om någon enstaka person är frånvarande, de anser dock 

samtliga att det tar en hel del energi att introducera nya teammedlemmar. Det förekommer 

åtgärder hos ledningen för att minska konsekvenserna om någon är frånvarande.  

I team-K menar att om det är någon med lång erfarenhet som är frånvarande så tar 

det en hel del kraft. Erik anser att det är svårt att ersätta de personer som har en hög 

kompetens, vilket de flesta har i verksamheten. Även i team-K finns ett system där man 

medvetet ser till att reservkompetens på kunskapsområden samt kundkompetens inom 

företaget, men det finns även som Johan påpekar; "det är inte alla kompetenser som vi har 

dubbletter på, en del har ju kunskap som ingen annan har". 

Skyddar sina kollegor 

I team-S så försöker man vid klagomål från kunden i de flesta fall hålla en gemensam front ut 

mot kunden men kan i vissa fall även lämna ut sina kollegor. Anna säger ”Det händer att jag 

säger att kollegan har gjort fel, det är inte ofta men nog kan jag säga att då har min kollega 

gett fel information till dig. Visst kan jag säga det, helt klart!". I team-K däremot är man 

väldigt tydliga med att tar ett gemensamt ansvar inom gruppen. Erik framlägger att "jag 

uppfattar att man tar ett kollektivt ansvar och att företaget tar ansvar att rätta till problemet".  

Teamets grunder 

Samtliga respondenter i team-S och team-K känner genomgående att de har tillgång den 

utbildning och kompetens som krävs för att lösa de arbetsuppgifter som deras tjänster och 

produkter innehåller. Mest nöjda är team-S och team-K önskar att kompetensutvecklingen 

förstärks ytterligare bland annat finns önskemål om en mer uttalad personliga 

utvecklingsplaner. I team-S finns redan en gedigen utformad utvecklingsplan för de anställda. 

Både teamen anser också att det finns en stort ansvarstagande inom de båda teamen. Mest 

tydligt är detta i team-K, i team-S finns det som Anna uttrycker " det finns vissa personer i 

teamet som tar mindre ansvar än andra". I båda teamen finns tydliga mål som följs upp ofta 

och regelbundet. I båda teamen ges uttryck för att höga krav begränsar deras möjlighet att få 

tid till personlig utvecklig. 
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Båda grupperna arbetar som team 

Jag ser att både team-S och team-K i huvudsak agerar som team enligt Goffmans (1959) 

definition. De försvagar sina prestationer om deras kollegor är frånvarande samt upprätthåller 

teammaskopi enligt författarens beskrivning genom att de uppvisar en gemensam front mot 

utomstående exempelvis vid klagomål. Team-K förefaller passa in på den definitionen något 

starkare än team-S som ibland kan välja att lämna ut sina kollegor och därigenom inte uppvisa 

en gemensam front mot kunden. Båda teamen verkar genomgående leva upp till de grundkrav 

som gruppen skall uppfylla för att få kalla sig team enligt Katzenbach & Smith (1993), de har 

samtliga yrkesskicklighet, de har personliga utvecklingsmöjligheter, även om det är mer 

strukturerat i team-S än i team-K. De har ett stort ansvarstagande när det gäller att nå upp till 

de utsatta målen.  

Hur grupperna uppfyller begreppet effektivitet och högpresterande 

I team-S är alla respondenter eniga om att man bryr sig om varandras personliga utveckling 

även om den i huvudsak är kopplad till egen ekonomisk vinning. Anna menar att ”det har 

blivit lite mer på senare tiden då vi börjat med teambonus. I team-K är man inte lika uttalat 

intresserad av varandras utveckling men anser att det är något som är önskvärt att arbeta mer 

på. 

Båda teamen presterar enligt de båda cheferna bättre resultat än andra jämförbara 

team med samma förutsättning, och har gjort under en längre tid. De har också gjort det med i 

huvudsak samma personal. I team-S har det i början av teamets bildande varit en hel del 

personalomsättning men har efter teamets organisation har formerats varit mycket låg. I team-

K har det varit låg personalomsättning hela tiden förutom en viss tjänst som har varit svår att 

hitta rätt person till. I båda teamen verkar det som om de personer som inte kan eller vill leva 

upp till teamens krav lämnar teamet inom en kort tid. Intressant att notera är att team-S har 

uttalade i sin inställning, som de presenterar för sin personal redan från början, att de inte 

anser att detta team är något som man ska jobba i längre än ett antal år, eftersom de själva ser 

det som allt för krävande för att orka med detta. 

Båda teamen är högpresterande 

Ingen av teamen förefaller nämnvärt ha utvecklat den egenskap som Katzenbach & Smith 

(1993) upptäckte vid sin studie, den att teamets medlemmar blev intresserade och motiverade 

att hjälpa till i varandras personliga utveckling. Det intresse som finns inom dessa team verkar 

i huvudsak vara kopplad till egen ekonomisk vinning. Båda teamen uppfyller dock Brodbecks 
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definition av att vara högpresterande presenterad av Granström (1998) genom att det visar 

livskraft och är effektiva och når sina resultat, och utföra det med personal som både vill och 

kan fortsätta verka inom teamet. Båda teamen uppfyller enligt teamchefernas bedömning av 

teamens prestationsnivåer, Katzenbach & Smith (1993) definition av högpresterande via att de 

sägs producerar betydligt mer än andra liknande team. 

Teamens organisationsstruktur 

Verksamhetens övergripande mål är ekonomiskt vinstintresse 

Vid besök hos team-S så berättar Sven som är chef för teamet att deras verksamhet består av 

att via telefonförsäljning tillhandahålla kommunikationstjänster till utvalda kundsegment. 

Koncernen är privatägd samt har som övergripande syfte ekonomiskt vinstintresse. De är ett 

av nio kontor i Sverige. De kunder som de inte har som sina väljer de att hänvisa till andra 

delar i koncernen. Det är Sven har ansvaret att genomföra högsta ledningens beslut om 

verksamhetsmål. Sven träffar regelbundet sina säljchefskollegor och diskuterar hur 

verksamheten skall läggas upp. De genomför även förnyelse och utvecklingsarbeten 

tillsammans, exempelvis lägger de upp en gemensam säljprofil där kompetensnivåer och 

annat definieras. Sen är det upp till Sven att leda sin grupp utifrån denna profil. Till sin hjälp 

har han en säljcoach samt en administrativ person.  

Sven följer upp de nådda målen frekvent med många personliga samtal. Varje 

säljare skall genomgå ett antal utbildningar för att successivt nå högre kompetens så att 

säljaren kan agera allt mer självständigt inom sina ramar. Det framgår att teamet har stor 

möjlighet att ta in nya produkter och tjänster som faller inom deras ramar. De har däremot 

svårt att ändra sina arbetssätt i någon större omfattning även om det finns vissa hjälpmedel 

som tillförs exempelvis att kunna visa kunderna om produktfunktioner på distans via 

informationssystem på internet. Den strukturering av säljprofilen är ett arbete som har 

genomförts under det senaste året och som successivt implementeras. Det innebär att 

verksamheten går mot att bli mer enhetlig på samtliga kontor, och verksamheten 

byråkratiseras. 

Sven i team-S menar att han är noga med att det arbete som skall utföras skall vara 

inom de ramar som han bestämmer. Arbetet inom ramarna däremot så värnar han om att de 

anställda skall känna stor frihet att agera självständigt. 
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Team-K arbetar med stor flexibilitet 

Vid samtal med Karl som är chef för team-K framkommer att de finns på totalt nitton orter i 

Sverige. Koncernen är privatägd samt har som övergripande syfte ekonomiskt vinstintresse. 

Karl berättar att de erbjuder sina kunder varor och tjänster inom informations och 

kommunikationsteknologi. Merparten av de anställda är konsulter som tillhandahåller sina 

tjänster. Det är ledningen som bestämmer vilken specialinriktning som verksamheten skall ha, 

och konsulterna som anställs görs utifrån denna inriktning. Det sker också ständigt 

utbildningsinsatser för att höja kompetensen på befintliga tjänster samt, komplettera 

kunskapen på kommande varor och tjänster. Teamet har stor möjlighet att komplettera och 

förändra sina varor och tjänster med sin stora vana att ständigt lära sig nya system. De har 

också en flexibilitet att både kunna agera på det lokala kontoret, på andra kontor i landet eller 

ute hos kunderna i sin expertroll men även i utredningsfunktioner. Idag så finns det olika 

regler för vilken kompetens som konsulterna skall ha för att få titulera sig exempelvis 

seniorkonsult. Och de personliga utvecklingsplanerna har varit ett eftersatt ämne hittills men 

är något som kontoret arbetar med att ta fram för varje enskild konsult. 

Karl menar att det är personalens inställning till kvalitet samt deras självgående 

och kompetens som har bidragit till att de är så effektiva att lösa sina mål. Karl menar att det 

är enormt viktigt att lyssna på personalens åsikter och ge dem ett gott bemötande eftersom 

detta starkt bidrar till de anställdas engagemang. 

Cheferna bestämmer ramarna 

Vid observationen hos team-S var det tydligt att chefen bestämde vilka ramar som mötet 

skulle hållas inom. Däremot så gavs stor frihet att komma med egna åsikter så länge det var 

inom ämnen som chefen bestämt var viktigt att arbeta med. Det var också tydligt att en bild av 

vad som kan anses vara normalt uppvisades eftersom de medel från de övriga kontoren var det 

som man jämförde detta teamets resultat med. 

Även i team-K så är det chefen som bestämmer hur mötet skall läggas upp, vilka 

ramar som verksamheten skall verka inom. Det finns även här en möjlighet för alla att 

diskutera det som finns inom ramarna men det fanns inte finnas någon inbjudan att komma 

med nya förslag på diskussionspunkter. 

Neo-taylorism - professionsbyråkrati samt adhocracy 

Den skillnad som fanns mellan de båda teamen var att team-S med huvuddelen säljare är 

organiserat i enlighet med Minzbergs typografi professionsbyråkrati, och team-K med 
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huvuddelen konsulter var organiserat i enlighet med Minzbergs adhocracy vars uppbyggnad 

underlättar flexibilitet. Professionsbyråkratin ska enligt Minzberg (1979) framförd av Ahrne 

(1999) ha svårigheter att hantera förändringar, min studie visar dock att de har vissa 

möjligheter att hantera nya produkter och tjänster, samt förändringar i sina interna 

arbetsmetoder så länge det är något som de kan utföra från sitt lokala kontor.  

Detta kan ses som att ryms inom definitionen som Pruijt (1997) visar kring neo-

taylorismen där ledningen bestämmer inriktningen och personalen har stor möjlighet att via på 

varierade produkter samt varianter inom dessa. Det är också tydligt att som Ahrne (1999) 

framför kring Minzbergs syn på att adhocracy är något som är temporärt och antingen 

misslyckas och försvinner eller blir framgångsrikt och byråkratiseras. Det är något som vi kan 

se i båda teamen. Team-S har från början varit mer byråkratiserat men ökar nu den biten allt 

mer eftersom gemensamma riktlinjer tas fram mellan de olika kontoren. Team-K är också 

inne på samma utveckling där de i dagsläget agerar mycket enligt adhocracy men nu ser en 

vilja både från ledning och teamets deltagare att styra upp processer enligt på ett mer 

strukturerat och byråkratiskt sätt, i det här fallet de personliga utvecklingsplanerna.  

Flera nya idéer i team-K 

Vid mina observationer och intervjuer framkommer fler idéer i team-K än i team-S. Detta kan 

kopplas till att team-K är organiserat enligt Minzbergs (1979) typografi adhocracy som har en 

låg grad av byråkratisering och enkelhet att genomföra nya idéer. Team-S däremot har en 

kultur av mer byråkrati och det nuvarande teamet är organiserat enlig Minzbergs typografi 

professionsbyråkrati, där deltagarna visserligen har stort utrymme att agera inom sin tjänst 

men har större svårigheter att påverka organisationen i några stora delar. 

Teamens maktstrukturer och individens självständighet 

Kuggar i hjulet 

Följande uttalande kan kopplas till individernas självständighet. Team-S: Lisa menar att ingen 

får göra sig oumbärlig utan ”vi är bara kuggar i hjulet, så det är bara som vilken reservdel som 

helst som ska gå att byta ut”. Lasse formulerar sig om att ”det blir ett högre resultat om man 

har teammedlemmar som kan klara sig själva men det är bättre för gruppen om det finns en 

blandning, det kan bli en taskig stämning…ta sig lite friheter…ja dom börjar ställa krav på ett 

helt annat sätt”. Olle utryckte sig att ”när jag var ny och såg de höga siffrorna jag skulle dra in 

så tänkte jag att det är ju sjuk, men det gick ju då, det är svårt att veta innan men man lyckas 
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då”. Lisa säger att ”vi tänker bara bonus” och framför sina åsikter att det är ledningen som har 

helhetsbilden och ska se till att ge henne och hennes kollegor riktlinjer för arbetet 

Lisa menar också att uppföljningsarbetet hjälper dem att prioritera det som är 

viktigt ”det är mycket fokusering som krävs för att man ska ha en sportslig chans”. Lisa anser 

vidare att utan uppföljningsarbetet är det lätt att ”segla iväg” och inte uppnå sina mål. Lisa 

anser att det är chefen som skall fokusera på uppföljningsarbetet eftersom det är han som har 

helhetsbilden och ser om du inte prioriterar rätt saker ”om du inte följer målen så tar han det i 

svartkammaren”.  

Uttalandet om att vara "kuggar i ett maskineri" kan tolkas enligt Fromm (1943) 

som om det finns starka begränsningar i individens självständighet. Detta verkar dock 

balansera mot den önskan som finns hos teammedlemmarna att ställa krav på sina 

arbetsuppgifter.  

Starka viljor hos personalen är en utmaning 

Karl i team-K framför en åsikt kring individens självständighet. En sak som kan skapa vissa 

diskussioner är "Det kan vara en utmaning att ta hand om alla starka viljor som finns i en 

grupp med så många självgående personer". 

Johan i team-K anser att det blir ofta så att om man tar ett eget initiativ så är det 

ofta upp till var och en att genomföra det. Eftersom det finns en tidspress för att nå 

debiteringsmålet så har man inte alltid möjlighet att göra de fast det är en bra idé. Johan anser 

att debiteringsmålet hindrar på sitt sätt genomförandet av nya idéer men han anser at det ändå 

måste finnas för att verksamheten ska vara lönsam " man måsta både ha någon typ av piska 

och morot annars tror jag det är svårt".  

Handplockad personal 

En likriktning av personalen kan ses genom att respondenterna i team-S var kända inom 

företaget när de sökte till tjänsten inom gruppen. Olle svarar på frågan om han blev anmodade 

att söka till gruppen ”Jag blev tillfrågad från en bekant i gruppen som tyckte att jag kunde 

passa här”. Olle tyckte att stämningen var god i gruppen, det gick mycket fort och lätt att 

komma in i gemenskapen. Olle säger att "gruppen har bra harmoni, öppenhet och är bättre än 

vad han har varit med om förut". Han fortsätter med att "det är lättare att komma till tals i den 

här gruppen och fler säger vad de vill". Det tror han beror på att sammansättningen är så pass 

lyckad, en sammansättning av olika personligheter.   



 74

Även i Team-K så är personalen omsorgsfullt utvald för att passa in i teamet. De 

relativt få som inte passar in slutar efter en kort tid och de övriga väljer oftast att stanna under 

en lång tid. Erik anser att det har varit en hel del aktiviteter för att stärka gemenskapen så att 

personalen kan lära känna och förstå varandra på ett bättre sätt. Erik tycker att han i detta 

större inblick i vad som händer i detta företag än vad han hade på sin tidigare arbetsplats. 

Balans mellan umgänge med arbetskollegor och andra vänner 

Det som motsäger Whytes (1956) "Organisation Man" som förefaller umgås med likasinnade; 

respondenter i team-S tror inte att det är så viktigt att teamet uppgås utanför arbetet. Han anser 

att man kan komma varandra lite för nära. Lasse tror inte att man skall umgås för mycket, 

samtidigt som det är viktigt att ha lite kul tillsammans ibland. Lisa menar samtidigt att utanför 

arbetet så hinner man prata om andra saker än om jobb, vilket kan höja teamkänslan. Anna 

och Olle tycker att det är tillräckligt att umgås på raser och luncher och anser att det räcker. 

Erik i team-K anser däremot att det är viktigt att kunna umgås ibland utanför arbetet för "att 

kunna prata om något annat än jobb, att kunna lära känna människor och förstå dom. För det 

handlar ju om". Bertil anser också att det är viktigt att lära känna varandra på ett bra sätt, 

däremot så anser Bertil att detta bör ske inom arbetstiden, eftersom fritiden är viktig för att ha 

möjlighet att umgås med den egna familjen. Johan anser också att det är viktigt att lära känna 

varandra privat för att skapa en ökad gemenskap i gruppen " vi är ju ofta ute och springer och 

träffar inte varandra så mycket på så sätt". 

Önskar mer delaktighet 

Vid observationen vid mötet hos team-S framkommer att teammedlemmarna efterlyser mer 

delaktighet i sin arbetssituation. De vill vara med att bestämma och besluta samt få nödvändig 

information snabbare och tydligare än de får idag. Det efterfrågas även en ökad information 

och vad som är på gång, framtidsplaner inom företaget. Arbetet i teamet ställen er oerhörd 

press på medarbetarna, vilket de mår dåligt över. De lider av ständig tidspress. 

Gemensamma beslut inom ramarna 

Respondenterna i team-S anser att besluten tas gemensamt i gruppen. Lisa förklarar att de 

frågor som kommer upp på veckomötet kommer de i regel fram till en lösning som alla 

känner mest för. Samtidigt som Lasse poängterar att det finns vissa små grupper som är med 

och bestämmer mer än andra. Samtliga respondenter i team-S säger att de ställer upp på de 

beslut som tas i gruppen. Lisa menar att när teamet väl bestämt något så är det bara att ”gilla 
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läget”, medan Anna hävdar att hon ställer upp på besluten men om hon följer dessa är en 

annan sak. Samtliga respondenter instämmer att det är mest chefen som talar, medan de 

enskilda mötena med chefen är en dialog. Lasse menar att det inte alltid är bra och passar med 

att mötet hålls som en dialog. Majoriteten av respondenterna tycker att samtliga 

teammedlemmar har den kompetens som krävs för att diskutera det som avhandlas på mötena 

även om Lasse menar däremot att ”alla är så olika människor, alla är inte lagda åt det hållet 

och har koll på ekonomiska siffror och det finns även dom som inte bryr sig”.  

Lägger fram sina idéer och känner att chefen litar på dem 

Alla respondenter i team-S säger att de brukar lägga fram sina idéer på mötena vilket är något 

som inte alla gör. Lisa berättar att det är något som förväntas av de anställda även från 

ledningshåll, och att det finns förslagsverksamhet där man kan skicka sina förslag om det är 

nått som rör hela verksamheten. Lisa menar att det ligger på varje teammedlems eget ansvar 

och intresse att föra fram det man tycker. Lasse har noterat att inte alla alltid lägger fram sina 

idéer utan ibland så upplever han att det blidas smågrupper som diskuterar detta mellan 

varandra. Alla respondenter i team-S känner att chefen har litar på dem och att de har frihet att 

ta egna beslut. Olle berättar att ”när affären når ett visst belopp, så måste jag ha mandat att 

fatta ett beslut, vissa stora affärer måste godkännas, men upp till det har jag frihet att fatta 

egna beslut”. Olle önskar inte större befogenheter utan poängterar att han har mycket frihet 

under förutsättning att han tar sitt ansvar. 

Respondenterna i team-K menar att de som är bäst lämpade i gruppen tar besluten. 

Johan anser att "om jag har ett förslag som är genomförbart och som är bra oavsett vad det 

gäller så är det helt rimligt att få igenom saker både centralt och lokalt". Det är dock inte alla 

gånger som man vill lägga fram i teamen eftersom arbetsbelastningen är så hög, och det är 

ofta den som kommer med ett förslag som får till uppgift att genomföra idén. Samtliga i team-

K anser att de ställer upp på de beslut som tas i gruppen. Erik säger att "det kan jag för de är 

motiverade på ett eller annat sätt". Samtliga respondenter i team-K anser att de har tillräcklig 

kompetens för att kunna delta och diskutera det som sägs i verksamheten och på möten. 

Samtliga i team-K anser också att de har mycket stor frihet, så länge de håller sig inom de 

givna ramarna. 

Förståelse för ledningens ramar 

Det verkar finnas en mycket stor enighet att de mål som ledningen sätter upp är höga men 

nödvändiga. Team-S verkar samtliga acceptera att deras säljbudget hela tiden stiger kraftigt 
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och team-K verkar också vara anse att det krävs en viss debiteringsnivå för att konsulterna 

skall vara lönsamma. Denna frånvaro av diskussion kan dels bero på att de beslut som tas görs 

i konsensus via autentiska dialoger, men jag tycker också att det kan vara värt att fundera om 

det finns några fog att se det som maktutövning enligt Bauman (1990) metoden som är ”låta 

andras önskningar jobba för mig”. Den innebär att manipulera situationen så att andra 

människor bara kan nå sina eftertraktade värden genom att följa de regler som makthavarna 

har bestämt. Som exempel för författaren fram fabriksarbetaren som kan försäkra sig om en 

högre levnadsstandard på villkor att arbetet sker med högre intensitet och hängivenhet och 

ovillkorligen efterleva ledningens befallning.  

Fostrade i att se vad som är normalt 

Att det kan vara, men inte behöver vara, ett uttryck för maktutövning kommer jag mer in på 

när vi tittar på utformningen av möten, där Foucault (1974) har en teori kallad examen som är 

intressant att titta närmare på. Eftersom båda teamen frekvent jämför de uppnådda resultaten 

dels individuellt samt även jämför med andra kontor så blir det tydligt att ledningen 

kommunicerar ut en bild om vad som är normalt att upp nå, vad som är bättre än normalt och 

sämre. Det som är bättre än normalt  hyllas och det som är sämre ses som misslyckande. I 

team-S så sker det uppföljning var tredje vecka och det finns även riktlinjer för vad som anses 

vara underprestation. Överprestation belönas via högre bonus. I team-K är det också viktigt att 

prestera i enlighet med det som är normalt. Vid underprestation så sker speciella samtal där 

den som får in får hjälp att hitta åtgärder för att lyckas nå budget.  

Umgås tillräckligt med sina kollegor på raster och luncher 

En bidragande orsak till att respondenterna inte värnar så mycket om varandras personliga 

utveckling kan grunda sig i deras förhållande till att umgås utanför arbetet. Respondenter i 

team-S tror inte att det är så viktigt att teamet uppgås utanför arbetet. De anser bland annat att 

man kan komma varandra lite för nära. Lasse tror inte att man skall umgås för mycket, 

samtidigt som det är viktigt att ha lite kul tillsammans ibland. Lisa menar samtidigt att utanför 

arbetet så hinner man prata om andra saker än om jobb, vilket kan höja teamkänslan. Anna 

och Olle tycker att det är tillräckligt att umgås på raser och luncher och anser att det räcker. 

Erik i team-K anser däremot att det är viktigt att kunna umgås ibland utanför arbetet för "att 

kunna prata om något annat än jobb, att kunna lära känna människor och förstå dom. För det 

handlar ju om". Bertil anser också att det är viktigt att lära känna varandra på ett bra sätt, 

däremot så anser Bertil att detta bör ske inom arbetstiden, eftersom fritiden är viktig för att ha 
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möjlighet att umgås med den egna familjen. Johan anser också att det är viktigt att lära känna 

varandra privat för att skapa en ökad gemenskap i gruppen " vi är ju ofta ute och springer och 

träffar inte varandra så mycket på så sätt". 

Detta anser jag är ett tecken på att de inte uppfyller den definition av Whyte (1956) 

"The Organisation Man" som tenderar att helst vilja umgås med personer med liknande 

värderingar och inte har så stort intresse av att lära känna nya människor och skapa förståelse 

för andras människors värderingar. I båda teamen verkade respondenterna anse tvärt om att 

det är visserligen roligt att umgås med sina arbetskamrater och deras värderingar, samt att det 

var också kul att få en balans i tillvaron och träffa och lära känna nya människor. 

Svårt att få tid att genomföra nya  idéer på grund av höga mål 

Det finns en del tecken som kan kopplas till Fromm (1943) konsekvenser för individens 

självständighet att verka i en organisation vars övergripande mål är vinstintresse. En 

konsekvens kan enligt författaren vara att arbetaren ser sig som en produkt. Det blir 

människans uppgift att medverka till det ekonomiska systemets utvidgning. Att samla kapital, 

inte för sin egen lycka utan som självändamål. Människan blir en kugge i ett väldigt 

ekonomiskt maskineri. En viktig kugge om hon har mycket kapital och en oviktig och hon 

saknar kapital. Ett uttalande som visar på detta är Lisa i team-S som menar att ingen får göra 

sig oumbärlig utan ”vi är bara kuggar i hjulet, så det är bara som vilken reservdel som helst 

som ska gå att byta ut”. Även uttrycket på vad som styr deras motivation "Vi tänker bara 

bonus här". Ett annat tecken att teammedlemmarna gör företagets mål till sina egna är ett fall i 

team-K där en konsult väljer att ta ut extraarbetad tid i pengar istället för extra ledighet. 

Det framkommer också att det finns en mängd olika idéer som kommer från medarbetarna 

men de har så pass stor arbetsbelastning för att nå de uppsatta målen så att de i vissa fall inte 

orkar med att genomföra de nya idéerna. Det innebär att det finns en uttalad möjlighet för 

individerna att påverka sin situation från ledningens sida, men på grund av organisationens 

utformning så finns det ändå inte alltid ett handlingsutrymme för individen 

Det finns även tecken på motsatsen. Exempelvis Lasses uttalande om att de har så 

pass självgående personal vilket visserligen ger höga resultat men också medför att de börjar 

ställa krav. Även chefen för team-K uttalar sig kring detta med att; "Det kan vara en utmaning 

att ta hand om alla starka viljor som finns i en grupp med så många självgående personer" och 

att det är en sak som kan skapa många diskussioner. De krav som ställdes på mötet hos team-

S visar också att de inte ser företagets mål som sitt eget utan är beredda att ställa krav och 

även få inblick i hur företaget sätter upp ramarna. Detta krav framkommer även i viss mån i 
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team-K där konsulterna har mycket hög kompetens inom sina områden och därigenom ställer 

komptenta frågor kring de produkter och tjänster som ledningen vill föra in. Mitt subjektiva 

intryck är att det vore mycket svårt för ledningen att försöka implementera något som inte 

finns stöd för hos personalen. 

Trygghet via ständiga uppföljningar 

De frekventa uppföljningarna som de båda teamens organisationsformer för med sig ser jag 

ger den ontologiska trygghet som Giddens (1996) redogör för. Individerna vet hela tiden vad 

som förväntas av dem och även vad som bör göras om de inte lever upp till de utsatta målen. I 

båda fallens så känner teamets deltagare att det är väldigt tydligt vad som förväntas av dem 

dels från ledningen och även från de övriga teammedlemmarna. Detta knyter även an till det 

Goffman (1959) ser som ett mycket grundläggande behov hos individen vid kontakt med 

andra människor. 

Teamens kommunikation 

Visar respektfull attityd vid sin kommunikation 

Samtliga respondenter i team-S anser att det är en öppen kommunikation i teamet där alla har 

möjlighet att säga vad de tycker. Däremot så framkommer det att endast är ett fåtal som tar 

den chansen och framför sina åsikter. Anna säger att det finns några som inte säger någonting 

och dessa tycker hon är mycket svåra ”det värsta som finns är de som inte säger någonting, då 

vet man inte vad om dom tycker det är bra eller dåligt”. Lasse menar ”att ibland måste man 

hålla tillbaka och inte nog inte alltid säga riktigt vad man tycker". Respondenter i team-S 

anser att det känner sig trygga i att vara sig själv och agera naturligt. Lisa säger att ”det går 

inte att spela någon roll i det här teamet”.  

Även i team-K anser respondenterna medlemmar genomgående säger vad de 

tycker. Bertil framför " jag får en känsla av att de säger vad de tycker. Naturligtvis är det så 

att vissa grejer håller man för sig själv men generellt är det så". Samtliga anser också att de i 

de flesta fall går att vara naturlig i gruppen 

God kommunikation i båda teamen motverkar konflikter 

Jag ser att båda teamens kommunikation är i linje med Goffmans (1959) preliminärt 

fungerande enighet. Teamens medlemmar visar varandra överseende även om de i många fall 

inser att inte alla riktigt säger vad de tycker, accepteras detta och eftersom det överseende sker 

mellan varandra, känner de samtidigt att de kan vara naturlig i de flesta fall i gruppen.  
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När det uppstår konflikter i team-S kan det i bland hetta till lite mellan medlemmarna, men i 

de flesta fall menar respondenterna att det löser situationen på ett sakligt sätt. Ofta löser de 

sina problem mellan de inblandade men om hela gruppen är inblandad så löser man problemet 

gemensamt. Chefen kan i vissa fall ta det enskilt med den berörda. Det samma gäller i team-

K. Bertil menar att när det uppstår oenigheter " är det ju bra att kunna framföra kritik på ett 

bra sätt och inte gå fram som en ångvält. Samtidigt så tycker jag det är bra att man tar det på 

en gång och inte låter det gå tiden gå utan försöker ta det på en gång". Även här kopplas 

ibland chefen in "det är ganska konstruktiv diskussion, sen är chefen ju väldigt lyhörd och 

känner av på var det lutar. Han funderar till och återkommer senare, han kommer tillbaka med 

ett förslag snarare än att han driver sin diskussion, och som jag uppfattar det så accepteras 

hans förslag på lösning utan vidare diskussion."  

Gemensamt för båda teamen är också att de upplever att det är väldigt lite 

konflikter i gruppen. Anna i team-S berättar "att så fort det uppstår några konflikter så tar vi 

tag i det och berättar det för de berörda". Johan i team-K för fram att enligt hans erfarenhet tas 

konflikterna han om i ett tidigt läge och man värnar om att förstå varandras situation och 

kommer med en lösning som alla kan ställa upp på. Samtliga respondenter i team-S och team-

K menar att konflikterna aldrig har gått så långt så att teamet har varit tvungen att ta in en 

tredje utomstående person som kan hjälpa till att lösa konflikten. Respondenterna i team-S är 

överens om att efter organisationen blivit mogen har teamet aldrig de haft konflikter som 

påverkat effektiviteten negativt. Inte heller i team-K så anser de att det finns konflikter som 

ligger och tar kraft från teamet. 

Autentisk dialog - uppriktig vilja att förstå varandra 

Den kommunikationsform som verkar förekomma i stor utsträckning i teamet är Martin Buber 

(1966) refererad Lennér & Axelsson, (1996) autentisk dialog. Båda parter respekterar 

varandras olikartade känslor och ståndpunkter. Man betraktar inte varandra som personliga 

motståndare utan för en öppen och prövande förhandling. Man granskar varandras argument 

utan misstro och är välvilligt inställd när man lyssnar på den andres argument och håller 

dörren öppen för olika lösningar. Jag finner även att det är lite konflikter i teamen och det 

förefaller som om båda teamet tar hand om konflikterna på ett tidigt stadium. De har 

erfarenhet att det är enkelt att ta itu med konflikten bara medlemmarna i gruppen vill. För att 

lösa konflikterna räcker det med att de inblandade sätter sig ner och diskuterar vad som hänt 

och vilka missförstånd som uppstått och varför. 
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De få konflikterna kan till viss del även bero del på att de använder sig av en god 

kommunikation, och det kan också finnas fog för att var uppmärksam på tendenser till att det 

kan tänkas vara så att det inte anses vara accepterat i gruppen att ha konflikter. Whyte (1956) 

menar att "The Organization Man" anser att det ska vara få eller inga konflikter på arbetet och 

alla beslut skall tas i konsensus. Whyte (1956) anser däremot att utveckling i verkligheten 

kräver att medarbetarna skall ha sina egna åsikter för att saker skall kunna belysas från olika 

håll, och därigenom genom diskussioner leda till nya kreativa idéer. 
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7 Sammanfattande diskussion och förslag på framtida forskning 

Här följer en sammanfattande diskussion kring den analys som är utförd kopplad till de 

använda teorierna. Avslutningsvis läggs förslag på framtida forskningsuppslag inom detta 

område. 

Utgångsläge 
Syftet med detta arbete är att utföra en studie av två olika högpresterande team, i branscher 

med hög förändringstakt, för att få en djupare förståelse av vilka faktorer som kan vara extra 

viktiga för att individer i arbetslivet ska trivas, behålla sin självständighet samt vara flexibla 

och effektiva över tiden. Följande frågeställningar formulerades; Hur ser organisationen ut i 

högpresterande team, och vad gör att de blir högpresterande? Hur ser arbetsfördelningen ut 

och hur utförs arbetet i det högpresterande teamet? Hur ser maktstrukturen ut och hur 

kommunicerar de med varandra? Hur påverkas individens självständighet av att verka i dessa 

team? 

Min teoretiska referensram har varit Goffmans (1959), Katzenbach & Smiths 

(1993) team. Till begreppet effektivitet samt högpresterande använder jag mig av Taylors 

definition presenterad av Abrahamsson & Andersen (2000), Granström (1998) samt 

Katzenbach & Smiths (1993). Till begreppet organisationsstruktur så använder jag mig dels 

av taylorismen beskriven av Abrahamsson & Andersen (2000) och Pruijt (1997) som även 

beskriver neo-taylorismen. För beskrivningen av organisationens uppbyggnad använder jag 

mig även av tre av Minzbergs typografier framförd av Ahrne (1999). För definition av 

flexibilitet använder jag mig neo-taylorismen. 

Kring begreppet makt och maktstruktur använder jag mig av Bauman (1990), samt 

Foucaults (1974) teori examen för upprätthållande av maktstruktur. För diskussionen kring 

individernas självständighet använder jag mig av Whyte (1959) definition av "The 

Organization Man", samt Fromm (1943), dessutom Giddens (1996) ontologisk trygghet. För 

diskussionen kring kommunikation använder jag mig dels av Goffmans (1959) syn på 

kommunikations samt Martin Buber (1966) refererad Lennéer-Axelsson, 1996. 

Diskussion kring det som framkommit i studien 

Inledningsvis i min analys kunde jag konstatera båda de studerade grupperna uppfyller 

genomgående Goffmans (1959) samt Katzenbach & Smiths (1993) definition av team, samt 

att de var högpresterande dels enligt Katzenbach & Smith (1993) definition att de presterar 
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mer än andra liknande team, dels Brodbecks definition presenterad av Granström (1998) att 

de år både effektiva och har livskraft. 

Gemensamt för båda teamens organisation är deras inslag av neo-taylorism enligt 

Pruijt (1997), med ett mycket tydligt ledarskap med strikta verksamhetsramar att agera relativt 

fritt inom, under förutsättning att de högt uppsatta ekonomiska resultatmålen nås. 

Båda teamen hade inledningsvis haft en stor flexibilitet i den 

organisationsstrukturen enligt Minzbergs typografier framförd av Ahrne (1999) adhocracy, 

vilket successivt övergått mot att bli allt mer byråkratiserat, enligt professionsbyråkratin. 

Vi teamens möten som regelbundet hölls var det ledningen som bestämde dagordningen. Där 

utfördes jämförelser av de ekonomiska resultaten med andra liknande kontor, där höga värden 

sågs som eftersträvansvärt. Här sågs tydliga disciplinerande tendenser enligt Foucaults (1974) 

teori examen. Ingen ifrågasättning verkar förekomma huruvida dessa resultatmål är rimliga. 

Det som överraskade mig var med den höga frekvens som målen följdes upp både 

med gemensamma och enskilda möten, team-S hade ett personligt utvecklingssamtal var 

tredje vecka, samt på vilket stort allvar och engagemang negativa avvikelser togs om hand. 

Team-K hade uppföljningssamtal med de individer som inte klarade sina personliga 

resultatmål varannan vecka, där en lämplig åtgärdsplan utformades. 

 

Under den inledande undersökningen dök det upp funderingar hos mig huruvida individer kan 

behålla sin självständighet under pass hårda prestationskrav. Om det över huvudtaget är 

möjligt att hålla organisationens och sina egna personliga mål balanserande, i en organisation 

som så uttalat hyllar stora prestationer, och så frekvent visar att det är hög effektivitet som är 

eftersträvansvärt. Det föreföll stor sannolikhet att bli maktövningen blev enligt Bauman 

(1990) där ledningen fostrar de anställda att göra organisationens mål till sina egna. Eftersom 

det även var en hög arbetsbelastning ansåg jag även att de fanns risk att organisationen 

skapade passiva arbetare enligt Whytes (1956) teori the organization man. 

Det jag fann var mycket intressant, eftersom de har god utvecklad kommunikation, 

autentisk dialog, de granskar varandras argument utan misstro och är välvilligt inställd när 

man lyssnar på den andres argument och håller dörren öppen för olika lösningar, enligt Martin 

Buber (1966) refererad Lennéer-Axelsson (1996), bidrar det till individen att utrycka sina 

egna åsikter och därigenom också till deras individuella självständighet. De tränas i att 

kommunicera med varandra där de både lyssnar på andra och uttrycker sin egen vilja. Extra 

tydligt var detta i relationen mellan chefen och den anställda. Båda cheferna lyfte fram hur 
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viktigt det var att hela tiden bemöta alla frågor och kommenterar från de anställda, och alltid 

ge en återkoppling med en god motivering vid eventuella avslag av önskemål. 

Den frihet som de har att verka inom sina ramar, ger dem en vana att agera fritt, 

och denna vana ger sig i uttryck att även vilja vara med och bestämma om själva ramarnas 

utformning.  

De når via de frekventa uppföljningarna sina mål och därigenom stärks deras 

förtroende för deras egen förmåga och detta gynnar individens självständighet. De har också 

tryggheten att frekvent få hjälp om de är i en situation där de inte klarar av de högt ställda 

målen, och där tillsammans med chefen ta fram en handlingsplan som de utför och därefter 

lyckas de i många fall nå sina mål. Detta visar för medarbetarna att det finns en hjälp att få om 

de inte lyckas och därigenom når de trygghet i sin situation. Det finns en tolerans att göra 

misstag. Sammantaget verkar detta agerande kring verksamheten ge individen en säkerhet i 

form av Giddens (1996) ontologiska trygghet, där individen känner sig ha ett lugn i sitt 

varande. 

Den del som inskränkte på individens självständighet, och till en del även 

kreativiteten, var tidsbrist att genomföra nya idéer. Många gånger verkar ledningen ha beviljat 

önskemål om förändringar under förutsättning att den som kom med förslaget genomförde 

åtgärden själv, utan att det fick påverka den ordinarie verksamheten. Jag tror att detta vore 

intressant att studera närmare. Detta kan kopplas till Whyte (1956) teori att det krävs att 

medarbetarna har egna åsikter för att utveckling skall förekomma, och att dessa åsikter skall 

diskuteras för att saker skall kunna belysas från olika håll, och därigenom leda till nya 

kreativa idéer.  

Jag fann sammantaget att den hårda styrningen balanserandes mot den 

självständighet som erhölls via, god kommunikationsförmåga samt att individens frekvent 

lyckades nå högt ställda prestationskraven. 

Med stöd av det som framkommit vid studien kopplat till relevanta teorier och 

tidigare forskning, vill jag framlägga att de egenskaper som har gjort de undersökta teamen 

högpresterande, det som sticker ut när de andra nödvändiga förutsättningarna är uppfyllda, är 

två saker; Dels deras frekvent förekommande personliga uppföljningstillfällen med chefen och 

den anställde. Den andra egenskapen är att kommunikationsformen vid dessa samtal sker i 

form av autentisk dialog. Med detta avses att de granskar varandras argument utan misstro, är 

välvilligt inställd när de lyssnar på den andres argument, och håller dörren öppen för olika 

lösningar. Kommunikation och uppföljning är kärnan i högpresterande team. 
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Förslag på framtida forskning 
Det område som jag ser intressant att forska vidare kring är konsekvenser kring den upplevda 

tidsbristen för genomförandet av de anställdas egna idéer kring verksamhetsutveckling som 

intervjupersonerna ger uttryck för. Det vore spännande att undersöka dess inverkan på 

individens, gruppens och organisationens utveckling. Att studera högpresterande team som 

lägger högre prioritet på genomförande den typen av arbetsuppgifter i sin verksamhet. 

Eftersom de team som jag har studerade har båda ekonomisk vinst som sitt 

övergripande mål, vore det intressant att göra en jämförelse mellan några högpresterande team 

som verkade inom verksamheter där det huvudsakliga målet är av annan art än ekonomisk, 

och mer av karaktären individens högsta goda och där de humana värdena är prioriterade. Hur 

påverkas organisationsstrukturen, maktstrukturen, kommunikationen och individens 

självständighet av ett sådant verksamhetsklimat? Och hur påverkas individernas kreativitet? 

Exempel på sådana verksamheter skulle kunna vara ett team inom den kommunala 

räddningstjänsten, operationsteam på sjukhus eller något team inom fackförbund eller någon 

annan verksamhet som prioriterar individers välmående. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
1 Hur länge har du jobbat på företaget? 
 
2 Vad ingå för huvudsakliga delar i dina arbetsuppgifter?  
 
3 Hur upplever du de mål som ställs är i svårighetsgrad. För lätta, lagom eller för höga? Når 
ni målen?  
 
4 Har du upplevt någon gång att du har fått alldeles för höga krav?  
 
5 Hur kände du då när det kändes som allra svårast?  
 
6 Har ni nått uppföljningsarbete för att se att ni uppnår de här målen?  
 
7 Tycker du de här kraven ökar i rimlig grad ju längre du arbetar? 
 
8 Hur ser det ut med personalomsättningen? Kan det vara bra med hög personalomsättning på 
lång sikt? På kort sikt? 
 
9 Hur har ni nått den effektivitet som ni har idag? 
 
10 Hur tycker du att ni ska kunna bli mer effektiva? Behöver ni det? 
 
11 Om en person är borta kan den personen ersättas enkelt?  
 
12 Märks det på effektiviteten i gruppen om någon slutar? 
 
13 Om en kund ringer till dig och är arg på din kollega för att han handlat fel mot kunden. Hur 
agerar du då? Berättar du då att din kollega har gjort fel eller håller du din kollega om ryggen 
och tar det internt? 
 
14 Tycker du att alla i gruppen tar sitt ansvar i arbetet? Är det något som du vill förbättra och 
i så fall hur? Kan du ge något exempel? Behöver någon då backa upp för den andra för den 
inte skött sitt arbete? 
 
15 Tar alla egna initiativ i gruppen eller driver ni på varandra och kontrollerar att saker blir 
gjorda?. Kan du exemplifiera detta? Tycker du att alla ska ta egna initiativ? Behövs en broms? 
       
16 Tycker du att dina kollegor i allmänhet säger vad de tycker? Kan du ge något exempel? 
Hur vet du att dina kompisar menar vad de säger?  
 
 17 Känner att du kan vara dig själv – känner du att dina medarbetare är naturliga i sitt sätt att 
vara mot dig? Kan du ge något exempel? 
 
18 När det uppstår en situation med oenigheter, brusar de upp eller sitter de lugnt och 
diskuterar situationen? 
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19 Blir det då de två som löser det eller går hela gruppen in i diskussionerna? 
 
20 Om det är någon i Er grupp som gör fel hur förs detta fram till den personen och vilka 
personer är det som framför felet? Kan du ge något exempel? 
 
21 Får alla deltagare säga sin åsikt?, är det någon speciell situation där det är svårt? 
Exemplifiera!  
 
22 Diskuterar ni oenigheter tillsammans och alla får komma med idéer och förslag till 
lösning? Varför? Varför inte? 
 
23 Tror du att det är viktigt att umgås utanför arbetet? Varför? 
  
24 Om ni upplever oenigheter i gruppen, vid vilket tillfälle ventileras dessa oenigheter? Kan 
du ge ett exempel? 
 
25 Brukar ni ta in en tredje person och lösa detta som kan var mer objektiv? 
 
26 Om det uppstår olika uppfattningar, brukar ledaren då samla gruppen till ett gemensamt 
möte? 
 
27 Vilka orsaker ser du till att oenigheter uppstår? Exemplifiera! Hur tror du att de kan 
undvikas? 
 
28 Finns det något positivt med att det uppstår oenigheter? Finns det något mindre bra med att 
det uppstår oenigheter? 
 
29 Känner du att de andra lyssnar till du har pratat klart! Om inte tycker du att det är viktigt 
 
30 Känner du att de lyssnar aktivt på dig dvs. tar in det du säger och inte tänker på vad de ska 
säga efter dig?  
 
31 Vid oenigheter, används både faktabaserade argument och känslomässiga argument, är det 
något som dominerar? Har du något exempel 
 
32 Finns det några personer i gruppen som har lättar en andra att lösa oenigheter? Vad beror 
det på? Kan du ge exempel? 
  
33 Har ni haft oenigheter som har påverkat arbetsinsatsen negativt? - som gått ut över 
arbetet?)  
 
34 Hur tas beslut i gruppen? Är det samma person eller olika? Vilka är det som påverkar 
besluten?  
 
35 Känner du att du ställer upp de beslut som tas i gruppen? Vad är orsaken till detta? Kan du 
ge något exempel?  
 
36 Vem är det som pratar på mötena? 
 
37 Är det en dialog på era möten eller har det mer karaktären av ett informationsmöte? 
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38 Har alla kompetens att diskutera det som avhandlas på era möten? (eller är det vissa som är 
mer insatta att diskutera det som avhandlas?) Kan du ge exempel? 
 
39 Brukar du eller andra lägga fram idéer. Alla eller vissa speciella? Skulle du vilja ha fler 
tillfällen att lägga fram idéer? 
 
40 Vad tror du att företaget kan göra för att du ska vara intresserad av de andras utveckling? 
 
41 Känner du att du har frihet att ta egna beslut? Känner du att din chef litar på dig och ger 
dig ansvar och frihet i dina beslut?  
 

 




