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Research  

questions:  How do self-organized teams relate to self-leadership from individuals? 

 How is the individualistic way of thinking displayed in self-organized teams? 

  

Purpose:  The purpose of this study is to create an understanding and increase the knowledge 

about how self-leadership, self-organized teams and individualism relate to each other 

in the context of work teams at the place of work and in school in Sweden. The study 

also intends to examine how individuals relate to self-leadership in self-organized 

teams. 

Method:  The study applies a qualitative method. Data was collected through two focus groups 

with a total of eleven respondents. The respondents were chosen through a convenience 

sample. The results were analyzed through a based theory strategy were the data was 

classified though coding.  

Conclusion:  The results of the study show that self-leadership among individuals is an attractive 

quality for members of a team to possess since it is important to have motivated and 

committed employees. Individuals that possess a high level of self-leadership contribute 

to forming a self-organized team and therefore increases the effectiveness of the job 

since the shared responsibility increases. It is important to encourage and raise 

awareness about self-leadership among individuals so that they can incorporate it their 

natural way of working.  

 The study showed that individualistic tendencies in self-organized teams are small and 

that a collectivistic mindset is dominant which shows a distinction between how 

established the individualistic way of thinking is in Sweden. The study confirms that 

the key factor is communication. Good communication between the members of a team 

provides a mutual responsibility for leading the work forward which leads to an open 

working environment that promotes a collectivistic mindset. When individualism in 

self-organized teams is challenged through growing responsibility in the individuals the 

need to work in these teams remains. 
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Frågeställning: 

Hur förhåller sig självorganiserade team till självledarskap från individerna?  

Hur uttrycks det individualistiska synsättet i självorganiserade team? 

Syfte:  Syftet med studien är att skapa förståelse och öka kunskapen för hur självledarskap, 

självorganiserade team och individualism förhåller sig till varandra i kontexten av 

arbetsteam på arbetsplatsen och i skolan i Sverige. Vidare ämnar studien att undersöka 

hur individen förhåller sig till självledarskap i självorganiserade team. 

Metod:  Studiens datainsamling genomfördes med en kvalitativ metod där två fokusgrupper med 

totalt elva respondenter användes. Respondenterna valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval Resultatet analyserades genom en grundad teori strategi där det 

insamlade materialet benämndes genom kodning.  

Slutsats:  Det har genom denna studie påvisats att det finns ett positivt samband mellan 

självledarskap hos individer och självorganiserade team. Studiens resultat bekräftar att 

självledarskap hos individerna är en eftertraktad egenskap för medlemmar i team att 

besitta då det är av vikt att ha motiverade och engagerade medarbetare. Då individer i 

ett team besitter en hög grad av självledarskap bidrar det till att forma ett 

självorganiserade team och därmed göra arbetet mer effektivt då det totala 

ansvarstagandet ökar. Med andra ord handlar det om att uppmuntra och öka 

medvetenheten kring självledarskap för att individer ska lära sig att bemästra denna 

egenskap så att det blir ett naturligt arbetssätt.  

Det kunde i studien påvisas att de individualistiska tendenser som fanns i 

självorganiserade team var små och att det kollektivistiska synsättet var dominant vilket 

påvisar en skillnad i synsätt på hur utbredd individualism är i Sverige. En avgörande 

faktor som studien bekräftar är kommunikation i arbetsteam. God kommunikation 

mellan medlemmarna i team skapar förutsättningen för att gemensamt leda arbetet 

framåt vilket leder till ett öppet arbetsklimat som främjar den kollektivistiska attityden. 

Då individualismen utmanas i de självorganiserade teamen genom att ansvarstagandet 

ökar hos individerna bidrar det till att behovet av att arbeta i dessa team kvarstår, 

individer och team är under ständig utveckling.  



Förord 

Vi vill först och främst tacka de respondenter som har ställt upp och deltagit i fokusgrupperna 

för denna studie. Tack för ert förtroende, uppriktighet och intressanta perspektiv på ämnet, det 

är tack vare er som denna studie har varit möjlig att genomföra.  

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare, Anna Larsson, som bidragit med att 

utmana våra idéer och få oss att tänka ett steg längre i alla moment av uppsatsen. Såklart vill 

vi även tacka seminariegruppen som varit ett stort stöd under denna process och som har 

tillfört värdefulla opinioner till studien och dess genomförande.  

Slutligen vill vi tacka familj och vänner som har uppmuntrat och hejat på oss i denna process, 

utan er vid vår sida hade dagarna varit betydligt tyngre.  

Och såklart ett stort tack till oss själva och varandra för ett inspirerande samarbete som har 

tillfört mycket nya kunskaper i både vårt akademiska liv och privat.  

 

Annelie Dyfvelsten & Denize Händestam 

Västerås 2015 

  



Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

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

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 3 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 4 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.5 Frågeställningar ................................................................................................................ 4 

2. Teori & Begrepp ..................................................................................................................... 5 

2.1 Teoretiskt ramverk ........................................................................................................... 5 

2.2 Individualism .................................................................................................................... 5 

2.3 Självledarskap .................................................................................................................. 6 

2.3.1 Houghton & Yohos modell av självledarskap och egenmakt ................................... 8 

2.4 Självorganiserade team .................................................................................................... 8 

2.5 Grupper och team ............................................................................................................. 9 

2.5.1 Gruppdynamik ......................................................................................................... 10 

3. Metod ................................................................................................................................... 13 

3.1 Forskningsdesign och ansats .......................................................................................... 13 

3.2 Litteraturgenomgång ...................................................................................................... 13 

3.2.1 Vetenskapliga artiklar.............................................................................................. 14 

3.3 Empirisk datainsamling .................................................................................................. 14 

3.3.1 Fokusgrupper ........................................................................................................... 15 

3.3.2 Intervjudesign .......................................................................................................... 15 

3.3.3 Val av respondenter ................................................................................................. 15 

3.3.4 Genomförande av fokusgrupperna .......................................................................... 16 

3.4 Operationalisering .......................................................................................................... 17 

3.4.1 Utformning av intervjuguide ................................................................................... 17 

3.4.2 Intervjuguide ........................................................................................................... 18 



3.5 Analysmetod ................................................................................................................... 20 

3.6 Trovärdighet ................................................................................................................... 21 

3.7 Etiska överväganden ...................................................................................................... 22 

4. Empiri ................................................................................................................................... 24 

4.1 Fokusgrupp 1 .................................................................................................................. 24 

4.1.1 Individualism ........................................................................................................... 24 

4.1.2 Självledarskap ......................................................................................................... 25 

4.1.3 Självorganiserade team ........................................................................................... 25 

4.1.4 Grupper och Team ................................................................................................... 28 

4.2 Fokusgrupp 2 .................................................................................................................. 30 

4.2.1 Individualism ........................................................................................................... 30 

4.2.2 Självledarskap ......................................................................................................... 30 

4.2.3 Självorganiserade team ........................................................................................... 31 

4.2.4 Grupper och team .................................................................................................... 33 

5. Analys ................................................................................................................................... 35 

5.1 Individualism .................................................................................................................. 35 

5.2 Självledarskap ................................................................................................................ 36 

5.3 Självorganiserade team .................................................................................................. 37 

5.4 Grupper och team ........................................................................................................... 38 

6. Diskussion & Slutsatser ....................................................................................................... 39 

6.1 Diskussion ...................................................................................................................... 39 

6.2 Slutsatser ........................................................................................................................ 41 

7. Rekommendationer .............................................................................................................. 43 

Källförteckning ............................................................................................................................ i 

Litteratur .................................................................................................................................. i 

Publicerade källor .................................................................................................................... i 

Bilaga 1 ...................................................................................................................................... v 



Intervjuguide .......................................................................................................................... v 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Ramverk över de teorierna som används i studien. Egenkonstruerad figur (2015)……......5 

Figur 2. Anpassad utifrån Houghton & Yohos modell (2005, s. 71)……………………………...8 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Sökorden använda i litteraturgenomgången. Egenkonstruerad tabell (2015)…………..14 

Tabell 2. Operationalisering av intervjuguide för fokusgrupper. Egenkonstruerad tabell (2015)...18 

 



1 

 

1. Inledning 

Detta kapitel beskriver studiens bakgrund, tidigare forskning inom ämnet och en diskussion 

kring studiens problematisering förs. Här beskrivs även studiens syfte och de frågeställningar 

som studien ämnar svara på. 

Större delen av människans liv är påverkat av grupper och det är för många en naturlig del i 

vardagen, hemma, på arbetet och på fritiden. Med tiden har dessa grupper förändrats och 

arbetsgrupper består allt oftare av människor med olika erfarenheter, mål, värderingar och 

åsikter (Nilsson, 2013). Att verka och skapa i team är en viktig del för mänsklig utveckling 

vilket innebär att team blir en viktig faktor att ta hänsyn till vid studerande av ledning, lärande, 

organisation och samarbete (Mathiasson, 1994). 

Idag anses det vara en självklarhet att säga att individerna i en organisation är viktiga. Genom 

kompetenta och engagerade individer säkerställs effektivitet och måluppfyllelse, samt att de 

bidrar till att vara en konkurrensfördel för organisationen. Då organisationens ledare genom 

studier av individer och team bildar sig en uppfattning och medvetenhet kring hur engagerade 

och kompetenta medarbetare skapas kan denna konkurrensfördel öka. (Forslund, 2013)  

Team som ofta kan ses i organisationer liknas vid det som kallas självstyrande eller 

självorganiserade team, där det saknas en formell ledare inom teamet och som har en hög grad 

av självständighet (Olsson, 2012; Forslund, 2013; Marmgren & Ragnarsson, 2014).  Detta 

innebär att teamets individer gemensamt måste fastställa standarder och arbetssätt för arbetet, 

samt upprätthålla motivationen och tilliten som är nödvändig för att klara dessa prestationer 

vilket även utgör grunden av det som kallas självledarskap (Manz & Sims, 1980). 

1.1 Bakgrund 

Självledarskap beskrivs som en process där individerna influerar sig själva till att skapa den 

motivation och det självförtroende som är nödvändig för att uppnå sin ultimata prestation, både 

i arbetslivet och privat (Houghton & Yoho, 2005). Självledarskapet på den individuella nivån 

blir mer och mer omtalat (Carmeli, Meitar & Weisberg, 2006; Diliello & Houghton, 2006; 

Lovelace, Manz & Alves, 2007; Stewart, Courtright & Manz, 2011) samtidigt som det i 

organisationer fokuseras mer på arbetsgrupper (Olsson, 2012; Forslund, 2013; Marmgren & 

Ragnarsson, 2014).  
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Manz och Sims (1980) menar att självledarskap handlar om vilken påverkan individens eget 

ledarskap har. Detta begrepp utvecklas vidare av Manz (1986) som menar att den ultimata 

kontrollen av prestation kommer inifrån individen snarare än av en utomstående part som en 

ledare eller chef. Med andra ord handlar självledarskap om att en individ strategiskt försöker 

påverka och förbättra motivationen och det egna beteendet (Yukl, 2012). Diskussioner har även 

förts kring hur begreppet vidare bör studeras och utvecklas på en teamnivå i framtiden där stort 

fokus ligger på hur självledarskapet påverkar arbetsgrupper. (Pearce, 2007; Stewart et.al, 2011). 

Neck och Houghton (2006) har beskrivit självledarskapet som en viktig komponent för att 

underlätta teamets effektivitet. Delat ledarskap i team är enligt Pearce, Manz och Akanno 

(2013) grundläggande för organisationers hållbarhet. Individer kan dra fördel av att ha 

förmågan att se vad det personliga inflytandet och medvetenhet har på grupprocessen. I och 

med den rådande trenden med globalisering och individualisering måste överväganden göras 

för att se hur självledarskap praktiskt kan formas av kulturella skillnader i att tänka och agera 

(Alves, Lovelace, Manz, Matsypura, Toyasaki & Ke, 2006). Barker (1993) noterar däremot att 

en organisations kontrollsystem begränsar individerna. Då individerna arbetar i team utan en 

formell ledare skapas en illusion av frihet och egenmakt trots att de i själva verket är 

kontrollerade av organisationen för att uppnå dess mål och värderingar. Ännu en nackdel med 

team som saknar en formell ledare uppdagades inom framförallt produktion då dessa 

arbetsgrupper skapade informella ledare som tog över den formella ledarens roll vilket även 

ledde till pennalism inom arbetsplatsen (Granberg, 2011; Mathiasson, 1994). Som ett resultat 

av detta skapades självorganiserade team som arbetar mot standardisering, avvikelsehantering, 

närvarande ledare och visualisering (Hasselbladh & Holmqvist, 2013).  

De senaste fyrtio åren har användningen av självorganiserade team ökat i omfattning inom 

organisationer och arbetsplatser. I samband med denna ökning och utvecklingen inom större 

organisationer bidrar detta till att förändra tankesättet kring hur team leds och styrs. Stewart 

et.al (2011) har i sin undersökning identifierat inre och yttre krafter som påverkar 

självledarskapet och dess påverkan på team är högst beroende av situation och kontext. De fann 

att ledarskap utövad av utomstående är särskilt viktigt eftersom självledarskap inte är en 

fullständig ersättning för detta. Ledarskap av utomstående i form av att uppmuntra 

självledarskap och delat ledarskap underlättar processen genom självledarskap av individer och 

grupper (Stewart et.al, 2011). 
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Ytterligare en faktor att ta i beaktning är den ökande graden av individualisering av samhället 

idag där samhället har blivit mer anpassat efter individerna (Forselius Eriksson, 2006). Allwood 

och Lundström (2014) fann i sin studie att det i Sverige råder en arbetskultur med en hög grad 

av egenmakt vilket i sin tur leder till individualism på arbetsplatsen. Detta ger enligt Veenhoven 

(2005) individen en ökad känsla av frihet och möjligheten att anpassa sitt liv efter sina egna 

önskemål, men kan däremot vara svårt att kombinera med det kollektivistiska tankesättet där 

gruppens behov sätts i första hand. Dessutom påvisas det även att de gemensamma målen för 

en organisation har större möjlighet att uppfyllas om personalen känner sig trygg och säker i 

den miljön de arbetar i, vilket kan påverkas negativt av individualiseringen då det medför 

mindre empati på arbetsplatsen (Forselius Eriksson, 2006). 

1.2 Problemdiskussion 

Den ökande graden av individualism i Sveriges samhälle påverkar inte det faktum att det på 

bland annat arbetsplatser och skolor alltid kommer att vara nödvändigt att arbeta i grupp. 

Studenter behöver utveckla färdigheten att arbeta i grupper redan innan de träder in i arbetslivet 

för att den vanan ska vara en naturlig del i arbetssättet. Människan är beroende av grupper i alla 

aspekter av livet vilket innebär att den pågående utvecklingen av individualism i samhället 

kommer att behöva ske parallellt med utvecklingen som sker av grupper.  

För att uppnå mål i organisationer behövs medarbetare som kan samarbeta med individer som 

innehar andra kompetenser och kunskapsbanker för att skapa ett högpresterande team. Individer 

som arbetar tillsammans utmanar utvecklingen av individualism och formar ett kollektivistiskt 

tankesätt hos individerna där teamets intresse måste ställas i prioritet för att uppnå det 

gemensamma målet. Däremot kan frågan ställas om det kollektivistiska synsättet har blivit 

omodernt i dagens organisationer och därmed fått ge plats för ett individualistiskt synsätt då 

gruppens individer idag ofta bedöms individuellt.  

I det moderna synsättet av arbetsgrupper får chefen mer tid att arbeta med övergripande frågor 

i organisationen och endast inverka på gruppen genom en extern, stöttande roll. På så sätt skapas 

en utmaning för cheferna i organisationen då det krävs att de bortser från sin roll som ett ledande 

och styrande överhuvud. Den stora frågan är hur de olika aspekterna av organisationsteorier 

och ledarskap kan kombineras, och hur det påverkar de berörda parterna. 
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1.3 Problemformulering 

Efterforskning som gjorts i samband med denna studie visar på att organisationer och företag 

ställer krav på att individer har kunskaper både om sig själva och att arbeta med andra 

människor i en grupp. Utvecklingen går mot mer globalt, individualiserat och kompetensbaserat 

arbete med ökad diversifiering bland medarbetarna när det kommer till bakgrund, erfarenhet 

och kunskap (Houghton & Yoho, 2005). Som en följd av utvecklingen är det väsentligt för 

individer att ha förmågan att leda sig själv både i gruppen och på ett individuellt plan. 

Det finns idag få efterforskningar där självledarskap, självorganiserade team och individualism 

i kombination har studerats i syfte att synliggöra förhållandet mellan varandra. Med det i åtanke 

ämnar studien till att belysa denna kombination och dess motsägelsefulla problematik. 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse och öka kunskapen för hur självledarskap, 

självorganiserade team och individualism förhåller sig till varandra i arbetsteam på 

arbetsplatsen och i skolan i Sverige. Vidare ämnar studien att undersöka hur individen förhåller 

sig till självledarskap i självorganiserade team. 

1.5 Frågeställningar 

Nedan presenteras studiens frågeställningar: 

 Hur förhåller sig självorganiserade team till självledarskap från individerna? 

 Hur uttrycks det individualistiska synsättet i självorganiserade team? 
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2. Teori & Begrepp 

Nedan presenteras de teorier och de begrepp som ligger till grund för studiens 

operationalisering och analys. 

2.1 Teoretiskt ramverk 

I denna modell presenteras de begrepp som är centrala för den teoretiska referensramen. 

 

Figur 1. Ramverk över de teorierna som används i studien. Egenkonstruerad figur (2015) 

2.2 Individualism 

Individualism handlar om den enskilda individens behov och i vilken utsträckning dessa behov 

och rätten till självbestämmande anses vara viktigare än gruppers, organisationers och 

samhällens kollektiva behov (Yukl, 2012). Synen på individualism skiljer sig enligt Bolman 

och Deal (2012)  i olika länder och kulturer. Hofstede (2001, refererad i Olsson & Ram, 2014) 

genomförde en undersökning där länder i världen rangordnades utifrån graden av 

individualism. I denna studie rankades Sverige bland de tio mest individualistiska länderna i 

världen. Oscarsson (2005, refererad i Forselius Eriksson, 2006) menar att 

individualiseringsprocessen i Sverige påbörjades under 1960-talet och att utvecklingen mot ett 

allt mer individualiserat samhälle kommer att fortsätta. 

I en kollektivistisk kultur prioriteras lojalitet mot gruppen medan individer i en individualistisk 

kultur strävar i första hand efter att tillgodose sina egna behov (Yukl, 2012). Detta medför att 

det i en individualistisk kultur är svårare för ledare att inspirera till ett engagemang gällande 

grupp- och organisationsmål då individerna har fokus på sin egen självuppfyllelse snarare än 

organisationens prioriteringar (Finkelstein, 2012). Jetten, Postmes och Mcauliffe (2002) menar 
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att individer i denna typ av kultur inte identifierar sig med gruppen lika starkt som individer i 

en kollektivistisk kultur gör, vilket medför att individerna är mer benägna att distansera sig från 

gruppen om deras personliga identitet hotas. Dem är, enligt Yukl (2012), inte heller lika villiga 

att arbeta mot gruppens gemensamma mål, ge prioritet till gruppens behov eller anpassa sig 

efter gruppen. Yukl (2012) menar vidare att då fokus i ett individualistiskt samhälle ligger på 

den enskildes rättigheter och självbestämmande har det en negativ inverkan på möjligheten att 

skapa en stark gemensam kultur i gruppen. Då individualism står i fokus tenderar individer att 

se sig själv som en självständig del av gruppen. Med andra ord handlar det om att de ser sig 

själva som unika, självkontrollerande och styrda av sina personliga värderingar och mål (Jetten 

et.al, 2002). Goncalo och Staw (2006) menar att individerna i en individualistisk kultur 

förväntas stå fast vid sina åsikter och värderingar. Grupper i kollektivistiska kulturer tenderar 

att ha en hög grad av samarbete medan grupper i individualistiska kulturer tenderar att ha en 

större variation av prestation från gruppmedlemmarna. Vidare menas även att en 

individualistisk kultur främjar innovation och kreativitet i grupp, trots att dessa grupper kan 

verka splittrade och ostyriga (Goncalo & Staw, 2006).  

2.3 Självledarskap 

Självledarskap beskrivs vidare som en process där individerna influerar sig själva till att skapa 

den motivation och det självförtroende som är nödvändig för att uppnå sin ultimata prestation, 

både i arbetslivet och privat (Houghton & Yoho, 2005). Individen tar fram personliga mål och 

handlingsplaner för hur målen ska nås, hur aktiviteter ska prioriteras genom effektiv 

tidsplanering samt analys av det egna beteendet (Manz & Sims, 1980). Genom att uppmuntra 

självledarskap hos medarbetare frigörs mer tid för chefer och ansvarstagare i organisationen att 

fokusera på strategiskt arbete istället för att leda och kontrollera sina anställda (Markham & 

Markham, 1995). Den personliga effektiviteten hos individen ökar genom att denne blir mer 

ansvarstagande samt utvecklar sitt eget arbetssätt och beteende vilket också påverkar 

organisationens resultat positivt (Manz, 1986). Vidare menar Manz (1986) att självledarskap 

handlar om den inre motivationen. Det har bland annat forskats kring kopplingen mellan 

självledarskap och innovation där det framkom att självledarskap har en positiv inverkan på 

individers kreativitet och innovation (Carmeli et.al, 2006; Diliello & Houghton, 2006). Det har 

även studerats hur medarbetarnas upplevda stressnivå påverkas av självledarskap vilket visade 

på att det finns ett positivt samband och att den upplevda stressnivån minskar (Lovelace et. al, 

2007).  

Självledarskap tillämpas utifrån ett antal strategier som delas in i tre huvudkategorier: 
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·         Beteendefokuserade strategier 

De beteendefokuserade strategierna bygger på teorier om egenvård och självkontroll, hur 

individen ökar sin självmedvetenhet genom att styra sig själv och sitt eget beteende (Manz & 

Sims, 1991). Det berör även hur individen motiverar sig själv till att utföra utmanande uppgifter. 

Den personliga medvetenheten ökar genom självobservation och skapar en medvetenhet om 

när och hur olika beteenden skapas vilket är ett första steg mot effektiv målsättning. 

·         Naturliga belöningsstrategier 

Naturliga belöningsstrategier innefattar enligt Manz och Sims (1991) individens 

belöningssystem och fokuserar på hur uppgifter upplevs av individen samt hur individen 

motiveras gällande uppgiften. Det är väsentligt för belöningsstrategierna att individen är 

självkorrigerande och utvecklar sitt beteende för att nå de uppsatta målen. Manz och Sims 

(1991) menar att en individ har en effektivare måluppfyllelse med en positiv inställning till sitt 

eget beteende snarare än att använda självkritik och skuld. 

·         Tankemönsterbaserade strategier 

De tankemönsterbaserade strategierna består av att individen använder positivt självprat, 

utvecklar de egna mentala bilderna och trossystem. Individen bör även behärska självanalys, 

där individen utreder sig själv, vilket bidrar till att utveckla de tankemönsterbaserade 

strategierna som en hjälp för individen att nå de uppsatta målen. (Manz & Sims, 1991) 
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2.3.1 Houghton & Yohos modell av självledarskap och egenmakt 

 

Figur 2. Anpassad utifrån Houghton & Yohos modell (2005, s. 71) 

Modellen ger direktiv för när självledarskap bör uppmuntras och i vilka situationer som det är 

passande att använda sig av självledarskap. Houghton och Yoho (2005) visar med sin modell 

att en bemyndigande ledarskapsstil som uppmuntrar självledarskap är passande när 

medarbetarnas utveckling är hög eller då långsiktig utveckling är viktigt, när det inte finns några 

omedelbara kriser och när uppgiften är ostrukturerad eller komplex. Denna ledarskapsstil ger 

medarbetarna möjlighet att utöva självledarskap vilket bidrar till mer engagerade, självständiga, 

kreativa följare med en hög känsla av egenmakt. Modellen visar även att en ledarskapsstil som 

uppmuntrar självledarskap är olämplig i de fall som behovet av utveckling hos medarbetarna är 

lågt, arbetsuppgiften är brådskande, i krissituationer, om utvecklingen är kortsiktig eller 

uppgiften är av strukturerad karaktär. (Houghton & Yoho, 2005) 

2.4 Självorganiserade team 

Självorganiserade team består enligt Forslund (2013) av individer som interagerar med 

varandra och genom det samarbetet skapas en struktur och riktning i teamet, utan att en chef 

eller ledare styr processen. Enligt Forslund (2013) bidrar dragningskrafter inom teamet till att 

sätta ramarna för det pågående arbetet, det kan exempelvis vara lagar och regler som i sin tur 



9 

 

påverkar vilket sätt teamet kan agera. Med andra ord innebär det att olika interna och externa 

faktorer påverkar de självorganiserade teamens arbete. När individerna själva tillägnar sig 

kunskap och förståelse för denna utvecklingsprocess minskar behovet av en informell ledare i 

teamet och ett gemensamt ansvarstagande formas istället. Det gemensamma ansvarstagandet i 

teamet är ett resultat av det egna planeringsarbetet som sker i ett självorganiserat team och leder 

i sin tur till ökad effektivitet och produktivitet för företagen (Forslund, 2013). Resonemanget 

kring det gemensamma ansvaret i team utvecklas vidare av Bolman och Deal (2012) som menar 

att ansvaret i ett team bör fördelas lika samt att alla medlemmar i teamet är insatta i vilka mål 

och värderingar som finns för att teamarbetet ska vara effektivt.  

Tidigare studier gjorda på självorganiserade team visar på att det är ett omfattande arbete som 

utövas av teamets medlemmar. Arbetet i självorganiserade team innebär gemensamt ansvar, 

tänk och agerande för planering, beslutsfattande och aktiviteter inom ramen för uppgiften samt 

att verka i linje med organisationens värderingar och mål (Marmgren & Ragnarsson, 2014). En 

förutsättning för de självorganiserade teamen innebär att chefer och ledning uppmuntrar 

utvecklingen av och underlättar de arbetssätt som självorganiserade team använder. Ett 

självorganiserat team ställer enligt Gorski och Svemar (2013) höga krav på medlemmarna då 

de måste ta eget ansvar och ständigt utvärdera sitt genomförande för att teamet ska utvecklas. 

Kravet på medlemmarna i självorganiserade team innebär med andra ord att individerna arbetar 

målinriktat och är delaktiga i processen med att ta fram mål samt följa upp resultat. (Ericsson 

& Öjesson, 2012)  

2.5 Grupper och team 

Det som utmärker team är enligt Larsen (2003) att de består av individer med olika kompetenser 

som arbetar mot samma mål, tillskillnad mot en grupp som kan bestå av en samling individer 

med lite, eller ingenting, gemensamt. Bolman och Deal (1992) tillägger att team skapar en 

inneboende kultur och laganda. Det som skiljer ett team på organisatorisk nivå från andra 

grupper av psykologisk karaktär är att team består av professionella och sakkunniga individer 

som samarbetar mot ett gemensamt mål (Larsen, 2003). Ett team består oftast av individer som 

befinner sig nära varandra och interagerar socialt, det finns även identifierbara gränser som 

skiljer de som ingår i teamet från dem utanför vilket utvecklar en gruppidentitet. Enligt Larsen 

(2003) karaktäriseras team av en hög grad av självbestämmande, att det ofta finns en 

tidsbegränsning vilket innebär att teamet måste ha kontroll över det som sker i gruppen.  
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2.5.1 Gruppdynamik 

Gruppdynamiken innefattar både gruppens struktur samt grupprocesserna, och används som 

beskrivning av vad som sker i en grupp, oberoende om gruppmedlemmarna är medvetna om 

det eller inte (Nilsson, 2013). Gruppens struktur bygger på individerna som tillhör gruppen, 

deras personliga mål, behov, värderingar, erfarenheter och kunskaper. När individerna möts 

skapas gruppens mål, behov och identitet vilket ligger till grund för de normer, regler, roller 

och relationer som finns inom gruppen (Nilsson, 2013; Tonnquist, 2012). Den andra delen inom 

gruppdynamiken handlar om grupprocesser och innefattar hur gruppmedlemmarna fungerar 

tillsammans vad gäller kommunikation, samarbete, konflikthantering, beslutsfattande och 

problemlösning (Nilsson, 2013). 

2.5.1.1 Gruppstruktur 

En grupp är uppbyggd av medlemmar som genom sin personlighet besitter olika mål, behov, 

värderingar, erfarenheter och kunskaper. Detta utgör enligt Nilsson (2013) gruppens struktur 

vilken är permanent oberoende av det som händer inom gruppen. En god sammanhållning inom 

gruppen tillsammans med en funktionell struktur underlättar för en grupp att nå de övergripande 

målen (Nilsson, 2013). Nedan beskrivs mål samt makt och inflytande, två viktiga komponenter 

i gruppens struktur. 

·         Mål 

Mål är enligt Nilsson (2013) grundläggande och utgör en drivande kraft för gruppens framtida 

tillstånd vilket skapar mening med gruppens arbete. Arbetet med att uppnå gruppens 

gemensamma mål och motivationen hos gruppens medlemmar bidrar till att skapa riktlinjer för 

hur gruppens arbete ska bedrivas. Enligt Nilsson (2013) är motivation en följd hos individer då 

personliga behov och mål har uppfyllts, vilket i sin tur skapar ett engagemang hos individer att 

även uppnå gruppens gemensamma mål. Bolman och Deal (2012) menar att det som skiljer 

högpresterande team från vanliga team är att de omformulerar och översätter gruppens syfte till 

konkreta, mätbara mål som även delas in i delmål eller prestationsmål. Detta medför att 

individerna har en tydlig vision av vad som krävs av dem och de arbetar tillsammans för att 

föra arbetet vidare och höja prestationsnivån. 

·         Makt och Inflytande 

Makt innebär inflytande över andra individer genom påverkan av belöningar, mål och behov. 

Alla gruppens medlemmar besitter enligt Nilsson (2013) makt i olika grad, som skiljer sig 

beroende på situation. Det kan också handla om upplevelsen av makt hos individer själv. En 
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individ kan inneha en formell makt men om den andra individen ej uppfattar det så uteblir 

önskade beteenden och maktens inflytande går förlorad.  

2.5.1.2 Grupprocesser 

Grupprocesserna innefattar hur individerna inom teamet samarbetar, kommunicerar, löser 

problem, hanterar konflikter och tar beslut tillsammans. Tonnquist (2012) beskriver 

grupprocessen som en cyklisk process som ständigt förändras. Samarbetet inom team bygger 

på att individerna kommunicerar och ger feedback till varandra. Nedan beskrivs och förklaras 

de beståndsdelar som utgör grupprocesserna. 

·         Kommunikation 

Kommunikation är enligt Nilsson (2013) grunden till allt mänskligt samspel och sker ständigt, 

oavsett om individerna är medvetna om detta eller inte. Enligt Forslund (2013) anses 

kommunikation vara det viktigaste verktyget för att skapa effektiva grupper. Kommunikation 

är ett redskap för att överföra idéer, påverka andra individer och att utvecklas (Nilsson, 2013). 

Beträffande kommunikation i en grupp måste gruppens dynamik, mål, relationer och historia 

tas med i beräkningen, något som kan störa kommunikationen och komplicera grupprocesserna. 

För att minska dessa störningar, som kan uppstå genom bland annat missuppfattningar och 

konflikter, bör individerna i gruppen ha i åtanke att inte förutsätta att andra individer uttrycker 

saker på samma sätt som dem själva, att inte dra förhastade slutsatser, och att inte lämna oklara 

budskap (Nilsson, 2013). För att individerna i gruppen ska veta vad de ska göra och känna sig 

trygga i gruppen är det viktigt med en fungerande kommunikation där individerna är öppna och 

ärliga samtidigt som de tar hänsyn till varandra (Tonnquist, 2012). 

·         Konflikthantering 

I grupprocessen är det enligt Tonnquist (2012) oundvikligt att stöta på konflikter. Vidare menar 

Larsen (2003) att konflikter både kan vara uppbyggande och stärkande för en grupps relationer 

men även leda till att relationer bryts ner. Tonnquist (2012) menar att hanteringen av konflikter 

underlättas genom att individerna besitter förmågan och förståelsen att gemensamt i gruppen 

identifiera och hantera de konflikter som uppstår. Konflikter kan ha åtskilliga orsaker, det 

vanligaste är att medlemmarna i gruppen har kognitiva konflikter vilket innebär att det finns 

olika åsikter om hur arbetet ska planeras och att individerna har olika syn på vad en bra 

arbetsinsats innebär (Larsen, 2003). I en tuff arbetsmiljö uppstår färre konflikter då individerna 

inte har tid att reflektera över samarbetet. Om arbetsbelastningen däremot blir för hög skapas 

en risk för konflikter inom gruppen som grundar sig i stress. (Tonnquist, 2012)  
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·         Beslutsfattande och problemlösning 

Det vanligaste sättet att ta beslut är majoritetsbeslut vilket kan vara en utmaning om individerna 

inte följer det fastställda beslutet. Då gruppen är samstämmig och enad i beslutet menar Eklund 

(2014) att det kallas att vara i konsensus med varandra, detta uppnås enligt Forslund (2013) 

genom att individerna är öppna och att gruppen har ett stödjande klimat. Vidare menar både 

Forslund (2013) och Eklund (2014) att detta sätt att ta beslut dock kan vara tidskrävande men 

leder i regel till bra beslut. Team som misslyckas med att arbeta med hög effektivitet kan ha 

problem med att individerna missförstår och ej är lyhörda vilket kan påverka beslutsfattandet 

och problemlösning menar Forslund (2013). Vidare menar Forslund (2013) att individers 

engagemang bidrar till att hålla fokus i diskussionerna och på så sätt leder detta engagemang 

fram till beslut. Beslutet i sin tur klargör målet men det kan vara svårt att klart se vilka alternativ 

som finns och konsekvenser som blir av beslutet. (Forslund, 2013) 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras studiens utformning och genomförande för att 

redogöra hur syftet med studien ämnar till att uppfyllas. 

3.1 Forskningsdesign och ansats 

Vid en första litteratursökning kring självledarskap uppmärksammades att det fanns lite 

forskning kring självledarskap i team. Intresset för ämnet fortsatte att växa då utförligare 

litteratursökningar gjordes vilket bestämde riktning för studien. Studien har tendenser mot en 

induktiv strategi, vilket enligt Bryman och Bell (2014) innebär att teorin är ett resultat av 

studien. En induktiv strategi är ett kännetecken för den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 

2014). Däremot har de valda teorierna hjälpt till att forma studien och dess operationalisering 

vilket innebär att studien inte renodlat utgår från en induktiv ansats.  

Då syftet med studien berör individernas uppfattning och erfarenhet kring det valda ämnet 

bestämdes en kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2014). Denna forskningsmetod är 

enligt Bryman och Bell (2014) mer passande när studien föredrar att lägga vikt vid individers 

tolkning och uppfattning av dess verklighet. Den kvalitativa metoden syftar enligt Harboe 

(2013) till att gå på djupet inom ett avgränsat område och inkluderar ofta få respondenter då 

syftet är att få en djupgående inblick i ämnet snarare än att skapa ett representativt resultat som 

går att generalisera till stora grupper människor. 

3.2 Litteraturgenomgång 

Då den första grundliga litteratursökningen hade genomförts och ämnet för studien var bestämt 

startades en djupare litteraturgenomgång med syfte att ge förståelse för hur ämnet studerats 

tidigare samt vilka teorier som kunde vara av relevans för arbetet.  I litteraturgenomgången 

användes både vetenskapliga artiklar och böcker rörande metod, företagsekonomi, 

organisation, projektledning och team. De böckerna som användes i studien valdes ut på grund 

av de grundläggande kunskaper de kunde bidra med inom området av organisationer, grupper 

och team samt ledarskap. Genom att söka på dessa ord i varierande biblioteksdatabaser kunde 

därefter böcker som ansågs vara mest relevanta för studiens område väljas ut. De kriterier som 

bestämde vilka böcker som valdes var bland annat årtal de skrevs samt innehållet, något som 

endast kunde avgöras efter att ha gjort en grundläggande genomgång av respektive boks 

innehåll. Genom denna litteraturgenomgång byggdes en bakgrund till problemformuleringen 

som gav stöd till att ämnet var av intresse att studera. De böckerna som användes i studien gav 
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en inblick i området av intresse, något som senare kunde utvecklas med hjälp av vetenskapliga 

artiklar då böckernas lärdom ofta kunde ses som ganska ytlig. Metoderna för 

litteraturgenomgången kommer från Bryman och Bell (2014) där vikten av ett kritiskt 

förhållningssätt och noggrant urval påpekas. 

3.2.1 Vetenskapliga artiklar 

För att finna de vetenskapliga artiklarna användes huvudsakligen Google Scholar som 

grundsökning vilket ledde vidare till ett antal databaser, såsom Emerald Insight, ABI/INFORM 

Global, och DiVA. De vetenskapliga artiklar som hittades refererade ofta till annan relevant 

forskning som söktes upp och togs hänsyn till. De vetenskapliga artiklar som användes var till 

största del från 2000 talet för att få ett tidsmässigt aktuellt underlag. Enstaka artiklar som valdes 

var från 1980- och 1990 talet, dessa ansågs dock vara av relevans till arbetet, främst inom ämnet 

självledarskap då de var framtagna av grundarna till begreppet vilket innebar att många nyare 

artiklar inom ämnet refererade tillbaka till de artiklarna. Nedan presenteras sökord som 

användes i litteratursökning för respektive huvudämne. 

Självledarskap Gruppdynamik Självorganiserade team Individualism 

“självledarskap” “gruppdynamik” “självstyrande 

grupper” 

“individualisering” 

“self-leadership” “gruppstruktur” “self-leading 

workteams” 

“individualism” 

“self-

management” 

“grupprocess” “självledande 

grupper” 

“individualization” 

“leadership” “kommunikation” “self-leading groups” “individualism i team” 

“personal 

leadership” 

“group norms” “självorganiserade 

grupper” 

“individualism i 

samhället” 

 “group values” “self-organising 

teams” 

 

Tabell 1. Sökorden använda i litteraturgenomgången, egenkonstruerad tabell (2015) 

3.3 Empirisk datainsamling 

Nedan beskrivs den datainsamling som genomfördes för att svara på studiens frågeställningar. 

Datainsamlingen utgick från två fokusgrupper.  
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3.3.1 Fokusgrupper 

Undersökningen i studien valdes att genomföras med fokusgrupper. I arbetet med fokusgrupper 

finns ett intresse för hur individerna agerar i gruppen och samspelet mellan de olika 

gruppmedlemmarna (Bryman & Bell, 2014). Då en del av syftet med denna studie är att skapa 

förståelse för hur individer samspelar i grupp ansågs fokusgrupper vara en passande 

datainsamlings metod. Fördelarna med denna metod är enligt Harboe (2013) att den främjar 

den gruppdynamiska process som uppstår då individernas åsikter utmanas. Fokusgrupper 

skapar en miljö som tvingar deltagarna att argumentera vilket leder till att individerna måste 

reflektera över deras åsikter och i vissa fall ändra sina uppfattningar (Bryman & Bell, 2014). 

Det skapas då en möjlighet att studera vad som egentligen är sant och syna de motsägelser som 

kan finnas i individernas påståenden. Här avslöjas dessutom hur individerna uppfattar frågor 

som de ställs inför och de får möjlighet att klargöra deras ståndpunkter i ämnet då de både får 

hålla med och säga emot varandra. Då gruppen skapar en känsla av tillit och trygghet hos 

individerna främjas ärlighet och spontanitet (Harboe, 2013). I fokusgrupper finns det dessutom 

möjlighet för deltagarna att själva lyfta fram och fokusera på den frågeställning som de anser 

vara av vikt (Bryman & Bell, 2014). Denna metod valdes för att ha möjlighet att studera den 

gruppdynamik som uppstår och observera hur individerna agerar i en grupp-dynamisk process, 

något som eventuellt kunde tillföra ytterligare material till studien. 

3.3.2 Intervjudesign 

Då denna studie ämnar till att finna ett djup i individernas tankar och åsikter har en 

semistrukturerad metod valts för diskussionen i fokusgrupperna (Bryman & Bell, 2014). Det 

finns då utrymme för diskussionen att röra sig åt olika riktningar och därmed låta individerna i 

gruppen bestämma vad som är relevant för frågeställningarna. Semistrukturerade intervjuer 

tillåter svängrum gällande frågorna som i förväg har formulerats då dessa kan komma att ställas 

i annan ordning eller helt bortses ifrån beroende på vad intervjupersonen svarar. Därmed blir 

diskussionerna flexibla och ger utrymme för detaljerade och fylliga svar då frågorna kan 

anpassas utefter vad som kommer fram under intervjuerna (Bryman & Bell, 2014). 

3.3.3 Val av respondenter 

Fokusgruppens urval baserades på studiens frågeställning, vilket innebar att respondenterna bör 

ha erfarenhet av att arbeta i självorganiserade grupper samt ha någon förkunskap kring 

ledarskap i arbetslivet eller från studietiden. Utifrån valda kriterier valdes två urvalsgrupper, en 

med individer från arbetslivet och en med studenter på eftergymnasial nivå. Därefter valdes 
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individer ut för att säkerställa att kriterierna uppfylldes genom ett bekvämlighetsurval (Bryman 

& Bell, 2014) där urvalet bygger på individer som finns tillgängliga, detta på grund av den 

begränsade tidsram samt resurserna som fanns att genomföra undersökningen med. Därefter 

mynnade urvalsgrupperna ut i två fokusgrupper. Den ena gruppen innefattade studenter på 

eftergymnasial nivå, där kraven på studenter att skapa och arbeta i team samt finna motivation 

till att utföra det nödvändiga arbetet är högt. Dessutom utgör de eftergymnasiala studierna 

grunden för individerna när de sedan kommer ut i arbetslivet vilket innebär att de bör ha god 

kunskap om samarbete i team. Den andra fokusgruppen består av arbetande individer, med 

erfarenhet på arbetsmarknaden. Dessa individer har sannolikt en annan erfarenhet och ett annat 

synsätt på arbetet i team än fokusgruppen innehållande studenter vilket kan skapa olika 

perspektiv på studiens syfte. Ingen avgränsning gjordes gällande bransch eller studieområde då 

det inte ansågs vara av relevans i undersökningen då någon specifik bransch inte ligger till 

grund för studiens syfte och frågeställningar, inte heller togs generationsaspekten hänsyn till. 

Individerna i fokusgrupperna har inte någon tidigare arbetsmässig relation till varandra och 

arbetar ej inom samma arbetsgrupp. Individerna förväntades att svara på frågorna och diskutera 

utifrån sina egna erfarenheter och åsikter, oberoende av gruppsammanhang. Då dessa två olika 

fokusgrupper ansågs kunna bidra med adekvat material för en analys valdes det att inte ha fler 

fokusgrupper.  

Fokusgrupper innehåller enligt Bryman och Bell (2014) ofta minst fyra personer. För 

gruppdynamikens skull bestämdes det därför att fokusgrupperna skulle innehålla minst 5 och 

som mest 8 deltagare vardera. Detta då alla deltagare bör få tillfälle att uttrycka sig, något som 

kan bli svårt om fokusgruppen innehåller många deltagare. 

3.3.4 Genomförande av fokusgrupperna 

3.3.4.1 Fokusgrupp 1 - arbetande 

Den första fokusgruppen genomfördes kvällstid den 4 maj på Mälardalens Högskola i Västerås 

och varade i 90 minuter. Fokusgruppen innehöll fem respondenter i åldrarna 20-50. Dessa 

individer hade varierande arbetsuppgifter och erfarenheter från olika företag. För att skapa en 

avskild miljö där det kunde diskuteras ostört hade grupprum bokats. Deltagarna satt så att alla 

kunde se varandra, detta för att underlätta diskussion. Under fokusgrupperna deltog dessutom 

båda intervjuarna för att ha uppsikt över diskussionerna. Den ena intervjuaren var fokuserad på 

att ställa frågor och leda diskussionen framåt medan den andra intervjuaren hade sitt fokus på 

att lyssna på vad som sades och därigenom ställa följdfrågor till deltagarna. Eftersom 

fokusgruppernas diskussioner spelades in ansågs det inte vara nödvändigt att föra anteckningar 
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under intervjuernas gång vilket bidrog till att båda intervjuarna kunde ha fullt fokus på vad som 

sades i diskussionerna. Intervjuguiden (Bilaga 1) följdes för att se till att alla punkter berördes, 

däremot ställdes frågorna inte i turordning utan ordningsföljden ändras beroende på vilket ämne 

som berördes av gruppen i dess diskussioner. Deltagarna i denna fokusgrupp upplevdes 

engagerade och ärliga i deras diskussion och alla respondenter fick utrymme att tala om sina 

egna perspektiv. Deltagarna tog även initiativ till att själva föra diskussionen framåt genom att 

ställa frågor till varandra, utveckla varandras svar eller ifrågasätta det som de inte höll med om 

vilket medförde att intervjuarna kunde hålla en låg profil. Stämningen var genomgående god 

och deltagarna delade med sig av sina erfarenheter, åsikter och upplevelser samtidigt som de 

lyssnade uppmärksamt på vad andra sade vilket skapade ett gott samspel inom gruppen. 

3.3.4.2 Fokusgrupp 2 - studenter 

Fokusgruppen genomfördes kvällstid den 7 maj på Mälardalens Högskola, Västerås och varade 

i 60 minuter. Fokusgruppen träffades i ett avskilt rum för att undvika störande moment som 

kunde hindra diskussionen. I denna fokusgrupp deltog sex respondenter i åldrarna 23-27. 

Respondenterna studerar på eftergymnasial nivå på Mälardalens Högskola och Karlstads 

Universitet. Även här deltog båda intervjuarna för att leda diskussionen som spelades in, vilket 

innebar att anteckningar inte fördes under diskussionen gång. Båda intervjuarna kunde därmed 

vara uppmärksamma på det som sades och diskuterades i gruppen. Intervjuguiden (Bilaga 1) 

låg som grund till diskussionsämnena men även här avvek turordningen. Vidare innebar arbetet 

för de två intervjuarna om att hålla sig utanför så gott det gick och låta fokusgruppen styra 

diskussionen i den riktning som de ansåg var intressant och viktig. Stämningen mellan 

intervjuarna och fokusgruppens deltagare var genomgående lättsam och god under intervjun. 

3.4 Operationalisering 

Operationalisering bygger på hur omätbara begrepp översätts till något konkret och mätbart. 

Det görs genom att skapa frågor som relaterar till de begrepp som anses vara centrala inom 

området som utforskas. (Harboe, 2013) Detta avsnitt beskriver utformningen av intervjuguiden 

som användes i fokusgrupperna. 

3.4.1 Utformning av intervjuguide 

Vid utformningen av en intervjuguide för semistrukturerade intervjuer menar Bryman och Bell 

(2014) att det är viktigt att frågorna i intervjun möjliggör för forskaren att få information om 

hur intervjupersonen “upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna rymmer flexibilitet” 

(Bryman & Bell, 2014, s. 482). Det tillämpades i intervjuguiden genom att formulera frågorna 
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på ett sådant sätt att intervjupersonerna fick chansen att berätta om sina egna upplevelser av 

området i fråga. Formuleringen av frågorna var däremot inte så specifika att de inte lämnade 

utrymme för alternativa tankesätt eller idéer att uppstå under intervjun. Det är även viktigt att 

inte ställa frågor grundade i förutfattade meningar (Bryman & Bell, 2014) vilket 

implementerades genom att utforma frågorna till att vara objektiva i den mening att de inte hade 

någon vinkling som kunde leda intervjupersonerna till att bli benägna att ge ett visst svar. 

Intervjuguiden testade i förväg på en utomstående person som svarade på frågorna för att 

undersöka ifall det fanns några svårigheter eller otydliga frågor som behövdes förtydligas eller 

formuleras om för att underlätta för respondenterna i diskussionen. 

Samma intervjuguide användes för båda fokusgrupperna då frågorna var generella och av 

relevans för båda grupperna, trots att respondenterna kan ha olika åsikter och erfarenheter. Då 

intervjuguiden endast sågs som riktlinjer av vilka ämnen som skulle behandlas fanns det 

dessutom utrymme under fokusgruppernas gång att ställa följdfrågor eller ändra frågornas 

formulering beroende på vad som framkom i diskussionerna. 

3.4.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden för fokusgrupperna ämnar till att besvara frågeställningen, där studiens tre 

huvudämnen; självledarskap, självorganiserade team och individualism berörs. Harboe (2013) 

menar att intervjuguiden är baserad på operationella variabler från de mest centrala teoretiska 

begreppen vilka är hämtade från studiens syfte och frågeställningar. Nedan redovisas hur de 

olika frågorna kopplar an till teorierna och vad de ämnar att undersöka. 

Fråga nr. Undersöker Teorikoppling 

1 Individens erfarenheter av teamarbete Grupper och team 

2 Individens erfarenheter av teamarbete utan en 

formell ledare 

Självorganiserade team 

3 Kompetenser och egenskaper nödvändiga för att 

skapa ett effektivt team 

Självorganiserade team 

Grupper och team 

Grupprocesser 

4 Självledarskapets påverkan på team Grupper och team 

Gruppdynamik 

Självledarskap 

5 Konflikter inom team Grupprocesser 
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Konflikter och 

problemlösning 

6 Individens prioritering vid teamarbete Grupper och team 

Individualism 

Självledarskap 

7 Styrning av team i samband med individualism Grupper och team 

Individualism 

8 Ledning av team och kraven som finns på detta Självledarskap 

Självorganiserade team 

Grupper och team 

9 Individens upplevelse och användning av 

självledarskap 

Självledarskap 

10 Hur individen motiverar sig själv Självledarskap 

Tabell 2. Operationalisering av intervjuguide för fokusgrupper, egenkonstruerad tabell (2015) 

Fråga 1. Börja med att kort beskriva era erfarenheter från att arbeta i team. 

Intervjuguiden (bilaga 1) inleds med fråga ett som syftar till att undersöka individernas 

erfarenheter av att arbeta i team och den upplevelse de har av detta. Genom att skapa förståelse 

för individernas attityd till teamarbete kan svaren som ges analyseras på ett djupare plan, där 

kopplingar mellan tidigare erfarenheter och nuvarande åsikter eventuellt kan ses.  

Fråga 2. Hur är er upplevelse av att arbeta i team utan en formell ledare? 

Fråga två ämnar till att undersöka huruvida individerna har någon erfarenhet av att jobba i 

självorganiserade team och upplevelsen av detta.  

Fråga 3. Vilka särskilda kompetenser och egenskaper måste teamets medlemmar inneha om 

det inte finns en ledare? 

Vidare ämnar fråga tre till att finna förväntningar som individerna har på teamarbete och krav 

som de ställer på både sig själva och andra teammedlemmar, speciellt syftat på 

självorganiserade team.  

Fråga 4. På vilket sätt påverkas team av individer med hög målmedvetenhet? 

 

Fråga fyra syftar till att koppla ihop självledarskapets faktorer och hur dessa fungerar i team. 

Denna fråga ämnar till att finna kopplingar mellan självledande individer och hur dessa arbetar 

i en gruppkontext.  
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Fråga 5. Hur hanteras en omotiverad/oengagerad teammedlem? 

Den femte frågan kopplas till teorier om konflikter och problemlösning inom gruppen.  

Fråga 6. Strävar ni efter teamets välmående eller ert egna välmående i första hand? 

Fråga sex ämnar vidare till att besvara frågan kring hur individualism och team kombineras och 

hur det påverkar gruppen.  

Fråga 7. Hur anser att team bör styras i och med att individens behov kräver mer fokus? 

Fråga sju syftar till kraven som ställs på team och berörda individer sammankopplat med 

teorierna om individualism. Även här undersöks det hur teamet påverkas av detta.  

Fråga 8. Vilka krav ställs idag på cheferna och individerna när man arbetar i team? 

Fråga åtta ställdes sedan för att följa upp och utveckla fråga sju där teamets utveckling och 

självledarskapet hos individerna står i fokus.  

Fråga 9. Vad innebär självledarskap för dig? 

Fråga nio utvecklar åsikterna kring självledarskap och vad detta har för betydelse för 

individerna.  

Fråga 10. Hur skapar du själv den motivation som behövs för att prestera i ditt dagliga arbete? 

Fråga tio ämnar till att vara en utveckling av detta koncept och fokusera på de faktorerna som 

utmärker en stark självledande individ och hur väl dessa metoder används av individerna i 

fokusgruppen.  

3.5 Analysmetod 

Då fokusgruppernas diskussion spelades in och transkriberades fanns det en stor mängd 

material att analysera. Transkribering medför enligt Bryman och Bell (2014) många fördelar. 

Det underlättar en noggrann analys av vad som blev sagt under intervjuerna genom att tillföra 

en förbättring av minnet hos intervjuarna samt att de omedvetna tolkningar som kan uppstå 

under intervjun kan kontrolleras. För att analysera det insamlade material användes en grundad 

teori strategi (Bryman & Bell, 2014) där det insamlade materialet bröts ner i beståndsdelar och 

benämndes genom kodning. Kodningen bygger på att kategorisera det insamlade materialet 

grundat i vad informationen representerar, vilket tema informationen är ett exempel på, vad 

informationen handlar om, människors uttalande, osv. Det insamlade materialet bör ofta kodas 

på mer än ett sätt och studeras fler gånger allt eftersom de olika koderna genereras (Bryman & 



21 

 

Bell, 2014). Teman som användes var samma som i den teoretiska referensramen; 

individualism, självledarskap, självorganiserade team och grupper och team. Detta för att skapa 

en tydlig koppling till teorin då materialet sedan skulle presenteras och analyseras. De olika 

teman utgjorde sedan rubrikerna i den empiriska dataredovisningen. För att kunna analysera 

materialet redovisat i det empiriska avsnittet kopplades detta material samman med den teori 

som frågorna syftade till enligt operationaliseringstabellen. Då det även framkom olika aspekter 

av frågorna i diskussionerna kunde även en kombination av teorierna kopplas samman med den 

insamlade datan. Det framkom även en del skillnader i åsikterna mellan fokusgrupperna, något 

som användes i analysen genom att ställa åsikterna mot varandra och med hjälp av teorierna 

försöka förstå och förklara de olika perspektiven. Analysens huvuddelar mynnade sedan ut i ett 

antal slutsatser, som i sin tur svarade på de frågeställningar som presenterades i början av 

arbetet. 

3.6 Trovärdighet 

Ett kriterium för att mäta kvalitativa studiers validitet och reliabilitet är trovärdighet (Bryman 

och Bell, 2014). Intern validitet motsvaras här av tillförlitlighet och syftar till hur rimliga 

resultaten är. Den insamlade datan bör vara tillräcklig för att generera trovärdiga slutsatser 

vilket innebär att operationaliseringen ska vara lämplig till att samla in önskat material. 

Tillförlitligheten i studien ämnade att ökas genom att ha en flexibel intervjuguide vilket därmed 

gav utrymme för följdfrågor och ändringar beroende på vad som ansågs vara relevant för 

studien. Extern validitet motsvaras i kvalitativa studier av överförbarhet, vilket inbegriper den 

utsträckning i vilken resultaten av studien kan generaliseras och överföras till att användas i 

andra miljöer eller situationer (Bryman & Bell, 2014). Detta innebär enligt Harboe (2013) att 

studien ska vara gångbar i verkligheten. På denna punkt är det avgörande vilket urval som görs 

av deltagarna i studiens undersökning. Då urvalet i studien bygger på ett bekvämlighetsurval är 

det problematiskt att skapa ett representativt urval, något som även har tagits i hänsyn till i 

studiens analys och slutsatser.   

Pålitlighet, som liknar reliabilitet, avser pålitligheten av den insamlade datan (Bryman & Bell, 

2014). Detta grundar sig i den utsträckning som en undersökning kan genomföras på nytt, något 

som enligt Bryman och Bell (2014) är svårt i kvalitativ forskning då detta bygger på individer, 

sociala miljöer och kontexter som är svåra, om inte omöjliga, att återskapa. Med syfte att öka 

tillförlitligheten i studien användes samma intervjuguide för båda fokusgrupperna. De båda 

fokusgrupperna genomfördes dessutom vid samma tidpunkt, och under samma förutsättningar 

för att minska yttre påverkan som har en påverkan på deltagarna. Diskussionerna i 
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fokusgrupperna transkriberades även för att minska risken för en personlig värdering i 

materialet när det analyseras. Materialet transkriberades gemensamt vilket medför att ingen 

enskild individs tolkning har legat till grund för analysen. Objektivitet handlar om att minska 

risken för personlig subjektivitet eller överförandet av förutfattade meningar, genom till 

exempel metod för analys av materialet (Bryman & Bell, 2014). För att höja objektiviteten och 

tydliggöra tillvägagångssättet skapades en analysmodell (figur 4), som visar på hur det 

insamlade materialet behandlades och analyserades i förhållande till teorierna och begreppen 

som presenterades i kapitel 2. Däremot är det viktigt att påpeka att det är problematiskt att vara 

helt objektiv i studien då personliga värderingar oundvikligt kommer att influera analysen. 

3.7 Etiska överväganden 

De etiska regler som finns när det gäller forskning bygger enligt Bryman och Bell (2014) på 

respondenternas frivillighet, integritet och anonymitet. Dessa etiska principer förklaras nedan 

och redogör för hur de har tagits hänsyn till i denna studie. 

Informationskravet 

Informationskravet grundar sig i att de berörda personerna ska bli informerade om studiens 

syfte. De ska veta vad studien ämnar till att finna, vilka moment som ingår i studien samt hur 

materialet ska användas. (Bryman & Bell, 2014) I denna studie har det lagts stor vikt vid 

transparens under studiens gång vilket har medfört till att berörda personer har haft, eller haft 

möjlighet, till att skaffa sig kunskap om studiens syfte. Genom att svara på frågor som har 

uppstått under studiens gång har denna transparens förstärkts. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet bygger på deltagarnas godkännande att delta i undersökningen, de ska även 

ha kunskap om att deras deltagande är frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta när som 

helst under processens gång om detta önskas (Bryman & Bell, 2014). Då denna studie inte 

grundas i deltagarna ovetande, utan har ett krav på att deltagarna är medvetna om vad de deltar 

i för att kunna genomföra intervjuerna har samtyckeskravet uppfyllts. Intervjupersonerna har 

gett sitt godkännande till att delta i intervjuerna samt att det insamlade materialet från dessa 

intervjuer används i studien. Alla deltagarna i studien har varit av myndig ålder, vilket innebär 

att de själva kan fatta beslut om deltagande. 

Konfidentialitets- och Anonymitetskravet 
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Alla deltagarnas uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och obehöriga ska 

inte ha tillgång till deltagarnas uppgifter (Bryman & Bell, 2014). Med detta i åtanke har 

deltagarnas namn, exakta ålder, eventuell position och arbetsplats valts att utelämnas från 

studien. Inspelningen av intervjuerna förvarades på ett sätt där obehöriga personer inte kunde 

tillgå detta material för att ytterligare värna om respondenternas integritet. 
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4. Empiri 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur självledarskap, självorganiserade team och 

individualism förhåller sig till varandra i kontexten av arbetsteam. Nedan presenteras den data 

som samlades in genom de två fokusgrupperna. 

4.1 Fokusgrupp 1 

4.1.1 Individualism 

Fokusgruppen diskuterade olika aspekter av välmående vid teamarbete och hur det prioriteras 

av den enskilda individen samt ur ett ledarskapsperspektiv. Funderingar som delgavs i samband 

med diskussionen var om teamets välmående är viktigare än sitt eget välmående. Inledningsvis 

framkom det att ansvaret för individers välmående till största del ligger hos chefen för teamet. 

Det hävdades av respondenterna att som individ ser man till sitt eget välmående i första hand 

men likväl tar hänsyn till teamets välmående också. Som formell chef på en avdelning ser man 

kanske till teamet i första hand och utan chefsbefattning, sitt eget välmående i första hand och 

teamets i andra hand fortsatte respondenterna. En ytterligare synpunkt som framfördes i 

fokusgruppen är att gruppens välmående och det egna välmåendet kan vara utmanande att sätta 

emot varandra eftersom chefen är en del av teamet men även att det kan vara svårt för en chef 

att vara arbetskompis och samtidigt leda teamet.  

“Det kan vara svårt att vara arbetskompis samtidigt som man är chef. Om jag som chef får 

information som jag känner att jag vill diskutera med någon, samtidigt som mitt team inte 

skulle må bra av att veta det, då skapas det konflikter hos mig.” 

Vidare diskuterades det att chefens förtroende hos medarbetarna spelar stor roll, högt förtroende 

underlättar för individen som mår dåligt att våga öppna sig för chefen, dock kan det bli en 

utmaning för personer som är introverta. 

Fokusgruppen diskuterade en rådande trend där organisationer drar ner på exempelvis 

gemensamma middagar för de anställda på grund av ekonomiska skäl. Den vanliga 

uppfattningen av respondenterna är att detta leder till sämre välmående då gemensamma 

aktiviteter är viktigt och bör prioriteras. 

“Det är viktigt att vara arbetskompisar och inte bara arbetsbekanta” 

Erfarenheter inom fokusgruppen visade på att det kan vara stor skillnad i ett team om individer 

har socialt umgänge med varandra och därför är gemensamma aktiviteter att föredra. Förslag 
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som diskuterades i fokusgruppen för att komma tillrätta med det utan att behöva ta hänsyn till 

den ekonomiska aspekten i organisationen är att de anställda själva kan anordna exempelvis 

aktiviteter efter arbetstid tillsammans för att skapa trivsel vilket underlättar prestationer och 

förbättrar kommunikationen. 

4.1.2 Självledarskap 

Respondenterna i fokusgruppen fick fundera över vad självledarskap innebär för dem själva 

och det första som uttrycktes var att självledarskap är något som individer behöver hela tiden, 

speciellt inom arbetslivet där det handlar om att ansvara för den egna beslutsprocessen istället 

för att fråga chefen vid vartenda beslut. Chefen anger de strategiska målen för organisationen 

men delmålen kan individen själv ta ansvar för genom att öka motivationen och utöva 

självledarskap. Till sin hjälp har individen ett team att ta in olika aspekter från rörande hur något 

ska utföras men det är i slutändan individen som ska leda och motivera sig själv för att utvecklas 

framåt.  

“Det handlar om att ta rodret, inte sätta sig i baksätet och vänta på att någon annan gör 

något utan att sätta sig själv i förarsätet och styra dit man själv vill” 

En annan respondent uttryckte att det även handlar om att motivera och inspirera andra genom 

att individen själv är en förebild och leder sig själv, vilket leder till att övriga i teamet följer 

med. En annan respondent ansåg att självledarskap kan handla om individens egen utveckling. 

Rent praktiskt berättade respondenten att det handlar om målsättning, att ha en plan för 

utförandet och självledarskapet i sig innebär att vara säker i sin målbild. Det innebär även att 

revidera målen då detta är nödvändigt. Vidare påtalades även vikten av att tro på det individen 

gör och arbetar med för att skapa engagemang och motivation. Slutligen framkom en ytterligare 

infallsvinkel på ämnet självledarskap som innebär att tänka nytt, visa initiativ, sätta upp mål 

och planera för sig själv för att kunna leda. Om en individ inte når uppsatta mål, istället lär sig 

att tänka nytt och använda olika tankemönster för att intala sig själv att det handlar om en 

tillfällig svacka just nu. Slutligen för att utvecklas vidare framåt som individ handlar det om att 

skapa nya eller revidera mål. 

4.1.3 Självorganiserade team 

Fokusgruppen berättade om både positiva och negativa erfarenheter av att arbeta i team utan en 

formell ledare. En av respondenterna berättade om ett projekt som startade med en styrgrupp 

men ingen projektledare vilket innebar att individerna i projektet inledningsvis arbetade utan 

en ledare. Det visade sig bli ohållbart i längden vilket ledde till att en samordnare av teamet 



26 

 

tillsattes. Vidare talade respondenten om att den största utmaningen handlade om styrningen av 

arbetet, arbetet upplevdes som väldigt diffust och svårigheter uppstod då beslut skulle fattas 

samt det var bristande kommunikation. Det i sin tur ledde till intressekonflikter, fortsatte 

respondenten, då individerna i projektet arbetade deltid med det och resten med ordinarie 

arbete. Slutligen visade det sig enligt respondenten att projektet blev långvarigt och det interna 

arbetet i projektet ineffektivt vilket i sin tur hade en påverkan på resultatet. 

Sammantaget är samtliga respondenters erfarenhet hög av att arbeta i team med en formell 

ledare. En av respondenterna ansåg att upplevelsen om teamarbetet är positivt eller negativt 

berodde på vilka personer som ingår teamet. Med det menade respondenten att det kan finnas 

personer som är negativa och sprider negativitet vilket drar ner arbetsklimatet för övriga 

medlemmar som ingår i teamet. Olika exempel på medarbetare, informella ledare och chefer 

belystes i fokusgruppen. I ett team kan det handla om personer som inte är produktiva, 

spenderar tid till att prata bort saker och gärna lägger över det operativa jobbansvaret på andra 

kollegor enligt en av respondenterna. En annan respondent uttryckte att det råder en uttalad 

hierarki, oftast i större företag och organisationer men sen är det även olika projekt som ska 

ledas i verksamheter och där finns oftast en projektledare. I ett projekt är inte det formella 

ansvaret lika tydligt uttalat berättade respondenten eftersom projektet i sin tur kan innehålla 

flertalet chefer, men vidare leder det till att teamet blir mera självstyrande och minskar kravet 

på ledning då var och en leder sig själv.  

Fortsättningsvis hävdade samtliga respondenter i fokusgruppen att informella ledare agerar mer 

åt det styrande hållet och försöker få gruppens medlemmar till att lyssna på den informelle 

ledaren istället för chefen. Det kan initialt påverka gruppen genom att en gruppkänsla skapas i 

teamet mot chefen men åsikten hos respondenterna var att det inte förbättrar den totala 

prestationen för teamet då de informella ledarna och processen kring dessa tar energi och fokus 

från kärnverksamheten. Det kan enligt respondenterna leda till lojalitetskonflikter då 

medarbetare inte vet om de ska följa den informella ledaren eller arbetsgivarens direktiv. 

“Finns det en informell ledare som inte har titeln ‘chef’ men agerar mer åt det styrande 

hållet, det kan också vara åt det lite mer negativa hållet, när chefen är borta försöker den få 

andra i gruppen att lyssna på den istället för chefen.” 

Särskilda kompetenser och egenskaper hos teamets medlemmar för ett effektivt teamarbete 

berodde enligt respondenterna på vad det är för arbetsuppgift som ska utföras. Respondenterna 

menade att när arbetet bedrivs i projektform är det gruppens medlemmar som bestämmer över 
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vilka som ansvarar för vad. I de fallen då det däremot är en avdelning som har uttalade 

ansvarsområden och roller sker detta med automatik då det finns en arbetsbeskrivning att följa. 

En annan respondent ansåg att övriga viktiga egenskaper för medarbetare är att individen kan 

generera idéer, tycker om när det händer flera saker och är flexibel. Det är även viktigt enligt 

respondentgruppen med en bra gruppdynamik, att olikheter accepteras och att individerna 

kompletterar varandra. Det framkom av samtliga i respondentgruppen att individens 

engagemang är en viktig egenskap i team. Engagemang skapas genom att ange riktning och 

målet för arbetet, fördela ansvar och försäkra sig om att alla individer är delaktiga och har 

förståelse för arbetet påstod en av respondenterna. Att undvika oklarheter om rollfördelning 

och tydliggöra rollbeskrivningar ansåg respondenterna var centralt för att skapa engagemang 

och effektivt teamarbete. 

“Framför allt att det finns ett gemensamt mål och att man är engagerad som teammedlem. 

Det skapas egentligen genom tre ben: ange riktning och målet, få alla att förstå, vara 

engagerad och att få folk att förstå vad de ska jobba mot.” 

Fokusgruppen ansåg att teamarbetet kommer att förändras och utvecklas i framtiden då kraven 

på både chefer och medarbetare ökar. Respondenterna ansåg att gränsen mellan medarbetare 

och chef håller på att suddas ut, det handlar mer om den inre motivationen hos individen och 

att chefer kommer ha en coachande roll istället för bestämmande. En respondent trodde att med 

den ökade fokusen på individers utveckling och anpassning till arbetslivet kommer att bidra till 

en bättre arbetsmiljö och uttryckte detta som en positiv del av arbetet.  

“Om individen känner sig bra behandlad på sin arbetsplats och får feedback bidrar det till att 

hjälpa teamets arbete framåt.” 

Det framkom i fokusgruppen att arbetsmarknaden förändras hela tiden. En respondent menade 

att arbeten för trettio år sen styrdes med direktiv utan medbestämmande, idag har det förändrats 

och medbestämmande ökat eftersom det är vanligare idag att arbeta i grupp. Individer tenderar 

i större utsträckning att byta arbete, förr var medarbetare kvar inom samma organisation men 

det är idag ingen självklarhet, utan individer byter arbete oftare. Idag är medarbetare inte lika 

rädda för att byta arbete och respondenterna berättade vidare att kulturen och lojaliteten håller 

på att förändras för den yngre generationen.  

“Flexibilitet och utvecklingsmöjligheter är viktigt för den yngre generationen, ledarskapet 

behöver anpassas efter detta.” 
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Respondenterna ansåg att gränsen suddas mellan medarbetare och chef blir alltmer otydlig. En 

chef kommer inte att vara chef utan fungera mera som en ledare och coach. Problemet idag kan 

enligt respondenterna vara att organisationer är så nedbantade att tiden som ledare begränsas 

då arbetet är mer fokuserat på det operativa och administrativa. HR avdelningen, som annars 

ska jobba operativt smalnas också ned vilket innebär att cheferna förväntas göra mer 

administrativt arbete och det blir lite tid kvar till att vara ledare och coacha sitt team.  

“Det kommer att handla mer om den inre motivationen och att leda för att få personer att 

prestera, inte genom piska och belöning utan mer genom att vara coachande. ” 

Ett annat perspektiv som framkom handlade om rättvisa på arbetet. Orättvisa kan enligt 

respondenterna leda till att medarbetare presterar sämre. Fokusgruppen poängterade att en chef 

inte bör favorisera någon individ utan ge samma trygghet till alla i gruppen beroende på vilken 

roll. En respondent ansåg att i de fallen en medarbetare känner sig orättvist behandlad är det 

viktigt med en öppen kommunikation och hävdar vidare att om någon ska göra mer än någon 

annan i teamet är det viktigt att prata om det och att göra alla i teamet delaktiga i 

beslutsprocessen.  

4.1.4 Grupper och Team 

I fokusgruppen framkom det att olika individer kräver olika mycket uppmärksamhet, till 

exempel kan en utåtagerande individ kräva mycket uppmärksamhet. Vidare ansågs det av 

samtliga respondenter att det är viktigt att chefer och framför allt kollegor uppmärksammar 

individer genom att ta sig tid att lyssna och fånga upp de som är tysta och reserverade då det 

kan vara ett tecken på oro. Respondenterna ansåg att det föreligger ett gemensamt ansvar i 

teamet att uppmärksamma om någon exempelvis är stressad eller inte mår bra av andra 

anledningar. Vidare diskuterades det gemensamma ansvaret i teamet och bygger på att individer 

som ingår i teamet spenderar mer tid med varandra än vad chefen gör och att det dessutom kan 

vara utmanande för en chef som har till exempel 50 medarbetare i sitt team att vara uppmärksam 

på varje individs behov och beteende.  

Det framkom i fokusgruppen att det kan bli påfrestande för teamet om en person med hög 

målmedvetenhet får utrymme att göra saker som avviker från målet och ej är prioriterat, 

samtidigt kan det leda till att andra kollegor får göra uppgifter som inte är det centrala för 

teamets arbete. En respondent ansåg att som chef över en högt målmedveten individ får chefen 

gå in och styra, det handlar mer om att ge frihet under ansvar i form av ett bredare spelfält men 
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under givna ramar samt att påminna om den tidigare satta målbilden och påvisa ifall arbetssättet 

går åt olika håll.  

“Med rätt styrning av dessa personer blir det positivt. Jag tror att det är svårt att låta en 

sådan person få härja fritt.” 

En ytterligare aspekt som diskuterades var att individer med hög målmedvetenhet kan bidra till 

att teamet siktar åt olika håll. För en person med hög målmedvetenhet handlar det om att 

kommunicera med teamet. Det kan å andra sidan vara så att en högt målmedveten individ 

hamnar i en grupp som består av medlemmar med lågt engagemang som deltar enbart för att de 

måste. Även här handlar det då för den högt målmedvetne om att kommunicera med teamet och 

få en gemensam riktning för arbetet. Uppfattningen i fokusgruppen är att om det inte finns en 

formell ledare får istället teamet kommunicera målbilden till den som sticker ut och avviker, 

annars ligger detta ansvar hos den formella ledaren. 

För fokusgruppen handlade konflikter inom team till stor del om personalen var motiverad eller 

inte motiverad till att bidra till det gemensamma arbetet. För att hantera en omotiverad och 

oengagerad teammedlem ansåg en respondent att det är viktigt att titta på helheten innan det 

fastställs om en person är omotiverad eller inte levererar. Det är en utmaning att göra personer 

motiverade, respondenten uttryckte att denne har en tro på att det finns en inre motivation hos 

alla, det går inte att få fram enbart genom yttre påverkan, motivationen måste komma inifrån. 

“Har man inte den inre motivationen så blir det svårt att få personen motiverad eller 

intresserad på jobbet bara genom lön eller ansvar eller bonus, det måste finnas något som 

personen går igång på. Det kan vara olika aspekter, vissa kanske vill ha mer frihet och mer 

balans i livet.” 

En respondent var av åsikten att individer behöver förändring för att fortsätta bli motiverade. 

Vidare menade ett par andra respondenter att det är viktigt att tro på och ha ett intresse för det 

du gör, annars blir det svårt med individens motivation och engagemang. Lön, bonus och ansvar 

kan fungera för en del men är individuellt och fungerar inte som en motivationshöjare för alla 

individer. En annan aspekt för att komma tillrätta med en individ som är omotiverad eller 

oengagerad är att få medarbetaren att förstå arbetsuppgiften och målet. 

Den erfarenheten som finns hos en av respondenterna är att i många fall kräver arbetet i sig en 

utbildning vilket innebär att individen redan har valt sitt yrke och på så sätt leder det till att 

drivkraften redan finns där i grunden hos individen. En gemensam diskussion i fokusgruppen 
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påvisade att de medarbetare som blir bittra och tappar drivkraften har en tendens till att bli de 

informella ledarna. Fokusgruppens gemensamma upplevelse var att det finns bittra individer på 

alla arbetsplatser vilka kan sakna förändringsbenägenhet. 

“De medarbetarna som har varit på en arbetsplats i 40 år tappar stinget, de känner att 

ingenting ska förändras då man alltid har gjort på samma sätt.” 

4.2 Fokusgrupp 2 

4.2.1 Individualism 

Hos respondenterna i fokusgruppen framkom det tydligt att de flesta av deltagarna hade teamets 

välmående som prioritet, detta med resonemanget att det är svårt för individen att må bra om 

det inte finns en bra sammanhållning bland teamets medlemmar. De flesta var dessutom överens 

om att det sällan lönar sig att fokusera på sitt egna välmående i första hand då de är svårt att 

skapa bra resultat genom ett individualistiskt synsätt.  

“Mår teamet bra så går det per automatik ofta bra med betyg och alltihopa också. Om man 

sitter och kör sitt egna race för att må bra själv hela tiden kommer det att bli ett väldigt 

jobbigt arbete.” 

Det visade sig även att respondenterna hade arbetat mer i team än individuellt under deras 

studietid vilket möjligen påverkade åsikter att luta mer åt gruppens välmående. När frågan kom 

upp om det hade sett annorlunda ut om en större del av studietiden hade ägnats åt individuella 

studier hade deltagarna svårt att svara på det, däremot spekulerades det kring om att det 

möjligtvis hade blivit mer individualiserat om det i teamets resultat kunde avgöras vem som 

hade gjort eller skrivit vilken del av arbetet. Då resultatet i dagsläget ofta bedöms som teamets 

gemensamma prestation, där alla får samma betyg oavsett arbetsbörda, var respondenterna 

överens om att det ibland skedde att det blev nödvändigt att hjälpa varandra för att få ett bra 

resultat. 

4.2.2 Självledarskap 

Diskussionen kring självledarskap började med att en av respondenterna sa att motivationen låg 

i att bidra till teamets arbete, snarare än i egna mål eller värderingar. Däremot framkom att de 

personer som anses vara mer motiverade och drivna av till exempel betyg och resultat är även 

de som ofta bli ledartyperna inom teamet. De individerna beskrevs som strukturerade, 

planerande och ofta hårt arbetande.  
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“Just i grupparbeten ligger motivationen i att man vill vara med och bidra till en grupp, man 

vill inte vara ‘slackern’. Det motiverar mig ganska mycket, att man kan vara stolt över det 

man har gjort tillsammans. Att bidra till gruppen, i laget att man själv vill spela bra.” 

Fokusgruppen var överens om att självledarskap innebär att sätta personliga mål och att ha 

ambitionen att utvecklas. Däremot ansågs det att motivationen under studietiden inte var något 

större problem, då det av respondenternas erfarenheter låg i målet att vilja ta examen och arbeta 

med något intressant och roligt. Vidare berättades det att det såklart fanns kurser som var 

roligare och andra som var tråkigare, och då kunde motivationen variera. I de tråkigare kurserna 

kunde det därmed skapas vad deltagarna kallade en negativ motivation, där motivationen att 

klara kursen ligger i att inte behöva göra om den, snarare än att lära sig något utav den. Däremot 

menade de att även i den negativa motivationen fanns det en motivation, anledningen till att 

man hade påbörjat sina studier från början, som var en drivkraft genom hela studietiden. I 

fokusgruppen var man dessutom överens att för att skapa motivation måste det finnas relevanta 

mål som är åtråvärda och uppnåeliga för att individen ska finna viljan att arbeta mot målen. 

“Det måste vara ett relevant mål, och man måste vilja det mycket för att vilja nå dit.” 

4.2.3 Självorganiserade team 

Den första erfarenheten som presenteras är att det i arbeten där det inte finns en formell ledare 

ofta kan bli väldigt ofokuserat och förvirrande då det kan finnas många olika viljor och mål 

som inte överensstämmer med varandra. Vidare ansågs det att detta ofta uppkommer i nya team, 

där individerna inte har någon tidigare erfarenhet av att jobba tillsammans, eller där ingen 

individ vill kliva in i en ledarroll. Respondenterna berättade att det i team ofta naturligt uppstår 

en informell ledare, något som krävs för att arbetet ska startas upp. De menar på att utan en 

ledare i teamet kan arbetet bli väldigt trögstartat och det är svårt att få någon struktur i arbetet. 

Det beror även på vilka personlighetstyper som finns i teamet, och respondenterna förklarar att 

de individer som är mer motiverade har enklare att ta en ledarroll, medan det ibland kan hända 

att det tar väldigt lång tid innan denna roll tillfaller någon och att arbetet blir lidande. Däremot 

framkom det även att det kan vara svårt i team där medlemmarna känner varandra väl sedan 

tidigare, speciellt om de umgås på en social nivå, då medlemmarna då kan bli försiktiga för att 

ta kommando över andra, eftersom det i de sociala sammanhangen inte finns någon naturlig 

ledare. Det var då vanligt att ledarrollen varierade från dag till dag, beroende på vem som var 

mest motiverad för dagen.   
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“Det kan finnas de som är väldigt motiverade och kommer in ganska direkt och tar den 

ledarrollen, sen kan det vara ibland att arbetet står mycket stilla och stampar.” 

Respondenterna var överens om att det som var viktigast hos teamets medlemmar var 

motivation, att alla är motiverade till att göra det arbetet som krävs. Dessutom var även 

engagemang en viktig faktor och att alla i gruppen lägger ner lika mycket kraft och tid i arbetet. 

Även här användes ordet respekt, att man respekterar varandra, vilket därmed bidrar till att det 

finns en viss skyldighet till varandra att göra det arbetet som krävs. Kunskap och skicklighet 

togs även upp av en av respondenterna som ansåg att dessa faktorer måste ligga på samma nivå 

hos alla inom teamet för att det ska fungera att arbeta tillsammans. Då det kan finnas flera ledare 

i arbetet, eller många personer med starka viljor är det viktigt att medlemmarna kan 

kommunicera med varandra för att på så sätt kunna kompromissa eller förhandla för att driva 

arbetet framåt på ett sätt som alla medlemmar känner är ett vettigt mål.  

“Det gäller för individer att vara öppen för idéer också, att inte bara köra på med sin egen 

idé utan att kunna ta in andras idéer också samtidigt som man har sin egen agenda.” 

Det framkom att det kan finnas flera olika typer av ledare inom ett team, och att vilka krav som 

ställs beror på vilken roll man har. Det uppstod även en diskussion kring huruvida det måste 

finnas en ledare i ett team eller inte, något som motiverades med att om alla medlemmar i teamet 

har samma ambitionsnivå krävs det ingen ledare för att driva arbetet framåt eller leda gruppen.  

“Jag tycker att egentligen behöver det inte finnas någon ledare så länge alla har samma 

ambitionsnivå. Det tror jag är viktigast, att alla är på samma sida.” 

Vidare ansåg en respondent att det finns ledare som är mer strukturerade och tycker om att 

planera medan vissa ledare är mer pådrivande och idérika. Olika ledartyper kan dessutom finnas 

samtidigt i ett team, något som då kräver kompromiss och kommunikation för att få arbetet att 

fungera. Alla respondenter var överens om att för att vara en bra ledare krävs det att man inte 

bara delegerar och bestämmer utan även tar ansvar för sin del av arbetet.  

“Det är viktigt med ‘leading by example’, att man gör det man faktiskt säger. Det måste även 

finnas en legitimitet bakom det, man bör vara mest påläst, den som visar framfötterna, annars 

finnas det ingen styrka i att vara ledare.” 

Det visade sig att det var lätt att tappa respekt för en ledare som endast delegerade arbetet och 

inte lade in någon arbetskraft själv. En av respondenterna menade även att den person som i ett 

team har tagit på sig ledarrollen har gjort det frivilligt, och att det då inte ska ses som en del av 
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arbetsbördan, utan att denna person bör fördela arbetet jämt med teamets övriga medlemmar 

samtidigt som den leder teamet framåt. Individer som tar på sig en ledarroll bör dessutom vara 

försiktiga att de inte låter den rollen överta målet med arbetet eller att försumma sina egna mål. 

Respondenterna ansåg att det var lätt som ledare att bli för fokuserad på teamet att de personliga 

målen och utvecklingen blev lidande av detta. 

4.2.4 Grupper och team 

Det som diskuterades gällande konflikter i team handlade främst om när det finns individer med 

olika mål, eller individer som är omotiverade och inte bidrar till arbetet. Då det gällde individer 

med mål som inte går ihop med resterande medlemmars mål hade respondenterna liknande 

erfarenheter. För att ta itu med detta problem hade de haft en liknande taktik, att ha ett möte 

innan gruppmötena och därmed komma överens med hur personen i fråga skulle hanteras då 

den kom och introducerade sitt mål. Detta skapade däremot en spänd stämning bland teamets 

medlemmar då det var tydligt att de övriga medlemmarna hade pratat ihop sig i förväg. I det 

ena fallet användes dessutom en taktisk ledarskapsstil, där de övriga medlemmarna gemensamt 

försökte övertala och förhandla med individen som inte hade samma mål som de andra. Detta 

fungerade däremot tyvärr inte, vilket resulterade i ett icke-funktionellt team som splittrades när 

uppgiften var avklarad. 

Det framkom under diskussionen kring omotiverade individer att flera av respondenterna hade 

haft denna erfarenhet. De var alla överens om att en individ som är omotiverad eller oengagerad 

i uppgiften resulterar ofta i att resten av teamets arbetsmoral sjunker. Mycket av fokuset lades 

då i att försöka få upp denna person på samma nivå som resten, vilket innebar att resultatet blev 

lidande. Det ansågs dock inte bero på ett svagt ledarskap i teamet, utan var snarare den enskilde 

individens ansvar att motverka att liknande situationer uppstår. Det framkom även att det finns 

flera olika orsaker till att konflikter skapas i team, det kan bero på en omotiverad eller rentav 

lat individ, att någon har fel prioriteringar eller att individens målbild skiljer sig radikalt från 

teamets gemensamma mål. 

“Man blir omotiverad av att en person inte gör något, då lägger man mer fokus på att den 

ska komma upp i nivå med de andra.” 

I de flesta fall som diskuterades i fokusgruppen hade team där det uppstod konflikter splittrats 

efter att den tilldelade uppgiften hade genomförts. Däremot var de överens om att detta är 

enklare i en studie-miljö då det ofta finns chans att byta team mellan uppgifterna, vilket 
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resulterar i att om ett team inte är funktionellt kan det bytas ut, snarare än att hantera de 

konflikter som uppstår. 

Fokusgruppen var genomgående överens om att kommunikationen inom teamet blir enklare om 

alla individer känner varandra sedan tidigare och dessutom har en vänskapsrelation. Det är då 

enklare för individerna att våga säga vad de tänker och tycker och de har dessutom en förkänsla 

för hur detta kommer att mottas av resten av teamet. Däremot ansågs det kunna variera mellan 

olika personlighetstyper då det fanns några stycken som var reserverade med att uttrycka sina 

åsikter, särskilt när det gällde att någon hade gjort fel eller inte bidrog tillräckligt mycket, då de 

var rädda för att stöta sig med teamet. En av respondenterna berättade att deras arbetsgrupp 

brukade ha ett möte i början av varje dag för att klara upp vem som skulle göra vad varje dag, 

sedan satt de och arbetade tills varje individ var klar med sin del. Om man personligen inte var 

klar med sin del, då fick man inte gå hem, något som ansågs fungera som en morot för 

individerna. 

“Jag tror att en framgångsrik grupp bygger mycket på främst en bra gruppkemi, 

ambitionsnivån och de mål man sätter upp måste gå hand i hand.” 

Kommunikation inom teamet ansågs dessutom vara av stor vikt då det fanns individer i teamet 

som hade olika hinder, eller av andra anledningar hade svårigheter att bidra på samma 

förutsättningar som övriga i teamet. Det visade trots en öppen kommunikation kunna vara en 

svår upplevelse, då extra mycket hänsyn behövde tas gentemot individen och för det krävdes 

att teamet kunde kompromissa och anpassa sina mål utefter individens behov. Respondenterna 

var dock av åsikten att dessa problem sällan uppstod under studierna på högskolan/universitet 

då alla är där av samma anledning, vilket är att studera, lära sig saker och eventuellt ta examen. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med stöd utifrån den teoretiska 

referensramen. 

5.1 Individualism 

Resultaten av undersökningen tyder på att den kultur som finns i de arbetsmiljöer som 

fokusgrupperna rör sig i tenderar att vara mer kollektivistisk än individualistisk. Detta visades 

genom att respondenterna i båda fokusgrupperna var överens om att teamet ska må bra som 

helhet och vara funktionellt är det viktigt att individer umgås och lär känna varandra utanför 

kontexten av arbetet/studierna, vilket överensstämmer med Goncalo och Staws (2006) 

definition av kollektivism. Majoriteten av respondenterna i båda fokusgrupperna visar 

benägenhet att prioritera teamets mål över sina egna, eller i varje fall likställa dessa två med 

varandra, något som enligt Yukl (2012) vidare påvisar det kollektivistiska tankesättet. I 

fokusgruppen innehållande studenter visade det sig dessutom vara effektivt med belöningar 

som gynnar hela teamet, till exempel då teamet betygsätts som en helhet. Gemensamma 

belöningar främjar enligt respondenterna det gemensamma arbetet och skapar dessutom en 

känsla av pliktskyldighet gentemot teamet. Det fanns däremot åsikter som påvisade att en högre 

grad av individualism hade kunnat infinna sig om arbetet bedömdes på individnivå snarare än 

på teamnivå, till exempel om det i en uppsats hade varit påvisat vilken del av arbetet som hade 

skrivits av vilken teammedlem.  

Det visades att det fanns en förenad uppfattning om att teamets välmående och individens 

välmående är nära sammankopplat vilket enligt Yukl (2012) tyder på en kollektivistisk kultur i 

teamet. I teorierna kring individualism menar Goncalo och Staw (2006) att en individualistisk 

kultur främjar innovation och kreativitet i team, något som ingen av respondenterna sade sig ha 

erfarenhet av. Däremot fanns det inslag av individualism som reflekteras i respondenternas svar 

då det fanns erfarenhet i båda fokusgrupperna gällande individer som inte kan anpassa sig efter 

teamets mål utan som arbetar enbart för det dem själva vill, något som enligt Jetten et.al (2002) 

visar på ett individualistiskt synsätt hos de individerna. Det har enligt respondenterna endast 

påverkat teamet på ett negativt sätt och det diskuterades aldrig vilka fördelar det kunde ha för 

teamets arbete, något som påtalas enligt Goncalo och Staw (2006). 
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5.2 Självledarskap 

Resultaten av undersökningen pekar på att motivationen hos individerna i fokusgruppen med 

studenter låg i att bidra till teamets arbete snarare än i egna mål och värderingar. Studenterna 

menade att de individer som är resultatfokuserade och drivs av höga betyg intar en ledande 

position i teamet med anledning av att de planerar och strukturerar arbetet. De arbetande påvisar 

även att de självledande individerna tar ansvar för den egna beslutsprocessen genom att det är 

chefen som anger de strategiska målen medan det är individen som tar ansvar för den egna 

motivationen. Vidare menar de arbetande att teamet finns som hjälp att fråga men att det i 

slutändan är individerna som leder sig själva genom inre motivation, något som Manz (1986) 

påvisar ligger till grund för självledarskapet.  

Diskussionerna i fokusgrupperna visar på en skillnad i omfattningen av självständighet för 

arbetet och det eventuella behovet av självledarskap, där studenternas visar på en högre grad av 

självständighet i deras arbete och att det är vanligt att arbeta utan en formell ledare. En naturlig 

del av utbildningen blir därmed att utveckla självledarskapet genom att ansvarstagandet hamnar 

hos medlemmar av teamet och som Houghton och Yoho (2005) menar, att självledarskap är ett 

resultat av ett bemyndigande ledarskap, något som är passande för studenterna då kravet på 

utveckling hos individerna är högt och det inte finns några omedelbara kriser som bör hanteras. 

Vidare påtalade istället de arbetande om vikten av att det ska finnas en ledare inom teamet för 

att leda arbetet framåt och för uppföljning av arbetet vilket visar på en lägre grad av 

självständighet än studenterna och mindre utrymme till att själva sätta upp mål och styra över 

sitt eget arbete.  

Det gemensamma för både de arbetande och studenterna är erfarenhet av att arbeta efter 

uppsatta tidsmål vilket enligt Houghton och Yoho (2005) ökar behovet av självledarskap. Manz 

(1986) menar att teamets resultat påverkas positivt av självledande individer som utvecklar sitt 

eget arbetssätt. De arbetande menar också att arbetet underlättas för chefer om alla tar ett 

gemensamt ansvar i teamet för att utvecklas som individ och grupp vilket stärks av Markham 

och Markhams (1995) påstående att när självledarskap uppmuntras frigörs mer tid för chefer 

och andra ansvarstagare. 

Samtliga respondenter i fokusgrupperna belyste att det är viktigt med engagemang i teamet 

vilket skapas genom att fördela ansvar bland medlemmarna, tydliggöra målet och ha en påtaglig 

strategi för arbetet inom teamet. Sammankopplat med självledarskapet, som utgörs av samma 

grunder hos individerna själva, skapar det ett mer funktionellt och högre presterande team 
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(Manz, 1986). Det som diskuterades i fokusgrupperna handlade om motivation och vikten av 

att motivera sig själv för ökat presterande. Begrepp som motivation, engagemang och 

kommunikation diskuterades hellre än självledarskap, då det begreppet var mer okänt för 

deltagarna i fokusgrupperna. Däremot ligger utvecklingen av motivation och engagemang hos 

individen enligt Manz (1986) till grunden för självledarskap, vilket påvisar att självledarskap 

hos individerna i team är en nödvändig kompetens.  

5.3 Självorganiserade team 

Det framkom skillnader på synsätt i fokusgrupperna gällande frågan ifall det finns ett behov av 

en formell ledare i teamet. Respondenterna bland de arbetande individerna ansåg att det var 

viktigt att det finns en formell ledare i team, bland annat för att undvika att informella ledare 

skapar negativ stämning. Det ansågs bland de arbetande vara en nödvändighet att det finns en 

formell ledare för att beslutsfattande och uppföljning av individers resultat ska bli effektiv. Här 

handlar det om som Nilsson (2013) menar att makten, det vill säga inflytandet över andra 

individer i teamet läggs på en formell ledare. Studenterna var av en annan åsikt, de ansåg att 

det inte nödvändigtvis behöver finnas en ledare i teamet utan det viktigaste är att alla 

medlemmar är på samma ambitionsnivå, vilket visar på att makten och inflytandet som Bolman 

och Deal (2012) beskriver fördelas lika på teammedlemmarna. Det innebär att individerna 

tillsammans tar ansvar för målprocessen och uppföljning samt skapar riktningen för arbetet utan 

att en ledare styr (Ericsson & Öjesson, 2012). Dock finns det en medvetenhet bland studenterna 

att det i team kan förekomma skillnader i individers tankar och viljor. Till skillnad från de 

arbetande menar studenterna att det behövs en kraftansträngning för att starta upp teamarbetet 

och för det krävs det att någon tar på sig rollen som ledare. Vidare handlar det enligt studenterna 

om att skapa struktur och riktlinjer för arbetet.   

Studenterna ansåg att det kan vara problematiskt om ett team består av medlemmar som har en 

bra vänskapsrelation innan teamarbete startas då det kan bidra till att ingen vill ta på sig 

ledarrollen. I samband med att vänskapsrelationer kan göra att ingen tar på sig ledarroll, kan 

arbetet bli lidande och, som Forslund (2013) menar, även hindra det gemensamma 

ansvarstagandet i teamet. Fokusgruppen med arbetande menade att det kan finnas fördelar med 

att teammedlemmar lär känna varandra privat under arbetes gång genom aktiviteter utanför 

arbetet. De menar att sociala aktiviteter under arbetets gång kan verka positivt för 

gruppdynamiken och leda teamets arbete framåt.  
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5.4 Grupper och team 

Respondenterna i studien var överens om att kommunikation ligger till grund för ett bra 

samarbete i team, något som bekräftas av Forslund (2013). Det framkom även att det ligger i 

teamets gemensamma intresse att vara uppmärksamma på beteenden eller tecken på att någon 

i teamet inte mår bra då detta påverkar teamets helhet och gemensamma resultat. 

Respondenterna i fokusgruppen med de arbetande individerna menade att kommunikationen i 

teamet blir bättre om medlemmarna har en god relation sedan tidigare, gärna en vänskaplig 

relation, då detta underlättar för individerna att våga dela med sig av sina åsikter till övriga 

medlemmar. Detta överensstämmer med Tonnquist (2012) som menar att öppen och ärlig 

kommunikation är grunden till att individerna ska känna sig trygga i teamet. Däremot menade 

respondenterna även att personligheten hos individerna spelar stor roll när det gäller vilken typ 

av kommunikation som är mest effektiv inom teamet. I frågan om kommunikation visade 

resultatet av studien att kompromiss har en stor betydelse när det gäller att tillgodose individers 

olika behov.  

Enligt Tonnquist (2012) är det oundvikligt att det skapas konflikter inom team, något som 

vidare bekräftas av respondenternas erfarenheter av teamarbete. Orsaker till konflikterna kan 

enligt Larsen (2003) vara att det finns delade åsikter i teamet kring hur arbetet ska fördelas eller 

planeras, och att individerna har en skild syn på vad som är en bra arbetsinsats. De konflikter 

som enligt fokusgrupperna ofta uppstod inom team var när det fanns en medlem i teamet som 

var omotiverad eller oengagerade i arbetet.  

Individer med hög målmedvetenhet påverkar enligt respondenterna i studien ofta teamet 

negativt genom att de har en tendens att motarbeta teamets gemensamma målbild och därmed 

skapar oro och osämja i teamet. Det leder enligt respondenterna även till att arbetsmoralen inom 

teamet sjunker, något som påverkar prestationen och resultatet. En gemensam målbild är enligt 

Nilsson (2013) en avgörande faktor i teamet och skapar motivation och riktlinjer för hur arbetet 

ska bedrivas. Även här visades det att i liknande situationer är viktigt med en bra 

kommunikation inom teamet och mellan medlemmarna. Däremot ansågs det vara ett större 

problem då det inte fanns någon formell ledare i teamet, eftersom det annars ligger i ledarens 

ansvar och intresse att försäkra att alla medlemmar arbetar mot samma mål.  
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6. Diskussion & Slutsatser 

Nedan diskuteras resultatet och analysen av studien i friare termer. Kapitlet avslutas sedan 

med studiens slutsatser.  

6.1 Diskussion 

Beroende på erfarenhet av att arbeta i team fanns det olika åsikter gällande välmående i team 

och ett kollektivistiskt synsätt. De med hög vana att arbeta i team hade ett övergripande 

kollektivistiskt synsätt, däremot framkom det att om arbetet var mer individbaserat hade ett mer 

individualistiskt synsätt möjligen formats hos individerna. Då mycket av arbetet idag är 

utformat efter team väcks frågan om det möjligen kan finnas en “påtvingad kollektivism”, något 

som individerna anpassar sig efter på grund av att det är en nödvändighet i arbetsmiljön och 

som skulle kunna förändras om förutsättningarna hade sett annorlunda ut. Med tanke på att det 

påvisas att Sverige rör sig mot en mer individualiserad kultur kommer det i framtiden 

förmodligen bli nödvändigt för individer att kunna anpassa sig mot denna förändring. Däremot 

kommer utveckling med största sannolikhet ske stegvis vilket ger individer möjlighet att vänja 

sig med det förändrade synsättet. Då arbetet blir mer individualiserat är det även möjligt att 

självorganiserade team avvecklas och en ny ledarskapsstil utvecklas som uppmuntrar och ger 

utrymme för starkare självledarskap hos medarbetare. 

Det fanns låg kännedom kring vad begreppet självledarskap innebär och hur det bör kombineras 

med arbete i team. Däremot var motivation och engagemang två begrepp som diskuterades 

kring vilka egenskaper som medlemmarna i team bör inneha. De två begreppen är dessutom 

enligt tidigare forskning, viktiga komponenter, vilket tyder på att självledarskap är centralt för 

medlemmarna i ett funktionellt och högpresterande team att inneha. Genom att individer 

utvecklar självledarskap blir de mer ansvarstagande, motiverade och engagerade vilket bidrar 

till att påverka teamets resultat positivt. Ett team som består av självledande individer blir i sig 

ett självorganiserade team då individers ansvarstagande ökar vilket också bidrar till att arbetet 

flyter på i högre grad utan att någon formell ledare styr. Dessutom kan den kontrollerande roll 

som chefer och ansvarstagare innehar i organisationer idag minskas vilket kan medföra att det 

finns större utrymme att röra sig mot det som diskuterades i fokusgrupperna, en mer coachande 

roll. 

En grundläggande faktor för att lyckas med teamarbetet är individers engagemang för uppgiften 

och arbetet i sig. Med ett högt engagemang drivs arbetet framåt och bidrar till att ett 

kollektivistiskt ansvarstagande sker därför att samtliga i teamet arbetar mot samma mål och 
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enligt samma fastlagda värderingar. I de fallen där någon individ avviker från övriga i teamet 

och inte arbetar enligt teamets uppsatta mål, blir kommunikation en viktig faktor att ta hänsyn 

till. Teamets arbete handlar om att utföra de ålagda arbetsuppgifterna, arbeta enligt 

organisationens mål och värderingar samt för att lyckas i sin helhet med att fungera som team 

handlar det om att arbeta med att skapa ett öppet klimat, där god kommunikation och 

uppmuntran till engagemang finns. För att upprätthålla ett öppet arbetsklimat bör förtroende i 

teamet skapas i teamet genom att medlemmarna lär känna varandra på ett personligt plan. 

Möjlighet till sociala aktiviteter bidrar även till ett öppnare klimat i teamet mellan de ledare och 

individer som ingår, vilket båda fokusgrupperna gav konkreta exempel på i sina diskussioner 

där det också påtalades av samtliga respondenter, att individers samarbete bygger på 

kommunikation mellan individer för att leda arbetet framåt. 

De olika förutsättningarna och erfarenheterna av att arbeta i team som finns i fokusgrupperna 

är dessutom väsentliga att reflektera över då det på högskolan och universitet ofta finns 

möjlighet att byta ut team eller enstaka individer efter att en uppgift är avklarad, något som 

vanligtvis sker ett par gånger per termin. De arbetande individerna tillhör i större utsträckning 

projekt över längre tidsperiod där individer inte lika enkelt kan bytas ut, exempelvis kan det 

vara så att en individ är den enda som besitter en viktig kompetens för projektet. Därför blir 

teamet en viktigare aspekt för de arbetande, och för att undvika konflikter eller att det uppstår 

problem i ett team är det kanske lättare att ha en ledare eller chef som sätter ramar och 

förutsättningar för arbetet. Utan ramar och gränser kan det lätt uppstå tvivel eller konflikter, 

och som tidigare nämnt kliver då de informella ledarna fram och kanske till och med skapar ett 

nytt mål för projektgruppen. Skulle det uppstå i team på högskolan/universitetet är det som sagt 

lättare att vid ett senare tillfälle byta team eller utesluta den informella ledaren om denna inte 

bidrar till ett bra resultat. Dock ansågs det av samtliga i fokusgrupperna att det i framtiden 

handlade om att i större utsträckning arbeta på teamnivå och att gränserna mellan chefer och 

ledare suddas ut. På så sätt trycks ansvaret ner i teamet och behoven ökar av individer som 

arbetar målinriktat och utvecklande av egen kraft. Med anledning av den utvecklingen väcks 

tanken om hur individer och team ska förberedas för framtiden. Att arbeta i team inom 

högskola/universitet bör förbereda studenter för kommande arbetsliv och genom att arbeta upp 

den vanan under studietiden blir arbetssättet naturligt och bidrar till organisationer och 

verksamheter i framtiden genom att fler individer har den vanan.   

Det framkom i studien att studenter har större erfarenhet av att arbeta i det som kan liknas vid 

självorganiserade team, alltså team utan en formell ledare där ansvaret för det pågående arbetet 
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ligger på medlemmarna själva. Även självledarskap hos individerna verkade vara mer utbrett 

hos studenterna då det huvudsakliga ansvaret för motivation och att prestera kom från 

individerna själva utan inblandning av utomstående ledare. Fördelarna med det kan ligga i att 

studenterna utvecklar mer självständighet och ökar kunskapen att leda sig själva genom 

självledarskap, däremot kan det formas till en nackdel när studenterna kommer ut i arbetslivet 

om de börjar arbeta på organisationer där det inte är lika väl etablerat då de möjligen kan känna 

sig styrda och begränsade av ledarskapet som utövas. Det kan i sin tur bidra till en minskad 

motivation då graden av självförverkligande inte blir lika hög, om detta uppstår finns en 

möjlighet att organisationens resultat påverkas negativt. Detta styrker ytterligare resonemanget 

om att studenterna bör förberedas inför det kommande arbetslivet genom att arbeta i liknande 

team som de som finns i arbetslivet, som enligt denna studie ofta innehåller formella ledare. 

Sammanfattningsvis handlar det om att individerna i ett självorganiserade team som tar hand 

om och ansvarar för den egna utvecklingen bidrar till att skapa en gruppkänsla och engagemang. 

Det i sin tur bidrar till att minska betydelsen av individualism och istället skapa ett kollektivt 

tankesätt inom teamet. Det påvisades slutligen i denna studie att den förutsättningen för ett 

lyckat samarbete i team är individernas personliga engagemang, motivation och intresse för 

arbetet. 

6.2 Slutsatser 

Det har genom denna studie påvisats att det finns ett positivt samband mellan självledarskap 

hos individer och självorganiserade team. Studiens resultat bekräftar att självledarskap hos 

individerna är en eftertraktad egenskap för medlemmar i team att besitta då det är av vikt att ha 

motiverade och engagerade medarbetare. Då individer i ett team besitter en hög grad av 

självledarskap bidrar det till att forma ett självorganiserade team och därmed göra arbetet mer 

effektivt då det totala ansvarstagandet ökar. Med andra ord handlar det om att uppmuntra och 

öka medvetenheten kring självledarskap för att individer ska lära sig att bemästra denna 

egenskap så att det blir ett naturligt arbetssätt.  

Det kunde i studien påvisas att de individualistiska tendenser som fanns i självorganiserade 

team var små och att det kollektivistiska synsättet var dominant vilket påvisar en skillnad i 

synsätt på hur utbredd individualism är i Sverige. En avgörande faktor som studien bekräftar är 

kommunikation i arbetsteam. God kommunikation mellan medlemmarna i team skapar 

förutsättningen för att gemensamt leda arbetet framåt vilket leder till ett öppet arbetsklimat som 

främjar den kollektivistiska attityden. Då individualismen utmanas i de självorganiserade 
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teamen genom att ansvarstagandet ökar hos individerna bidrar det till att behovet av att arbeta 

i dessa team kvarstår, individer och team är under ständig utveckling.  
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7. Rekommendationer 

Nedan presenteras förslag till vidare forskning som uppkom i samband med litteratursökningen 

till denna studie samt efter att studiens resultat hade presenterats. 

Det har i denna studie fokuserats på att studera samband mellan självledarskap, 

självorganiserade team och individualism. Ett första steg har tagits i denna studie att bidra till 

kunskap om kombinationen självledarskap, självorganiserade team och individualism samt dess 

påverkan. Vidare kan detta ämne utvecklas genom observationer och mer omfattande studier 

kring hur dessa påverkar varandra som kan generaliseras till en bredare kontext. Även 

självledarskap hos individer i Sverige vore relevant att forska vidare på då de tidigare studier 

som har genomförts i huvudsak är gjorda i USA.  

I samband med arbetet av denna studie har det framkommit att många efterforskningar gjorts 

på självledarskap och självorganiserade team, dock inte i samband med individualism. Det vore 

därför intressant att forska ytterligare på hur individualism idag tar sig i uttryck på arbetsplatser 

i Sverige och hur det påverkar arbetssättet hos såväl individer som arbetsteam på en djupare 

nivå än vad som har studerats i denna studie.   

Det fördes i denna studie en diskussion kring en idé om påtvingad kollektivism i arbetsteam i 

Sverige. Då detta framkom under analysen av det empiriska materialet kan det vara ett bidrag 

till vidare forskning. Det vore därmed intressant att studera den påtvingade kollektivismen 

ytterligare på arbetsplatser och skolor för att upptäcka om liknande åsikter finns hos en större 

grupp människor och om detta begrepp är något som är förekommande i många arbetsteam. 

Om ett samband skulle upptäckas kan det också vara intressant att undersöka hur detta påverkar 

arbetsteam idag och hur de skulle påverkas ifall den påtvingade kollektivismen minskades.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Börja med att kort beskriva era erfarenheter från att arbeta i team (i arbetslivet eller 

skolan)? 

2. Hur är er upplevelse av att arbeta i team utan en formell ledare? 

- Till exempel; tycker ni bra eller dåligt om detta, hur påverkar det teamets arbete? 

3. Vilka särskilda kompetenser och egenskaper måste teamets medlemmar inneha om det 

inte finns en ledare? 

4. På vilket sätt påverkas team av individer med hög målmedvetenhet? 

- Hur hanteras det ifall individerna i teamet har olika mål? 

5. Hur hanteras en omotiverad/oengagerad teammedlem? 

- Hur hanteras övriga konflikter i teamet? 

- Finns det en öppen kommunikation som tillåter konflikter att tas itu med? 

6. Strävar ni efter teamets välmående eller ert egna välmående i första hand? 

- Hur tar detta sig i uttryck? 

- Hur tror ni att teamet skulle påverkas om det såg annorlunda ut? 

7. Hur anser ni att team bör styras i och med att individens behov kräver mer fokus? 

- Hur påverkas teamet av detta? 

8. Vilka krav ställs idag på cheferna och individerna när man arbetar i team? 

- Hur tror ni att detta kommer att utvecklas i framtiden? 

9. Vad innebär självledarskap för dig? 

- Är detta något ni använder er utav? I så fall, hur? 

10. Hur skapar du själv den motivationen som behövs för att prestera i ditt dagliga arbete? 

- Vad är det som driver dig i din personliga utveckling? 

 


