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ABSTRAKT 
 
Rubrik Teambaserat arbetssätt inom Kronofogdens enhet Summarisk process: 

Succé eller fiasko?  
 
Författare Sandra Ferm 
 Christoffer Johansson 
 
Problem När ett nytt arbetssätt införs inom ett företag eller myndighet är det viktigt 

att efter ett tag stanna upp och fundera på om det blev som det var tänkt 
och genom det; se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Vi 
tyckte därför att det var intressant att undersöka hur resultatet blev i och 
med att ett nytt arbetssätt genomförts, i detta fall, det teambaserade 
arbetssättet. Vi avgränsade ämnet team genom att välja ut faktorerna: 
teamens stöd från företaget – målsättning och information, teamens ledare, 
teamens sammansättning samt teamens sociala miljö. 

 
Syfte Vårt syfte var att genom en fallstudie av Kronofogdemyndighetens enhet 

Summarisk process i Uddevalla identifiera vad som fungerar bra och 
mindre bra med deras teambaserade arbetssätt. Vi ville dessutom klargöra 
om det teambaserade arbetssättet är ett lämpligt arbetssätt för den berörda 
enheten. 

 
Metod Vår undersökning byggde främst på den kvalitativa metoden. Vi har 

genom besöksintervjuer med teammedlemmar, teamledare och enhetschef 
på enheten Summarisk process i Uddevalla tagit fram empirisk data. 
Dessutom har vi genomfört ett personlighetstest med teammedlemmar och 
teamledare. Litteraturstudien som ligger till grund för teorin bestod av 
böcker, vetenskapliga artiklar samt interna dokument.  

 
Slutsats Vår slutsats är att det teambaserade arbetssättet är lämpligt som arbetssätt 

för enheten Summarisk process i Uddevalla. Det finns faktorer som 
fungerar bra inom arbetssättet, detta är bland faktorerna: målsättningar, 
teamens ledare, teamens sammansättning samt teamens sociala miljö. 
Dock skall påpekas att även om dessa faktorer fungerar bra kan de alltid 
förbättras. Vi har dessutom identifierat några faktorer som fungerar 
mindre bra, så som: informationsvägarna och den negativa känslan av 
stress inom teamen. Genom insikt i vad som inte fungerar optimalt kan 
ändringar göras, detta för att göra arbetssättet ännu bättre. 

 



ABSTRACT 
 
Title Team based working method within the Enforcement service’s unit 

Summary proceedings: Success or fiasco?  
 
Author  Sandra Ferm 
 Christoffer Johansson  
 
Problem When a new working method is implemented in an enterprise or a 

government, it’s important to stop and analyze if the result is what was 
expected; see what is good and not so good and think about how it can be 
better.  That’s why we though it was interesting to analyze the result of a 
new working method, in this case, the team based working method. The 
subject team, we delimited and chose the factors: the teams support from 
the cooperation – goals and information, team’s leader, team’s 
composition and the social environment in the teams.    

 
Purpose Our purpose was to make a case study and analyze what is working good 

and not so good with the new team based working method that the 
Enforcement’s unit Summary proceedings has started. Moreover we 
wanted to clarify if the team based working method is an appropriate way 
to work for this unit.  
 

Method The method we mostly used was the qualitative method in form of visit 
interviews with members of the teams, leaders of the teams and the leader 
of the unit. That was done to give us empiric data. We also used a 
personality test with the members of the teams and the leaders of the 
teams. We studied literature in form of books, academic articles and 
internal documents, which we used in the theory.  

 
Conclusion Our conclusion is that the team based working method is an appropriate 

way to work for the unit, Summary proceedings in Uddevalla. There are 
factors that work good with this working method, for example: goals, 
leaders of the teams, team’s composition and the social environment. Even 
if these factors work well, they can become better. Moreover, we have 
identified a few factors which are not working as well as it could, for 
example: the way they communicate the information and the negative 
feeling of stress. First when an organization know; what is good and not so 
good with the way they work, they can make adjustments to make the 
team based working method even better.  
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi att börja med att ge en historisk tillbakablick över ämnet team 
och lite kort berätta om team både i och utanför arbetslivet. Därefter kommer vi in på 
problemformuleringen där undersökningsenheten Summarisk process står i fokus och 
redogör sedan för uppsatsens syfte. För att tydliggöra syftet ställer vi upp det i fråge-
ställningar. Vidare redogörs för begreppet team och kapitlet avslutas med en 
företagspresentation.  
 

1.1 BAKGRUND 
Team är långtifrån något nytt påfund. Lind och Skärvad (2004) menar att så länge 
människan har funnits har arbete skett i grupp, det som vi idag också kallar att arbeta i 
team. De talar om jägarna som för länge sedan började slå sig samman för att skaffa mat, 
detta eftersom det var säkrare och gav bättre resultat än att jaga själva.  
 
Team förekommer inom en mängd olika områden, alltifrån att resa till rymden och 
bestiga Mount Everest till arbetslivet (Kozlowski & Ilgen 2006). Det som ofta förknippas 
med team är lag i olika sportsammanhang. För att vinna guld, oavsett om det gäller en 
individuell idrottare eller en lagspelare behövs deltagandet i någon form av team. 
Ishockeylandslaget är ett team i sig, men för att de framgångsrika individuella idrottarna 
så som Stefan Holm och Carolina Klüft skall lyckas krävs också att de är en del av ett 
framgångsrikt team med personer som exempelvis tränaren, massörer och eventuella 
mentala rådgivare.   
 
Enligt Sköld och Wengelin (2000) har teamarbete förekommit i arbetslivet under lång tid, 
men en av de första som uppmärksammande gruppers betydelse för arbetsmiljön och 
produktiviteten menar de var Elton Mayo med det välkända Hawtorneexperimentet. Detta 
experiment skedde under 1930-talet och liknande studie gjordes tjugo år senare i 
kolgruvor i England (ibid.). På 1960-talet genomförde psykologen McGregor (1966) en 
omfattande forskning inom grupper i arbetslivet. McGregor kommer vi att återkomma till 
i teorikapitlet. 
 
Det var först på 1970-talet som teamarbete blev mer förekommande på arbetsplatser. 
Lind och Skärvad (2004) skriver om självstyrande grupper som ett sätt att få en bättre 
arbetsmiljö som därmed förhoppningsvis skulle leda till bättre arbetsresultat. Under 
denna tid var det främst inom producerande företag som teamarbete förekom men i 
dagens samhälle finns team inom de flesta former av organisationer. 
 
Även om vi bara ser till team i arbetslivet nu under 2000-talet finns det stora skillnader i 
hur teamarbetssättet organiseras. Ett exempel som Lind och Skärvad (2004) tar upp är 
projektteam. Projektteam karaktäriseras enligt dem av att ett team sätts samman för ett 
visst uppdrag under en viss tid. En annan form av team är de operativa, också kallat 
permanenta team. Med detta menas att ett team inom en organisation är sammansatt utan 
tidsbegränsning för att utföra det dagliga arbetet (ibid.). Lind och Skärvad tar också upp 
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virtuella team som ett annat sätt att arbeta tillsammans. Att arbeta virtuellt som team 
menar de innebär att teammedlemmarna arbetar fysiskt åtskilda från varandra. 
Kommunikationen sker då mestadels via IT-teknik så som via exempelvis e-post, telefon 
eller datakonferenser, men kan vid något enstaka tillfälle också ske via traditionella 
möten (ibid.). Större organisationer kan enligt McShane och Von Glinow (2005) vara 
uppbyggda som matriser. Matrisorganisation menar de är en kombination av två eller 
flera olika organisationsformer, detta för att få möjlighet att bevara olikheterna mellan 
exempelvis olika produktområden men samtidigt utnyttja beroendeförhållanden som 
finns dem emellan. I sådana här organisationer sker ofta arbete i team, antingen som 
projektteam eller som mer permanenta team. Sådana team är enligt dem ofta 
multifunktionella, vilket innebär att teammedlemmarna ofta har olika kompetenser och 
därmed kan teamet utföra många olika arbetsuppgifter. Teammedlemmarna inom en 
matrisorganisation har oftast mer än en chef att rapportera till vilket kan leda till oenighet 
vems mål som gäller (ibid.). 
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Vår utgångspunkt är enheten Summarisk process [Supro] i Uddevalla som är en del av 
Kronofogdemyndigheten [KFM]. Denna enhet införde i januari 2006 ett teambaserat 
arbetssätt [TBA] i form av permanenta team. 
 
Efter att ha infört ett nytt arbetssätt, för Supro i Uddevalla del, TBA, är det viktigt att 
stanna upp och fundera över: Hur har det blivit? Vad fungerar bra med det nya arbets-
sättet och vad fungerar mindre bra? Vad kan förbättras? Med facit i hand: Är detta 
arbetssätt lämpligt för den här verksamheten?  
 
Som uppsatsskrivare vill vi undersöka hur TBA fungerar inom Supro i Uddevalla nu och 
ämnar inte undersöka om det blivit bättre eller sämre i och med införandet av TBA. Vi 
fokuserar på nuet och om inte allt är perfekt nu, se hur framtiden kan bli bättre.  
 
Då det teambaserade arbetssättet är ett stort ämne har vi valt att fokusera på vissa utvalda 
faktorer. Vi tar utgångspunkt från Kronofogdemyndighetens (2005) dokument, 
”Utredningsrapport Teamet och Teamledaren”, där de identifierat hinder och block-
eringar som generellt kan uppstå inom TBA. Dessa är: 
 

• ledarskap 
• teamets sammansättning 
• klimat 
• mål 
• arbetsmetoder 
• öppenhet och konfrontation 
• medarbetarnas färdigheter  
• relationer till andra team 

 
Detta dokument gör oss medvetna om var problem ofta finns inom TBA men täcker 
också upp stora delar av TBA, vilket framgick av litteraturläsning inom teamämnet. Det 

 2



vill säga; problem kan finnas var som helst, men likaså kan vissa av dessa ovan faktorer 
inom Supro i Uddevalla vara sådant de lyckats bra med.  
 
Vi väljer att strukturera upp ovan faktorer i färre områden då vi anser att flera av 
faktorerna hänger ihop. Följande uppdelning gör vi och den uppdelningen kommer att 
följa hela uppsatsen: 

 
• ledarskap → teamens ledare 

 
• teamets sammansättning och medarbetarnas färdigheter → teamens 

sammansättning 
 

• mål och arbetsmetoder → teamens stöd från företaget - 
målsättningar och information 

 
• klimat, öppenhet och konfrontationer samt relationer till andra team 

→  teamens sociala miljö 
 

1.3 SYFTE 
Vårt syfte är att genom en fallstudie av Kronofogdemyndighetens enhet Summarisk 
process i Uddevalla identifiera vad som fungerar bra och mindre bra med deras 
teambaserade arbetssätt. Vi vill dessutom klargöra om det teambaserade arbetssättet är ett 
lämpligt arbetssätt för den berörda enheten. 
 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Hur arbetar teamledarna inom Supro? 
• Hur fungerar informationshanteringen inom Supro och hur arbetar 

enheten med målsättningar? 
• Hur ser sammansättningen ut inom Supros team? 
• Hur uppfattas den sociala miljön inom Supros team? 

 
Dessa ovan frågeställningar visar vilka faktorer vi vill undersöka och med dem som 
utgångspunkt blir våra huvudsakliga frågeställningar följande: 
 

• Vad fungerar bra och mindre bra med det teambaserade arbetssättet 
inom Supro i Uddevalla? 

• Är det teambaserade arbetssättet ett lämpligt arbetssätt för den 
berörda enheten? 
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1.5 BEGREPPSDEFINITION 
Här förklarar vi kortfattat begreppet team, detta för att förenkla kommande läsning. Mer 
utförlig redogörelse för begreppet kommer i teorikapitlet. 
Team - Det finns många definitioner av begreppet team och detta är två varianter:  
 

 ”A team is a small number of people with complementary skills 
who are committed to a common purpose, performance goals, 
and approach for which they hold themselves mutually 
accountable.” (Katzenbach & Smith 1998, s. 45) 
 
“Ett antal individer – vanligtvis inte så många – med olika 
kompetenser som arbetar tillsammans eller med integrerade 
arbetsuppgifter i syfte att nå vissa mål.” (Lind & Skärvad 2004, 
s. 20) 
 

Vår definition av team - Vi väljer att kombinera dessa två definitioner med litet eget 
inlägg och utgår från: Team består av inte alltför många individer med kompletterande 
kompetenser och personligheter. Dessa arbetar tillsammans eller med integrerande 
arbetsuppgifter som de är gemensamt ansvariga för, detta i syfte att nå vissa 
gemensamma mål.  
 

1.6 MYNDIGHETSPRESENTATION: KFM OCH SUPRO I UDDEVALLA 
Denna uppsats fokuserar på Supro, en enhet inom KFM, därför kan det vara av intresse 
att veta vilken verksamhet KFM bedriver och sedan förklara vad Supro gör.  
 
KFM är sedan 1 juli, 2006 en egen myndighet, tidigare var KFM en del av Skatteverket 
(Skatteverket 2007). Det finns dock vissa delar som dessa två myndigheter fortfarande 
har gemensamt, detta är bland annat sådant som rör frågor som har med den 
gemensamma administrativa ledningen att göra, samt frågor som rör den strategiska 
styrningen (ibid.). På Kronofogdemyndighetens (2007) hemsida kan läsas att KFM finns 
för att den som har en skuld skall bli behandlad på ett riktigt och lagligt sätt. Förutom 
detta har myndigheten också som uppgift att hjälpa den som har en fordran att driva in 
den (ibid.) För att detta skall kunna ske på ett riktigt sätt består myndigheten av fyra 
verksamhetsprocesser och de är: Indrivning, Summarisk process, Skuldsanering och 
Tillsyn i konkurser (Skatteverket 2007). Förutom dessa fyra verksamhetsprocesserna 
finns också två stödprocesser. Totalt arbetar cirka 2 500 personer inom KFM i Sverige 
(ibid.). 
 
Enheten Supro finns sedan årsskiftet 2005/2006 enbart på fem orter i Sverige och en av 
dem är Uddevalla som vi har som undersökningsobjekt (Skatteverket 2007). De andra 
orterna är: Luleå, Gävle, Visby och Östersund (ibid.). Sedan januari 2006 har samtliga 
dessa orter strukturerat verksamheten i permanenta team (Kronofogdemyndigheten 
2005). 
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På Supro i Uddevalla arbetar tre team med varsin teamledare. Övergripande ansvar har 
enhetschefen. Totalt är det 34 anställda på Supro, Uddevalla inklusive teamledarna som 
arbetar teambaserat. Dessutom tillkommer bland annat enhetschefen och ett antal jurister.  
 
För att ge liten bild av vad berörda enheten arbetar med ges här ett litet utdrag ur 
”Årsredovisningen för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006”: 
 

”Summarisk process är ett förenklat processförfarande. 
Kronofogdemyndigheten kan i otvistiga mål fastställa betalnings-
anspråk, betalningsfastställelse i pantsatt egendom eller olika 
slags handräckningsåtgärder som till exempel avhysning. 
Kronofogdemyndighetens beslut utgör en så kallad 
exekutionstitel, vilket är en förutsättning för att kunna ansöka om 
verkställighet. Den vanligaste formen av mål inom denna 
verksamhet är betalningsförelägganden.” (Skatteverket 2007 
s.59)  
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2. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att berätta hur insamlingen av för oss nödvändig information i 
form av primär- och sekundärdata gått till. Vi redogör sedan för varför vi valde den 
kvalitativa metoden, vilket urval vi hade vid intervjuerna samt hur undersökningen på 
Supro i Uddevalla gått till.  Vi avslutar kapitlet med en diskussion om uppsatsens 
giltighet och tillförlitlighet 
 

2.1 FALLSTUDIE 
Vår undersökning är att betrakta som en fallstudie. Med fallstudie menar Lundahl och 
Skärvad (1999) en undersökning som endast omfattar ett eller några få fall, men i gengäld 
tas mer detaljerad information fram om dessa fall. Ett fall menar Patel och Davidson 
(2003) kan vara ”en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation” (s. 
54). Vår undersökning utgår från endast en specifik enhet, Supro i Uddevalla, som är en 
del av KFM. I en fallstudie används ofta flera olika metoder för datainsamling (ibid.). 
Lundahl och Skärvad (1999) tar upp att insamling av datamaterial till en fallstudie kan 
ske genom egen undersökning som till exempel att göra intervjuer, observationer eller 
utföra en enkätundersökning. Förutom detta kan också datamaterial insamlas genom att ta 
del av interna dokument så som protokoll och utredningar, det vill säga material som kan 
vara relevanta för forskningen och för fallet (ibid.). De datainsamlingsmetoder vi 
kombinerar är intervjuer med personer på olika nivåer inom enheten och studier av vissa 
interna dokument, detta för att få en mer detaljerad bild av teamarbetet inom denna enhet.  
För att få en bild över teamens sammansättning i form av olika personligheter använde vi 
oss av ett skriftligt personlighetstest. Dessa tre datainsamlingsmetoder skulle tillsammans 
ge oss tillräcklig med information för att i slutsatsen kunna redogöra för vad som 
fungerar bra och mindre bra med TBA inom Supro i Uddevalla, samt ge svar på om TBA 
är lämpligt som arbetssätt för den berörda enheten. 
 

2.2 DEDUKTION ELLER INDUKTION? 
Vårt första vägval handlade om vi skulle välja en deduktiv eller induktiv ansats. En 
induktiv ansats kännetecknas enligt Jacobsen (2002) av att undersökningen börjar ute i 
verkligheten för att tolka det som ses där. Därefter går man till teorin för att hitta 
information som förklarar det som setts i verkligheten och gör sedan en ny tolkning 
(ibid.). Målet är då enligt Jacobsen att skapa en ny teori. 
 
Den induktiva ansatsen anser vi hade varit svår att genomföra då vi på grund av tidigare 
kunskaper i ämnet inte hade kunnat gå ut i verkligheten med ett öppet sinne. Vi valde 
därmed den deduktiva ansatsen. Denna ansats kännetecknas enligt Jacobsen (2002) av att 
man utgår från teori som finns tillgänglig inom ämnet för att sedan ställa upp hypoteser 
som testas i verkligheten. Vi valde att inte ställa upp hypoteser, utan istället studerades 
litteratur för att vi ansåg att mer specifika teoretiska kunskaper om team skulle hjälpa oss 
att ställa bra frågor under intervjuerna och lättare förstå deras arbetssätt.  
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Det finns för- och nackdelar oavsett vilken ansats som väljs. Patel och Davidson (2003) 
menar att en fördel med den deduktiva ansatsen är att den kan ge stärkt objektivitet i 
forskningen. Med detta menar de att eftersom man utgår från teorin blir inte ens egna 
uppfattningar så starkt speglade i undersökningarna. De menar dock att det finns en fara 
med den deduktiva ansatsen: att man bara är intresserad av att styrka det man hittat i 
teorin och därmed inte är öppen för ny information som hade kunnat ge intressanta 
infallsvinklar. Vi var dock medvetna om denna risk. Genom semistrukturerade intervjuer 
kunde vi ha teorin som grund när den empiriska informationen inhämtades, men 
samtidigt fanns det en möjlighet att vi kunde få information som omkullkastade det vi 
läst.  
 

2.3 SEKUNDÄRDATA OCH PRIMÄRDATA 
Primärdata är enligt Jacobsen (2002) den information som forskaren samlar in och som 
används till den specifika rapporten. Primärdata samlas in genom att till exempel göra 
observationer, intervjuer eller enkätundersökningar (ibid.). Våra primärdata fick vi fram 
genom intervjuer med teammedlemmar, teamledare och enhetschef på Supro i Uddevalla. 
Dessutom fick vi primärdata genom det skriftliga personlighetstestet som teamledare och 
teammedlemmar besvarade. Jacobsen menar att fördelen med primärdata är att 
informationen är specifik och ny tillskillnad mot det som kallas sekundärdata. Sekundär-
data menar Lundahl och Skärvad (1999) är sådan information som finns dokumenterad 
inom ämnet, men som inte är insamlad och sammanställd för just den specifika studien. 
Till sekundärdata räknas bland annat information från böcker, tidningsartiklar och veten-
skapliga artiklar, men även sådant som inte är skrivet på papper som exempelvis TV-
intervjuer (ibid.). Det finns också företagsspecifik sekundärdata som till exempel 
personaltidningar, interna skrivelser, årsredovisningar och styrelseprotokoll (ibid.). Vårt 
sökande efter sekundärdata startade med att vi sökte efter böcker inom ämnet team på 
biblioteket. Vi sökte också efter vetenskapliga artiklar i databaser på Internet (främst 
Business Source Premier), men tittade också efter vetenskapliga artiklar som författare 
refererat till i sina böcker. För att få företagsspecifik information beställde vi hem 
”Årsredovisningen för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006”, och fick tillsänt 
oss interna dokument från enhetschefen på undersökningsenheten. 
 

2.4 KVANTITATIV ELLER KVALITATIV METOD? 
Kortfattat säger Jacobsen (2002) att den kvantitativa metoden ger svar i form av siffror 
medan den kvalitativa metoden ger svar i form av ord. Både menar han dock ger 
information om verkligheten i form av empiri. Med en kvantitativ metod kan information 
samlas in från fler individer, men informationen blir ofta bara ytlig (ibid.). Vill forskare 
däremot få djupare information om ett fenomen är den kvalitativa metoden att föredra 
(ibid.). Det var den djupare informationen vi ville nå genom vår undersökning och därför 
valdes som huvudmetod den kvalitativa metoden. Det vi ville få information om inom 
ämnet teamarbete var faktorerna: teamens stöd från företaget – målsättningar och in-
formation, teamens ledare, teamens sammansättning och teamens sociala miljö. Dessa 
faktorer ansåg vi hade varit svårt att få verklighetsbaserad information om i en kvantitativ 
undersökning.  Personlighetstestet som användes anser vi dock är att betrakta som en 
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kvantitativ metod. Detta test var endast ett komplement till den kvalitativa 
undersökningen så vi betraktar vår undersökning som främst kvalitativ. Vi vill förtydliga 
att personlighetstestet var sammansatt av Belbin som är teamforskare, alltså inte av oss.  
 
Fördelar som Jacobsen (2002) tar upp med den kvalitativa metoden är att den präglas av 
öppenhet, närhet och flexibilitet. Med öppenhet menar han att forskaren inte är helt fast i 
vad han eller hon vill ta reda på utan det är respondenterna som påverkar vilken 
information som ges. Detta märkte vi tydligt i våra intervjuer, mycket beroende på att vi 
använde oss av semistrukturerad intervjuform där följdfrågor varierade från team till 
team. Respondenterna kom också självmant in på ämnen som var av intresse för vår 
uppsats. Närhet menar Jacobsen handlar om att komma nära dem som undersöks, alltså 
komma respondenterna ”under skinnet” och genom den kvalitativa metoden fick vi på så 
sätt djupare information än vad vi tror att en enkätundersökning kunnat ge. Flexibilitet 
handlar enligt Jacobsen om att ha en problemställning att utgå från, men under 
undersökningens gång hade vi ändå möjlighet att gå tillbaka och ändra denna om 
intressanta infallsvinklar kom upp som vi ville gå på djupet med.  
 
Det finns dock också nackdelar med den kvalitativa metoden. Jacobsen (2002) nämner att 
det är en resurskrävande metod, detta eftersom intervjuer eller observationer tar mycket 
tid, och resor kan bli aktuella för att nå respondenterna. Man kan heller inte observera 
eller intervjua så många vilket leder till frågan om slutsatsen kan generaliseras (ibid.). 
Med generalisering menas om resultatet kan spegla fler än de som varit med i 
undersökningen (ibid.). Generaliseringsproblematiken redogör vi för i slutet av detta 
kapitel. Komplexiteten med den kvalitativa metoden menar Jacobsen speglar 
sammanställningen av den information som kommer fram, detta eftersom det är lättare att 
sammanställa siffror än ord.  
 

2.5 URVAL 
Enligt Jacobsen (2002) finns det flera olika sätt att göra urvalet på när det gäller kvalitativ 
metod. Exempel han nämner på detta är: slumpmässigt urval, snöbollsmetoden, de med 
mest information att ge eller att försöka få bredd och variation i dem som intervjuas. Vi 
ansåg att det slumpmässiga urvalet var lämpligast för vår undersökning när det gällde att 
avgöra vilka teammedlemmar som skulle delta i intervjuerna. Detta grundade vi på att vi 
ville ha en så objektiv bild som möjligt. Ett annat alternativ hade varit att be teamledarna 
eller enhetschefen att göra urvalet eftersom de känner individerna bättre än oss. 
Problemet med detta senare tillvägagångssätt hade eventuellt varit att de valt ut individer 
som är lika dem själva i åsikter. Vi ansåg därför att ett slumpmässigt urval gav större 
möjlighet till trovärdighet. Vi fick listor över teamen som vi utgick från och delade upp 
teamen i gamla och nya teammedlemmar. Gamla teammedlemmar var sådana som arbetat 
inom enheten innan TBA infördes och nya sådana som blivit anställda efter. 
Uppdelningen av gamla och nya gjorde vi för att vi trodde att det hade gett sämre 
information om vi råkat dra enbart nyanställda eller enbart sådana som arbetat där länge. 
Vi genomförde lottdragning, varje team för sig och gamla och nya inom teamet för sig, 
detta för att alla skulle ha lika stor chans. Vi ansåg att tvång inte leder till bra intervjuer 
så om någon som blev utvald genom lottdragningen absolut inte ville ställa upp drog vi 
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en ny respondent. Alla som blev tillfrågade valde dock att ställa upp, men på grund av 
sjukdom fick vi dra en ny respondent i ett av teamen. Då det finns tre teamledare inom 
enheten var vårt önskemål att intervjua samtliga, det vill säga totalrepresentation, vilket 
vi också gjorde. Vi hade också som önskemål att genomföra en intervju med 
enhetschefen, detta genomfördes också. Vårt val att intervjua teammedlemmar, team-
ledarna samt enhetschefen var inte för att jämföra deras åsikter utan för att få bred 
empirisk information som tillsammans med teorin skulle ligga till grund för den slutsats 
som var målet med uppsatsen.  
 

2.6 INTERVJUER  
Det finns enligt Jacobsen (2002) flera olika sätt att göra intervjuer på och flera olika sätt 
att standardisera frågorna. Då resa till myndigheten inte var något problem för vår del 
bestämde vi oss för besöksintervjuer. Ett annat alternativ hade varit telefonintervjuer, 
men då hade vi tappat fördelarna så som närhet och möjligheten att se hur respondenterna 
reagerade och avläsa deras kroppsspråk (ibid.). Vi bestämde oss för att blanda 
gruppintervjuer med individuella intervjuer. Gruppintervjuer menar Jacobsen innebär att 
flera personer blir intervjuade på samma gång. Detta alternativ valde vi vid intervjuer 
med teammedlemmar och teamledare. Vi ansåg att fördelarna med att respondenterna vid 
gruppintervjuerna kunde komplettera varandra med ytterligare synvinklar och in-
formation var större än risken för att de som vi intervjuade skall ge en för restriktiv bild 
av verkligheten. Jacobsen (2003) och Trost (2004) är dock i många fall kritiska till 
gruppintervjuer eftersom de menar att risken är stor att alla i gruppen inte får fram sin 
åsikt. Detta hade vi i åtanke, och vi valde därför att inte ha så många respondenter i varje 
intervjugrupp. En annan risk är att respondenterna inte vill vara alltför öppna med sina 
åsikter när flera hör på (ibid.) För oss var det ett självklart val att hålla gruppintervjuerna 
med två teammedlemmar åt gången som vanligtvis arbetar inom samma team, detta för 
att vi ansåg att det borde innebära större trygghet för dem. Vi valde att intervjua alla tre 
teamen, men valde ut två teammedlemmar ur varje. De tre teamledarna valde vi också att 
intervjua i en gruppintervju, detta eftersom de då kunde komplettera varandra. Vi ansåg 
att diskussionen teamledarna emellan också var viktig som informationskälla. Enhets-
chefen valde vi dock att intervjua individuellt.  
 
Trost (2004) redogör för faktorer som bör finnas i åtanke när beslutet tas om det skall 
vara en eller flera som intervjuar. Han menar att om intervjuarna är ovana vid att 
intervjua kan det kännas tryggare att intervjua två och två. Vid fler än en intervjuare kan 
dock respondenten känna sig underlägsen och obekväm när situationen blir flera mot en 
(ibid.). Eftersom vi ansåg oss vara relativt oerfarna intervjuare gjorde vi intervjuerna 
tillsammans. Vi kunde då också känna stöd från varandra och kunde dela upp arbetet, det 
vill säga en ställde frågor och den andra förde anteckningar och gav förtydligande på 
frågorna när det behövdes. Då vi i de flesta intervjuer, med undantag för intervjun med 
enhetschefen, använde oss av gruppintervjuer ansåg vi inte att risken med underlägsenhet 
var speciellt stor. 
 
En intervju kan vara standardiserad på olika sätt. Lundahl och Skärvad (1999) talar om 
standardiserade respektive ostandardiserade intervjuer. Detta handlar enligt dem om hur 
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hög grad av standardisering som finns i intervjun. Faktorer så som om intervjuaren vill ha 
fast ordningsföljd på frågorna, om frågorna skall ställas på identiskt sätt till alla och 
huruvida följdfrågor beroende på sammanhanget skall ställas handlar om graden av 
standardisering (ibid.). Vi valde en mellanting av standardiserad- och ostandardiserad 
intervju, det vill säga en semistandardiserad intervju (ibid.). Vi utgick alltså från att vissa 
frågor var bestämda på förhand och som vi ville att alla skall svara på. Dessa frågor 
sammanställde vi i intervjuguider som finns att ta del av i bilagorna 1-3. Beroende av 
svaren kunde vi sedan följa upp med följdfrågor.  
 

2.7 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR INTERVJUERNA 
Efter att ha bestämt oss för ämnet team kontaktade vi Supro i Uddevalla som vi visste 
nyligen hade infört teambaserat arbetssätt för att fråga om de ville medverka i vår 
undersökning. Under arbetets gång hade vi regelbunden kontakt med enheten för att få 
information och ge dem upplysning om hur vi tänk oss arbetet. När vår intervjuguide var 
klar skickades den till enhetschefen via e-post för att hon ville se frågorna innan för att 
kunna ge klarare svar. Vi sammanställde också en ”lathund” med den informationen som 
vi ville informera respondenterna om innan intervjuerna startade. Intervjutillfällena 
bokades in relativt tidigt för att kunna få alla intervjuerna under loppet av några dagar, 
detta eftersom vi inte gjorde intervjuerna på vår bostadsort. Efter önskemål från oss 
bokade enhetschefen grupprum under intervjudagarna för att vi skulle slippa hålla 
intervjuerna i kontorslandskapet. Ett e-postmeddelande skickades av oss till alla inom 
enheten där vi redogjorde kortfattat för vår uppsats, berättade att vi skulle komma och 
när. I det utskicket berättade vi också lite om personlighetstestet och om intervjuerna. 
Efter lottdragningen meddelade vi de tilltänkta respondenterna via e-post och uppgav 
preliminära tider för intervjuerna. De hade möjlighet att meddela oss om de absolut inte 
ville eller kunde ställa upp.   
 
Vi enades om att intervjuerna skulle spelas in. Enligt Jacobsen (2002) är inspelning att 
föredra om intervjuaren vill kunna fokusera på dem som intervjuas och slippa skriva ner 
allt som sägs. Vi valde ändå att skriva vissa anteckningar under intervjuerna, detta för att 
komplettera den information som spelades in. Enligt Jacobsen kan vissa respondenter 
vara skeptiska till att bli inspelade och för att försöka skapa tryggare stämning inledde vi 
därför intervjun med att presentera oss och berätta om vårt uppsatsarbete. Frågan ställdes 
också om de accepterade att bli inspelade, alternativet hade varit att enbart föra 
anteckningar om någon sagt nej. Alla respondenterna accepterade dock att bli inspelade. 
Intervjuernas längd varierade mellan 35 och 60 minuter. Vi frågade också om vi fick 
kontakta dem via e-post med kompletterande frågor om vi kom på något senare, vilket 
alla gick med på. Detta visade sig dock inte behövas.  
 
Det inspelade materialet lyssnade vi igenom efter intervjuerna och skrev ner allt som vi 
ansåg var väsentligt för undersökningen för att sedan lättare kunna sammanställa det 
empiriska materialet. Av tidsskäl skrev vi inte ner intervjuerna ord för ord utan samman-
fattade skriftligt vad de sa. Vid andra genomlyssningen av samtliga inspelningar försökte 
vi sedan fånga upp bra citat som vi skrev ner för att ha i empirikapitlet.  
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2.8 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR PERSONLIGHETSTESTET 
Personlighetstestet är sammanställt av Belbin (1993), teamforskare, och finns att ta del av 
i boken ”Management Teams – Så Skapas Framgångsrika Team”. Testet i sin helhet 
inklusive information och instruktion finns att ta del av i bilaga 4. Undersökningen gick 
ut på att alla teammedlemmar och teamledare skulle fylla i testet. Resultatet blev att alla 
test vi lämnade ut lämnades tillbaka ifyllda. Vårt mål var totalrepresentation inom 
enheten, men en person var frånvarande de två dagarna vi var på enheten så det blev ett 
bortfall. Testet bestod av sju delar och vi uppskattade tidsåtgång till tio-femton minuter. 
Dock visade sig testet kräva lite mer eftertanke än vad vi räknat med. Arbetsgången för 
testet var att för varje del fanns åtta påståenden. För dessa åtta påståenden skulle de 
fördela totalt tio poäng. De skulle endast poängsätta de påståenden som stämde överens 
med dem själva och ju tydligare påståendet stämde, desto högre poäng. Respondenterna 
var i detta test anonyma, men vi ville ha upplysning om teamtillhörighet för att kunna se 
hur teamens fördelning av personligheter såg ut. I tidigare nämnd bok finns också 
information om hur resultaten skall sammanställas och vi utgick från den mallen.      
 
När alla personlighetstesterna var insamlade sammanställde vi dem och noterade deras 
första respektive andra personlighet. Alla dessa resultat sammanställdes sedan teamvis 
för att använda i empirin och analysen. 
 

2.9 GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET 
När man inom akademin talar om giltighet används ofta termen validitet. Patel och 
Davidson (2003) menar att god validitet innebär att det som undersöks är det som avses 
att undersökas. Jacobsen (2002) delar in giltigheten (validiteten) i extern respektive 
intern. Han menar att intern giltighet är detsamma som resultatets giltighet, det vill säga 
att fenomenet har beskrivits på ett riktigt sätt. Giltighet i vår undersökning är förknippad 
med om vi intervjuat ”rätt” personer och om de som intervjuades lämnade ”sann” 
information. Genom intervjuer från tre olika nivåer inom enheten: enhetschefen, samtliga 
teamledare samt två personer från vardera tre team, anser vi att vi fått den bredd i 
intervjuer vi strävade efter. Dessutom gav intervjuerna oss relativt djup förståelse för 
TBA inom enheten som medförde att vi kunde svara på de frågeställningar vi ställt upp. 
Kanske hade andra teammedlemmar lämnat andra svar, men vårt val var som framgick 
under rubriken ”urval” att göra ett slumpmässigt urval. Vår andra fundering är huruvida 
de respondenterna vi hade gav oss riktig information.  Fyra av fem intervjuer bestod av 
gruppintervjuer och en risk med detta var att vissa individer inte vågade vara helt öppna. 
Vårt val att endast intervjua dem i grupper av två och två eller i grupp av tre och tror vi 
bidrog till mer öppenhet än om det varit större grupper. Vi märkte dock skillnad i hur 
öppna grupperna var i intervjuerna. Vad orsaken var till att någon eller några grupper inte 
upplevdes helt öppna kan bero på flera orsaker, till exempel relationen mellan just de 
teammedlemmarna eller teamledarna eller deras uppfattning om oss. Annat som kan ha 
haft betydelse för öppenheten var att de blev inspelade. Även om de accepterade att bli 
inspelade behöver inte det betyda att de kände sig bekväma med det. Vi tvekade länge om 
vi skulle göra gruppintervjuer eller inte, men med facit i hand ångrar vi oss inte. Även om 
vissa respondenter inte upplevdes helt öppna blev svaren någorlunda lika oavsett team, 
och frågan är om de hade varit mer öppna vid en individuell intervju. Vi tror att graden av 
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öppenheten också har stor koppling till personligheten, i detta fall om respondenten är 
pratglad eller inte och det är därmed inte alls säkert att öppenheten hade blivit större i en 
individuell intervju.  
 
Jacobsen (2002) menar att validitet eller giltighet också handlar om hur informationen 
kommer fram. Han menar att information kan ha olika hög grad av kvalitet. Information 
som anses ha hög kvalitet är till exempel information ”från källor med god kunskap om 
ämnet, från källor utan klara motiv för att ljuga, från flera oberoende källor och som 
kommer spontant från en uppgiftslämnare” (s. 262). Svaren skilde sig inte mycket mellan 
olika team och då vi från samtliga respondenter fick fram både sådant som utåt låter bra 
för myndigheten och sådant som låter mindre bra anser vi att informationen kan betraktas 
som tillförlitlig.   
 
Extern giltighet (validitet) menar Jacobsen (2002) handlar om huruvida det resultat som 
kommer fram i en undersökning kan generaliseras, det vill säga om resultatet kan 
överföras till i vårt fall annan arbetsplats. Oftast är inte syftet med en kvalitativ 
undersökning att resultatet i så hög grad skall generaliseras, utan det handlar oftare om att 
förstå och se djupet av ett visst fenomen (ibid.). Vårt syfte var inte att resultatet i så hög 
grad skulle kunna generaliseras, däremot är ett mål att vår uppsats skall kunna 
generaliseras för hela den valda enheten trots att alla inte blivit intervjuade. Vi tror att vi 
har lyckats med det, men egentligen kan nog bara de anställda på den berörde enheten 
avgöra det. Då alla (förutom en frånvarande) fyllde i personlighetstestet anser vi att det 
resultatet i högsta grad kan generaliseras på enheten. Dock anser vi inte att de specifika 
slutsatserna för just denna enhet helt kan generaliseras för andra myndigheter och företag. 
Däremot är teorierna kring team och det som har uppmärksammats som bra och mindre 
bra inom denna enhet säkerligen sådant som helt eller delvis skulle upptäckas genom 
undersökningar på också andra arbetsplatser.  
 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är. Angående detta tycker Jacobsen (2002) 
att forskare eller uppsatsskrivare skall fundera på om det är något i undersökningen som 
kan ha haft betydelse för vilka resultat som kommit fram. Han nämner att intervjuare kan 
ha haft effekt på det som undersöks, också kallat intervjuareffekt. Sådant som kan ha 
påverkat respondenterna är så små saker som intervjuarnas klädsel, hur vi talade och 
använde kroppsspråk (ibid.). Vi valde att enbart en av oss var huvudintervjuare, detta för 
att situationen skulle bli så lika som möjligt oavsett vem eller vilka som intervjuades. 
Annat som Jacobsen tar upp är kontexteffekt, något som vi hade i åtanke när vi valde 
intervjuplatsen. Vi valde att intervjua samtliga på deras arbetsplats, dock i grupprum för 
att slippa allt brus och nyfikna lyssnare i kontorslandskapet som är deras dagliga 
arbetsplats. Förutom detta tar också Jacobsen upp att faktorn om intervjuerna är 
planerade eller oplanerade kan ha betydelse för tillförlitligheten. Vi valde planerade 
intervjuer och gav därmed respondenterna information om tidpunkt för intervjuerna. 
Fördelen som vi såg med detta var att respondenterna på så sätt kunde planera dagen efter 
intervjun. 
 
Intervjuer kan nästan omöjligt bli identiska, detta eftersom det är människor inblandade. 
Vi strävade dock efter att de tre teamintervjuerna skulle ske på samma sätt. Exempelvis 
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användes samma intervjuguide till alla, samma lokal och alla hade tidigare fått samma 
information. Intervjun med teamledarna respektive den enskilda intervjun med 
enhetschefen skedde dock i annat rum. Intervjuguiden varierade beroende på om det var 
intervju med enhetschef, teamledare eller teammedlemmar, detta eftersom vi hade olika 
frågor att ställa. Vi använde oss av semistrukturerad intervjuform och var medvetna om 
att detta kunde innebära att frågorna inte blev helt identiska till samtliga team. Detta ser 
vi dock inte som någon nackdel eftersom vi anser att den strukturen gav oss en bättre bild 
av helheten än en strukturerad intervju hade givit. På grund av att vi var relativt ovana 
intervjuare finns det dock en risk att vissa följdfrågor blev ledande. Vi tror att risken för 
ledande frågor skulle ha varit mindre om vi genomfört helt strukturerade intervjuer. I en 
intervju finns det också en risk att oklara frågor ställs. Genom att göra semistrukturerade 
intervjuer kunde vi få den dialog som vi önskade mellan respondenterna samt mellan oss 
och respondenterna, och eventuella oklara frågor kunde omformuleras.  
 
Ett annat hot mot tillförlitligheten menar Jacobsen är hur vi mottog och bearbetade 
informationen. Som tidigare nämnts spelade vi in intervjuerna, detta eftersom vi ansåg att 
noggranna handskrivna anteckningar omöjligt skulle hinnas med under intervjuerna. Vi 
skrev dock anteckningar med spontana kommentarer under intervjuerna. Analysen av 
informationen är också något som har betydelse för tillförlitligheten (ibid.). Genom att vi 
var två som lyssnade igenom inspelningarna och tillsammans skrev sammanfattningarna 
anser vi att risken att något viktigt glömts bort blev mindre. Dessutom lyssnade vi 
igenom inspelningarna en andra gång för att fånga upp innehållsrika citat. Vad gäller de 
citat vi återgivit i empirin är inte dessa till 100 % överensstämmande med vad 
respondenterna sagt. Detta beror på att vi har omvandlat talspråk till skriftspråk. 
 
Tillförlitligheten vad gäller personlighetstestet anser vi är relativt hög. Detta grundar vi 
på att alla på arbetstid, vid sitt skrivbord, fick fylla i testet och eftersom de hade hela 
dagen på sig behövde de inte känna tidspress. Vi övervakade dem inte, så en liten risk 
finns att det inte var han eller hon som fick testet som besvarade den, men då alla fick 
varsitt test anser vi att den risken är mycket minimal. Alla fick samma skriftliga 
information med testet och de hade möjlighet att be om mer information eller muntlig 
instruktion. Flera kommenterade testet muntligt. Vi fick kommentarer om att det var 
klurigt och att vissa alternativ var lika varandra. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom 
troligtvis inte alla tolkade allt på samma sätt. När vi sammanställde svaren på testerna 
visade det sig dock att alla fyllt i alla delarna och förstått instruktionerna vad gäller 
poängsättningen av specifika svar.  
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3. TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi först att redogöra för tidigare forskning och sedan utveckla 
begreppet team. Därefter belyser vi teamämnet utifrån faktorerna: teamets stöd från 
företaget – målsättningar och information, teamens ledare, teamens sammansättning och 
teamens sociala miljö. Den teori som framförs nedan skall tillsammans med empirin 
fungera som bas vid klargörandet över vad som fungerar bra och mindre bra med TBA 
för Supro i Uddevalla samt klargöra om TBA är lämpligt som arbetssätt för den berörda 
enheten. 
 

3.1 TIDIGARE FORSKNINGAR 
Nedan visas resultat från två forskningar, en från 1960-talet och en från 1990-talet och 
som synes är skillnaderna inte stora vad dessa forskare uppmärksammat som faktorer 
som avgör om ett team eller grupp presterar bra eller mindre bra. 
 

3.1.1 Forskning från 1960-talet 
En amerikansk psykolog vid namn McGregor skrev 1960 boken ”The human side of 
enterprise” (på svenska ”Företaget och människan”) och han ansåg att detta var faktorer 
som kännetecknar grupper som presterar bra. (McGregor 1966): (McGregor skriver om 
grupper, men vår åsikt är att det i detta fall går att översätta med team.) 
 

• Atmosfären i gruppen är informell, lugn och avslappnad. Medlemmarna i gruppen 
är engagerade och intresserade av sitt arbete. 

• Så gott som alla medlemmarna i gruppen deltar aktivt i diskussionerna och 
diskussionerna är många men de håller sig till ämnet. 

• Målen med arbetet är viktiga och alla är medvetna om dem och accepterar dem. 
• Medlemmarna har förmåga att lyssna på varandra.  
• Alla har rätt att framföra sin åsikt och skilda åsikter utnyttjas för bättre besluts-

fattande. Också udda och annorlunda idéer tas i beaktande. 
• Beslutsfattandet sker så långt det är möjligt genom koncensus.  
• Feedback är viktigt och skall framföras på ett konstruktivt och positivt sätt. 
• Medlemmarna vågar visa känslor, detta oavsett om det gäller något som rör 

uppgifterna eller om det gäller samarbetet inom gruppen. 
• Tydlig information om vem som skall göra vad när beslut har fattats. 
• Ledaren har ingen dominerande position. Det finns inte någon maktkamp i 

gruppen. Det viktiga är inte vem som utövar kontrollen utan att arbetet blir gjort. 
• Gruppen är medveten om sitt sätt att arbeta. Problem oavsett om det gäller 

uppgifterna eller samarbetet diskuteras öppet tills de hittat en lösning. 
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3.1.2 Forskning från 1990-talet med fokus på strukturen inom team 
Katzenbach och Smith (1998) genomförde under 1990-talet en undersökning där teamets 
struktur var i fokus. Deras åsikt är att följande är kännetecknen för högpresterande team: 
 

• Teamet är lagom stort. Den optimala storleken är mellan två och tjugofem 
teammedlemmar, men att färre än tio är att föredra eftersom risken med stora 
team är att teamet bryts upp i subteam. 

• Teamet har en bra kombination av kunskaper och färdigheter. Till kunskaper och 
färdigheter kopplar de inte bara sådant som expertkunskap inom ett område utan 
också förmågan att lösa problem, fatta beslut och att arbeta i grupp. 

• Teamets mål är viktiga, för utan mål drar teammedlemmarna åt olika håll och vet 
inte vad arbetet skall leda till. Det övergripande målet bryter de ner till delmål 
som skall vara konkreta och mätbara. Både beteendemål och uppgiftsmål är 
viktiga. 

• Alla i teamet är ansvariga för arbetet och för arbetets resultat.  
• Teammedlemmarna kommer gemensamt fram till det bästa sättet att arbeta och 

fördela arbetet för bästa resultat. 
• De sociala aspekterna är också viktiga. Det innebär bland annat hur samarbetet 

fungerar, att stödja varandra och hjälpa varandra att utvecklas inom teamet. 
 

3.2 TEAM, GRUPP ELLER ARBETSLAG? 
Enligt Nilsson (2005) används begreppen: team, grupp och arbetslag ofta parallellt, 
speciellt i vardagliga diskussioner. Även i arbetslivet används ibland begreppen som 
synonymer, men i regel görs åtskillnad mellan team och grupp. Team menar Nilsson 
karaktäriseras av att de har tydliga mål som teamet genom samarbete strävar efter. 
McShane och Von Glinow (2005) menar att vid arbete i team sker en integration och 
individerna influerar varandra, detta till skillnad mot att vara en grupp där det enda som 
binder ihop medlemmarna är att de har någonting gemensamt. Exempel på grupper kan 
vara en frimärksklubb som samlas för att byta erfarenheter (Larsen 2003), men kan också 
handla om individer som tillfälligt träffas av någon anledning, till exempel för att 
tillsammans besöka en konsert. Lind och Skärvad (2004) definierar en grupp som ”två 
eller flera individer som interagerar/samspelar med varandra” (s. 19). Team anser de är 
en speciell form av grupp som karaktäriseras av att de målinriktat arbetar tillsammans, är 
engagerade i sin uppgift och bidrar med olika kompetenser. I diskussionen om skillnaden 
mellan team och arbetslag anser Lind och Skärvad (2004) liksom Nilsson (2005) att de 
kan betraktas som synonymer. Lind och Skärvad (2004) väljer att använda team som 
begrepp eftersom lag ofta är förknippat med sportsammanhang och att begreppet team är 
mer etablerat i organisationsvärlden.  
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3.3 TEAMENS STÖD FRÅN FÖRETAGET: MÅLSÄTTNINGAR OCH 
INFORMATION  

3.3.1 Målsättningar 
 
”Den främsta anledningen till att folk känner sig lockade att 
arbeta i team är att de har en gemensam målsättning, som de tror 
sig ha större chans att uppnå om de jobbar tillsammans och inte 
var och en för sig.” (West 1998, s. 33) 

 
När det gäller att sätta upp mål finns det en hel del att tänka på, både om hur målen 
formuleras och hur de kommuniceras. Flera författare menar att för att ett team skall 
kunna utföra ett bra arbete måste alla inom teamet vara medvetna om de mål som de skall 
nå (Guzzo 1996; Lind & Skärvad 2004; West 1998). Dessa författare menar också att för 
att göra teammedlemmarna medvetna om målen krävs bra kommunikation både från 
deras teamledare samt från chefer på högre position. Forrester och Drexler (1999) menar 
att målen också skall klargöra för teamet vad organisationen vill uppnå med sin verk-
samhet. De menar dessutom att genom klara direktiv sätter målen också upp inom vilka 
ramar teamet skall arbeta för att bidra till organisationens övergripande mål. McShane 
och Von Glinow (2005) anser att det som karaktäriserar effektiva mål är följande:  
 

• Målen är specifika vilket ger teamet bättre vägledning för vad just de skall uppnå. 
• Målen är relevanta, det vill säga att de skall ha koppling till det som teamet gör. 
• Teamet skall kunna ha kontroll över resultatet.  
• Målen är utmanande, men inte omöjliga. De menar att för lågt satta mål ger ingen 

utmaning och leder inte till att teamet presterar sitt bästa. För högt satta mål är 
dock skadligt eftersom det kan leda till att teamet då ser målet som ouppnåeligt 
och tappar motivationen.  

• Om teamet är med och sätter målen blir de mer motiverade och känner mer ansvar 
för resultatet av uppgifterna. Teammedlemmarna kan ofta ha värdefull in-
formation och kunskap som kan bidra till bättre målformuleringar eftersom de är 
insatta i det dagliga arbetet.  

• Feedback kopplat till målen är också viktigt eftersom det ger teammedlemmarna 
upplysning om de är på rätt väg i sitt arbete.  

• Målen är mätbara, för utan mätbara mål är det svårt att avgöra om målet är 
uppnått eller inte (Ray & Bronstein 1995 refererad i Forrester & Drexler 1999).   

• Det finns övergripande mål som gäller för hela organisationen, men team kan 
också skapa egna mål och delmål för sitt arbete, viktigt är då att alla dessa mål 
stödjer varandra (Singh & Muncherji 2007).  

3.3.2 Information 
Informationshanteringen inom en myndighet eller en organisation kan dels handla om 
vad som informeras men också om hur den informeras, det vill säga informationsvägarna. 
De teorier som följer nedan om information är mest fokuserade på informationsvägarna 
och det är också det som vi avser att mestadels behandla i uppsatsen.  
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West (1998) menar att team behöver information från den organisation de arbetar inom 
för att de skall kunna uppnå målen och delmålen. Information kan dessutom handla om 
till exempel förändringar som skall ske inom organisationen (ibid.). McShane och Von 
Glinow (2005) nämner några olika kanaler som kan användas för informationsöverföring. 
Dessa är till exempel: muntlig information, information via e-post, skriftlig information 
och information via Intranät. Information är någonting som kommuniceras från någon till 
någon annan, det handlar alltså om en eller flera mottagare och sändare (ibid.). Samma 
författare menar att det beror på informationens art vilken kanal som är lämpligast. 
Handlar det till exempel om avancerad teknik eller detaljerad information är skriftlig 
information att föredra, medan muntlig information är att föredra om sändaren vill ha 
direkt återkoppling på att informationen nått fram (ibid.).  
 
West (1998) anser att information är nödvändigt för att klara mål och delmål för ett team, 
men McShane och Von Glinow (2005) påpekar också att informationsflödet kan gå till 
överdrift. De menar att genom Internets framväxt har informationsmöjligheterna ökat 
rejält, detta genom att information snabbt kan gå via elektronisk väg till flera mottagare. 
McShane och Von Glinow menar att ju mer e-post som kommer desto mer tid tar det att 
gå igenom allt, och desto större är risken att mottagarna missar att ta del av den viktigaste 
informationen. Förutom via e-post kan information också på elektronisk väg finnas på så 
kallade Intranät (ibid.). Fördelen med denna dataplats är att alla inom en organisation får 
tillgång till samma information och informationen kan uppdateras fortlöpande (ibid.). En 
nackdel som författarna tar upp med detta är att det kan uppfattas som jobbigt att ta del av 
mycket information på en dataskärm.  
 
Information i teamsammanhang handlar också om information med teamet som sändare 
och någon annan i organisationen som mottagare (ibid.). McShane och Von Glinow 
(2005) nämner till exempel att många organisationer tar hjälp av medarbetar-
undersökningar för att få information om vad medarbetarna tycker och tänker om ett visst 
ämne. Information går dessutom ofta via kanaler som inte är formella, det vill säga någon 
har tagit del av någon information och för denna information vidare (ibid.). Detta har 
både för- och nackdelar menar McShane och Von Glinow. Positivt är att information 
sprids i organisationen även om formella kanaler inte används i så hög utsträckning. 
Samtidigt är risken med sådan här spridning att bara vissa får del av informationen och 
att informationen ofta tenderar att ändras när den sprids muntligt från en person till en 
annan.  
   

3.4 TEAMENS LEDARE 
West (1998) anser att teamledaren är viktig för teamet och för att teamets arbete skall bli 
så bra som möjligt. West menar att för att teamledaren skall kunna bidra till att göra 
teamet bättre måste hon eller han ha de rätta kompetenserna för sina arbetsuppgifter. Om 
kunskaper som behövs saknas, då är det viktigt att han eller hon själv försöker skaffa sig 
denna kunskap, detta för att kunna bli en bättre ledare (ibid.).  
 
Den traditionella ledarrollen håller på att förändras från att ha varit en ren chefsroll som 
styrt verksamheten hierarkiskt till att numera rikta sig mot att vara en ”fullmaktsgivare, 
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organisatör, praktisk administratör, tränare, inspiratör, katalysator och en riktvisare” 
(Larsen 2003, s. 43). West (1998) anser att den traditionella chefsrollen inte är tillräcklig 
för att leda ett team på ett bra sätt och menar att teamledaren behöver kunna hantera 
rollerna som chef, coach och ledare. Dessa tre roller redogörs för nedan (West 1998): 
 
Chefen – Chefen har uppgiften att klargöra de delmål som finns, detta eftersom det är 
viktigt att teamet arbetar mot ett och samma mål. Medvetenhet om de verksamhetsmål 
som finns gör det tydligare för teamet vad de arbetar för. Det ligger därför i chefens 
intresse att sätta upp mål för teamen och de enskilda teammedlemmarna som dessa skall 
sträva efter, detta för att mål att kämpa för också leder till engagemang. 
Kompetensutveckling är också viktigt och om teammedlemmarna får utveckla sina 
kompetenser blir de oftast mer motiverade och entusiastiska. För att fungera som chef 
måste han eller hon även kunna ge feedback, detta både till individuell teammedlem och 
teamet som helhet. Det gäller vid feedback att klargöra vad som setts och sedan ge åter-
koppling. Om feedback ges gemensamt kan en annan effekt uppkomma än om det enbart 
ges individuellt och det är att det blir en synergieffekt. Det gäller också att då och då 
utvärdera dels vad teamet gjort som helhet och dels utvärdera enskild teammedlem. Det 
gäller också att titta bakåt och granska vad som skett inom bland annat strategin, 
processerna och i de målsättningarna som finns. Om detta görs kan lärdom dras av vad 
som skett tidigare och de ändringar som behövs inom verksamheten kan göras. Ändringar 
görs bland annat för att rätta till det som gått fel inom verksamheten men också för att 
förbättra arbetet. 
 
Coach – Coachen har i likhet med chefen och ledaren uppgifterna att bistå med hjälp och 
ge feedback. En coach säger ofta inte vad en person skall göra utan guidar mer i rätt 
riktning, men det är den enskilda individen som själv gör sina val. Det som en coach gör 
mest är att lyssna på teammedlemmarna och det är då viktigt att vara närvarande i 
tankarna och inte vara ”någon annanstans”. Det gäller att lyssna noga och inte döma den 
som pratar. För att visa att han eller hon lyssnar kan det som sagts upprepas. Coachen 
skall försöka ställa de rätta frågorna så att individerna själva kommer fram till svaren på 
problemen. Det gäller dessutom att kunna hantera folk oavsett om de är trevliga eller 
jobbiga. En person i den här positionen skall kunna hantera att en eller flera 
teammedlemmar visar känslor, men även själv kunna visa känslor när det behövs.  
 
Ledaren – Ledaren har ansvaret för det strategiska, det vill säga att se på saker på lång 
sikt (Hackman 1990, refererad i West 1998). En annan uppgift menar Hackman är att 
skapa gynnsamma arbetsförhållanden för sina teammedlemmar. Ledaren skall se till att 
teamet får tillräckliga resurser för att de skall kunna nå de mål som sätts upp (ibid.) 
Författaren menar att ledaren även skall dra riktlinjer för vem som är ansvarig för vad och 
här krävs förmågan att kunna vara auktoritär. Viktigt är dock att bistå teamet och bara 
gripa in när det är nödvändigt (ibid.). Hackman menar att för att kunna se när teamet 
behöver en auktoritär ledare krävs det att vara lyhörd. Det gäller dessutom att ha uppsikt 
över vilka kompetenser som finns i teamet för att om det behövs kunna göra förändringar 
(ibid.). Det handlar också enligt Hackman om att försöka se när individernas kompetenser 
behöver utvecklas för att teamet skall fungera bättre. Det gäller också för att se till att 
teamet inte blir för stort (ibid.). En annan uppgift menar Hackman är att se till att 
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individerna i teamet behåller sin motivation och engagemang, och se till att samarbetet 
fungerar på ett bra sätt. Det är därför viktigt att ha ett gott omdöme och en förmåga att 
förutse när saker behöver förändras (ibid.).  
 
Som framgår ovan är arbetet som teamledare skiftande, det gäller att kunna variera rollen 
efter situationerna som uppstår och kunna ”läsa av” teamets behov. Det kan vara svårt att 
leda ett team och West (1998) anser att det finns ett antal saker att se upp med om man 
har rollen som teamledare. Han menar att det är svårt att vara ett team om teamledaren 
styr det så kallade teamet som individer och inte som en grupp. Risken med detta är att 
det då aldrig blir någon känsla för att individerna tillhör teamet och risken blir att alla 
strävar åt olika håll (ibid.). West menar att balanseringen mellan rollerna är viktig och 
ibland är teamledaren tvungen att utnyttja sin befogenhet att få vara auktoritär, detta i 
sammanhang när teamet är för långtifrån de uppsatta målen eller om det uppstår annan 
problematik. Vid andra tillfällen anser West att det är bäst att tillåta teamet att arbeta 
ganska självständigt och som ledare bara göra små justeringar. När teamet sätts samman 
har också teamledaren en viktig uppgift, detta genom att vara engagerad i samman-
sättningsprocessen och ge teamet rätt förutsättningar för att lyckas (ibid.). Det gäller vid 
sammansättningen att se till att teamet inte blir för stort, men samtidigt se till att teamet 
innehåller de olika roller och kompetenser som behövs för att göra ett klara 
arbetsuppgifterna och göra ett bra arbete (ibid.). West poängterar att ibland kan vara 
nödvändigt att analysera teamet och se ifall de rätta kompetenserna finns. Han menar att 
saknas någon kompetens får teamledaren se till att den rätta kompetensen kommer in i 
teamet, detta i form av fortbildning eller ny teammedlem. West menar att fortbildning är 
viktigt för både teammedlemmarna och teamledaren. Det gäller vid valet av 
fortbildningsalternativen att välja en som är på rätt nivå och har rätt innehåll (ibid.). 
Fortbildning kan till exempel handla om: internutbildning, externutbildning, distans-
studier eller med hjälp av handledning (ibid.). West menar att fortbildning ger både 
teamet i stort möjlighet att bli bättre i sitt arbete och förbättra arbetsresultatet, men ger 
också ofta personlig tillfredställelse. 
 
En teamledare måste förutom att uppfylla alla dessa ovan nämnda krav också arbeta för 
att utveckla sina egna personliga sidor. Det gäller att lära känna sig själv, detta för att 
känna igen sina reaktionsmönster vid olika tillfällen och vara medveten om sina starka 
och svaga sidor (Larsen 2003). Det gäller också för en teamledare att utveckla en 
förmåga att kunna göra korrekta diagnoser på arbetet och vad som sker i teamet (ibid.). 
Det gäller dessutom att kunna kommunicera ut de mål som teamet skall uppnå, annars har 
teamledaren misslyckats med sin uppgift anser vissa författare (Larsen 2003; Singh & 
Muncherji 2007). 
 
West (1998) påpekar att feedback också är viktigt för en teamledare att kunna ge till 
teamet. Han anser också att det viktigt att som teamledare kunna ta feedback, detta för att 
själv kunna utvecklas som ledare. Feedback är viktigt för att ett team skall kunna prestera 
bra och feedback skall då ske regelbundet, vid rätt tidpunkt och från flera håll inom 
organisationen (ibid.). Regelbunden feedback ger teamet information om hur deras 
insatser bedöms, ger dem möjlighet att rätta till det som är fel samt att modernisera sitt 
arbetssätt (West 1998; Singh och Muncherji 2007). Förutom bättre arbetsresultat kan 
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också feedback leda till bättre motivation hos teammedlemmarna (Singh & Muncherji 
2007). Återkoppling kan ges i form av feedback men kan också ges i form av belöningar. 
När en teamledare ger återkoppling i form av belöningar anser Singh och Muncherji 
(2007) att belöning skall ges till teamet som helhet först och främst, detta för att bidra till 
att teamet tillsammans kämpar hårdare. De anser dock inte att det är fel att ibland belöna 
enskild individ som gjort något riktigt bra, med det gäller då att se upp så belöningen inte 
leder till dålig stämning, avundsjuka och missnöje inom teamet.   
 

3.5 TEAMENS SAMMANSÄTTNING  
Vid sammanställningen av ett team finns flera faktorer att ta hänsyn till för att skapa det 
ultimata teamet. Lind och Skärvad (2004) redogör för följande aspekter: 
 

1) Vilka är uppgifterna? 
2) Vilka kompetenser och färdigheter behövs för att lösa uppgifterna? 
3) Hur många personer behövs för att lösa uppgifterna?  
4) Vilka personligheter behövs för att lösa uppgifterna? 
5) Kräver uppgifterna många olika idéer? Om så är fallet behövs mångfald.  
 

3.5.1 Uppgifterna 
Vad gäller uppgifterna så lämpar sig inte alla uppgifter att utföra i team menar Lind och 
Skärvad (2004). Vissa arbetsuppgifter blir bäst gjorda om en enskild individ arbetar med 
dem medan andra arbetsuppgifter med fördel kan utföras i team (Lind & Skärvad 2004; 
Sandberg 2006; McShane & Von Glinow 2005). Lind och Skärvad (2004) anser att 
uppgifter med högre svårighetsgrad och därmed kräver olika kompetenser bäst görs i 
team. Likaså anser de att team är att föredra om det gäller olika arbetsuppgifter som 
hänger ihop. Genom att då göra arbetet tillsammans får teammedlemmarna bättre översikt 
över arbetet och känner mer ansvar för uppgifterna eftersom de ser att de bidrar till 
slutprodukten (ibid.). Lind och Skärvad anser dock att om en arbetsuppgift kan utföras av 
en enskild medarbetare finns det ingen anledning att genomföra uppgifterna i team.  
 

3.5.2 Kompetenser och färdigheter 
Katzenbach och Smith (1998) liksom Lind och Skärvad (2004) anser att det är viktigare 
att sammanställa ett team så det blir en bra blandning av kompetenser än att utgå från att 
få en bra blandning av personligheter. Katzenbach och Smith (1998) menar att det är 
omöjligt att nå målsättningen om det finns fel kompetenser inom teamet. De 
exemplifierar detta genom att föreställa sig doktorer istället för advokater i ett rättsteam. 
Annat som är viktigt när ett team skall sättas samman är att personerna i teamet har 
förmåga att lösa problem och fatta beslut (Katzenbach och Smith 1998; Lind och Skärvad 
2004). Dessa författare är dock noga med att påpeka att också de personlighetsmässiga 
egenskaperna är viktiga vid sammansättningen av team. Detta har bland annat intresserat 
Belbin (1993, 1996) mycket och vi återkommer till hennes resonemang kring personlig-
heters betydelse för team senare i detta kapitel. 
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3.5.3 Teamens storlek  
Ett team kan bestå av två eller fler personer (Lind & Skärvad 2004). Katzenbach och 
Smith (1998) gjorde en undersökning där de intervjuade mer än 50 olika team i olika 
företag. Deras resultat i den undersökningen var att de bästa teamen bestod av mellan två 
och tjugo personer, men att majoriteten av dessa team bestod av färre än tio personer. 
Flera författare (Katzenbach & Smith 1998; McShane & Von Glinow 2005; Sandberg 
2006; Lind & Skärvad 2004) är överens om att det inte finns någon absolut optimal 
storlek för ett team, utan att det är mycket individuellt från team till team. De är också 
överens om att ett team inte skall ha fler teammedlemmar än som är nödvändigt för att 
lösa uppgifterna. Sandberg (2006) påpekar att det är viktigt att se på sammanhanget när 
det bestäms hur många medlemmar ett team skall ha. Detta handlar till exempel om vilka 
kompetenser som behövs för att lösa uppgifterna och vilka mötesmöjligheter som finns 
(ibid.). Sandberg anser att åtta till tio personer i ett team är lagom för att göra ett bra 
arbete och ha en bra kommunikation. Enligt Lind och Skärvad (2004) är risken med 
större team att vissa individer försvinner i mängden och att teamet får svårare att arbeta 
tillsammans eftersom det kan vara svårt att fysiskt placera så stora team. En annan risk 
med stora team är att det kan bildas subgrupper som växer sig så starka att medlemmarna 
prioriterar subgruppen framför teamet (McShane & Von Glinow 2005; Katzenbach & 
Smith 1998).  
 

3.5.4 Roller - personligheter 
Som vi tidigare nämnt är också en bra kombination av personligheter positivt vid 
sammansättningen av ett team. Individer i ett team är ofta av olika slag och tar på sig 
olika roller inom organisationen för att bidra på olika sätt till teamets arbete och samspel 
på sitt sätt (Lind & Skärvad 2004). Belbin (1993, 1996) har genom forskningar ident-
ifierat åtta olika roller eller personligheter som kan förekomma i ett team. Hon anser att 
för att ett team skall prestera bra krävs många personligheter. Hon poängterar dock att 
ibland är inte alla åtta personligheterna i ett och samma team det mest ultimata, ibland 
kan andra konstellationer vara lämpligare. Värt att påpeka är att en teammedlem kan 
inneha flera roller eller personligheter (ibid.). Nedan beskrivs dessa åtta olika roller eller 
personligheter (Belbin 1993, 1996):   
 
Plant – En Plant har oftast en kreativ roll inom teamet om han eller hon kommer till sin 
rätt. Han eller hon är ofta begåvad och kommer med många olika idéer och förslag på 
lösningar. Det är inte alltid en Plant är så noga med att ta plats och kan ibland uppfattas 
som en ganska introvert individ. Svagheter kan vara personens svårighet att kommunicera 
sina ut idéer, tycker sin idé är lysande och är då inte så noga med de praktiska detaljerna. 
Ibland kan han eller hon också ha lite väl drömlika idéer.    
 
Resource Investigator – Flera av en Resource Investigators egenskaper i ett team delar 
han eller hon med en Plant, men det som skiljer dem är att en Resource Investigator är 
mer utåtriktad och söker information och lösningar utanför teamet. Denna person upplevs 
oftast som mycket pratglad vilket ibland kan uppfattas som en svaghet. Ibland kan en 
Resource Investigator anses vara lite väl överoptimistisk.  
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Coordinator – En Coordinator intar ofta en roll som ledare i teamet, men det behöver 
inte vara så att denna person är teamets riktiga ledare, nog mer av en ordförande. Han 
eller hon inger ofta en förtroendefull känsla till de andra i teamet. En Coordinator 
accepterar oftast människor som de är och inriktar sig mot teamets externa mål.  En sådan 
här person är ofta lugn, orubblig, har god självdisciplin och har dessutom en naturlig 
entusiasm inför uppgifterna.  Det är oftast inte denna individ som är den smartaste i 
teamet, utan frågar ofta mer än svarar på frågor, detta för att dra slutsatser som är 
nödvändiga för att teamet skall röra sig mot de gemensamma målen. Ofta är en 
Coordinator inte den som presterar så mycket praktiskt utan delegerar gärna uppgifterna 
till andra och kan på grund av detta ibland betraktas som lat. 
 
Shaper – En Shaper är ofta ganska impulsiv och dessutom uppfattas denna person som 
någon som är långtifrån blyg.  I arbetet inom teamet brukar denna individ inta en roll att 
försöka forma hur ansträngningarna riktas och på vilket sätt teamet styr sin 
uppmärksamhet mot de uppsatta målen och prioriteringarna.  Detta leder till att en Shaper 
vill skapa något slags mönster i gruppdiskussionerna. En Shaper ger sig inte, ser inte 
hinder som något större problem utan har kraft och förmåga att övervinna dem. Han eller 
hon kan ibland uppfattas som lite väl pådrivande och är inte alltid så bra på att lyssna.  
 
Implementer – En Implementer finns ofta på en ledande position inom teamet eftersom 
den har egenskaper som att vara pålitlig, praktisk, envis, tolerant och ansvarsfull. Den 
viktigaste egenskapen är förmågan att omvandla beslut och idéer till lösningar. En 
Implementer kan uppfattas som lite väl konservativ och föredrar hellre det beprövade än 
testar nya idéer.  
 
Monitor Evaluator – En Monitor Evaluator är oftast relativt allvarlig, försiktig och har 
en inbyggd immunitet mot entusiasm, men har oftast förmågan att analysera information 
på ett opartiskt sätt. Detta innebär att individen oftast har uppgiften att förhindra att 
gruppen gör fel, men kan ofta upplevas som alltför kritisk. Genom för stark övervakning 
kan konsekvensen bli att entusiasmen i teamet dämpas. Viktig uppgift för en Monitor 
Evaluator är att se till att teamet har tillräckligt med information när beslut fattas. 
  
Team Worker – En Team Worker främjar teamets bästa och har inga ambitioner att 
dominera. En sådan här individ är ofta tillförlitlig, känslig, samarbetsvillig, diplomatisk 
och arbetar för teamet. Denna person kan fungera på en högre post men oftast inte som 
chef. En svaghet som ofta märks hos en Team Worker är att han eller hon är lättpåverkad.  

 
Completer/Finisher – En Completer/Finisher har ofta en förmåga att fullfölja och 
avsluta arbeten som teamet arbetar med och detta på ett genomarbetat sätt. Han eller hon 
ser till att leveranstiderna hålls och upptäcker fel, men kan av andra i teamet anses som 
lite väl pedantisk. En Completer/Finisher har också ofta svårt att delegera. Det är ofta 
svårt för organisationer att finna dessa individer. 
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3.5.5 Mångfald 
Mångfaldens betydelse för team har intresserat flera forskare (Kuo 2004; Sandberg 2006; 
McShare & Von Glinow 2005; Guzzo & Dickson 1996). Med mångfald menar Kuo 
(2004): spridning i åldrar, etnicitet, kön, utbildningsnivåer, anställningstid och tidigare 
arbetsbakgrund. Hon talar om heterogena team, vilket kan förklaras genom att 
teammedlemmarna är olika, alltså att teamet har mångfald. Ett homogent team har 
däremot ingen mångfald menar Kuo. Ovan nämnda författare är alla överens om att 
mångfald i team eller heterogena team är positivt när arbetsuppgifterna är komplicerade 
och teamet därmed kräver bredare kunskap. Det är dock inte alltid ett bra alternativ att 
skapa heterogena team anser Kuo som menar att det ofta är fler nackdelar än fördelar 
med mångfald i team. Hon säger till exempel att mångfald i många fall leder till sämre 
kommunikation och fler konflikter vilket hon menar kan leda till ett sämre arbetsresultat. 
McShane och Von Glinow (2005) håller med om att konflikter oftare förekommer i 
heterogena team och dessutom anser de att dessa team är svårare att utveckla. Homogena 
team menar McShane och Von Glinow har färre konflikter, bättre relationer med 
varandra och känner sig oftare nöjda med sin arbetssituation. Däremot anser Kuo (2004) 
att mångfald i form av olika arbetsbakgrund har en positiv inverkan på team och arbetets 
resultat. Hon menar att olika arbetsbakgrund leder till fler konstruktiva lösningsförslag 
och spridning av kunskap inom teamet. McShane och Von Glinow (2005) poängterar att 
det är viktigt att analysera situationen för att se om mångfald är att föredra i just den 
specifika situationen.  
 

3.6 TEAMENS SOCIALA MILJÖ 

3.6.1 Arbetsklimat 
Sandberg (2006) sammanfattar arbetsklimat så här: 

 
”Arbetsklimat är individens värderade helhetsupplevelse av 
kommunikationen på arbetsplatsen, en kvalitet av det sociala 
samspelet i framför allt den närmaste arbetsgruppen/teamet.”  
(s. 97) 

 
Flera forskningar visar att bra arbetsklimat inom ett team inte bara har positiv inverkan på 
hur nöjda teammedlemmarna är med teamarbetet utan har också en positiv inverkan på 
arbetsresultatet (Schneider & Bowen 1985; Kozlowski & Hults 1987; Anderson & West 
1998 et al, refererad i Kozlowski & Ilgen 2006). Hur arbetsklimatet kan skilja från team 
till team visar Sandberg (2006) genom att ställa ytterligheterna mot varandra, alltså vad 
som kännetecknar ett bra arbetsklimat och ett dåligt arbetsklimat. ”Respekt, öppenhet, 
tydlighet, trygghet och jämbördighet” (s. 99) kännetecknar ett bra arbetsklimat medan 
”brist på information, dålig informationsförmedling, förakt, förtryck och mobbing” 
(s.99) kännetecknar ett dåligt arbetsklimat.  
 
Singh och Muncherji (2007) skriver om något liknande, men de kallar det ”team health”, 
det vill säga hälsan hos teamet. De menar att i ett team med bra ”teamhälsa” visar 
teammedlemmarna respekt för varandra, ger varandra support, visar tillit, hjälper 
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varandra att utvecklas och trivs med varandra. De känner också stolthet för att vara ett 
team och för vad de presterar tillsammans, de har god sammanhållning och kan på ett 
smidigt sätt lösa de konflikter som uppstår (ibid.). Sist men inte minst finns det humor i 
teamet (ibid.). Singh och Muncherji poängterar att teammedlemmar är olika och att det är 
viktigt att respektera varandra oavsett bakgrund och kompetenser. De anser också att det 
är viktigt att tillåta medlemmarna att vara individuella individer med sina åsikter och sitt 
sätt att arbeta så länge det inte hindrar teamet att nå de gemensamma målen.  
 
Till arbetsklimat anser vi också att faktorn stress tillhör. Larsen (2003) skriver om 
gruppstress och menar att stressreaktionen är lika oavsett om man arbetar individuellt 
eller i team. ”Mycket stress kan gå ut över gruppens prestationer och relationer till andra 
grupper”, menar Larsen (2003, s.180). Teammedlemmar kan uppleva stress angående till 
exempel rollkonflikter, oklara mål eller uppgifter eller när det som de gör inte uppskattas 
(ibid.). Likaså kan konflikter göra att ett team upplever stress menar Larsen. Han menar 
vidare att förändringar ofta upplevs som stressande. Exempel på förändringar som Larsen 
tar upp är: nedskärning i budgeten, förändringar av gruppsammansättningen eller nya 
arbetsuppgifter. När uppgifterna är svårare eller fler än teamet klarar av upplevs det också 
ofta som stressande (ibid.). Samtidigt är stress inte bara av ondo säger Larsen som menar 
att lagom mycket stress ofta leder till att teamet mobiliserar sina gemensamma resurser. 
Han menar att när stress inte alls förekommer på en arbetsplats kan arbetet upplevas som 
tråkigt, oinspirerade och teamet gör inte sitt bästa. Hur en individ klarar av stress är 
individuellt och likaså är det för team (ibid.). Om ett team är sammansvetsat och har bra 
sammanhållning bidrar detta till att stressen upplevs mindre negativt, detta eftersom 
teammedlemmarna känner stöd av varandra och de känner tillhörighet (ibid.). Så stress 
kan till viss mån vara positivt, men långdragen negativ känsla av stress har ofta en 
negativ inverkan som går ut över teamets arbete (ibid.).  
 

3.6.2 Sammanhållning 
Med sammanhållning i ett team menas vilken attraktion individerna känner för att vara 
med i teamet och deras motivation för att förbli teammedlem (McShane & Von Glinow 
2005). Teammedlemmarna känner sammanhållning när de anser att teamet kan hjälpa 
dem att nå de personliga målen, få dem att känna status, känna anknytning till något som 
känns bra och att de vet att de kan få socialt support när det behövs (ibid.). Kozlowski & 
Ilgen (2006) har liknande uppfattning men anser också att sammanhållning inom ett team 
handlar om hur väl teammedlemmarna arbetar tillsammans för att genomföra uppgifterna 
och nå de gemensamma målen. Evans och Jarvis (1980, refererad i Kozlowski & Ilgen 
2006) har delat sammanhållningen i uppgiftssammanhållning och mänsklig samman-
hållning. De menar att det första handlar om teamets gemensamma attraktion till upp-
gifterna och målen, medan det andra handlar om teammedlemmarnas attraktion för 
varandra och hur de trivs att arbeta tillsammans. Kozlowski & Ilgens (2006) under-
sökningar visar att sammanhållning inom ett team har en positiv inverkan på arbetet.  
 
McShane & Von Glinow (2005) anger att dessa faktorer har betydelse för om ett team har 
sammanhållning eller inte:  
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• Teamets storlek – Små team har mer sammanhållning än större, detta eftersom 
det då är lättare att samarbeta och kommunicera. Samtidigt får inte ett team vara 
så litet så det är svårt för dem att klara av uppgifterna.  

• Fysisk interaktion – Faktor som också spelar in är hur ofta teammedlemmarna 
fysiskt interagerar med varandra, alltså hur ofta de träffas. Möten öga mot öga 
skapar bättre sammanhållning än att mötas interaktivt.  

• Tävlingsinstinkt – Lagom med tävlingsinstinkt kan ha sin funktion, till exempel 
tävlingar team emellan. Sådant får dock inte gå till överdrift för då kan rivaliteten 
bli för stark. 

 
Något som ofta nämns i teamsammanhang är teambuilding. Med detta menar McShane 
och Von Glinow (2005) alla aktiviteter som anordnas för att utveckla ett team. 
Utvecklingen handlar både om att skapa bättre relationer mellan teammedlemmarna och 
förbättra deras förmåga att arbeta tillsammans med uppgifter och problemlösning (ibid.). 
Effekten av teambuilding och om detta är en lösning att ta till för att förbättra arbetet och 
relationerna inom ett team är enligt Kozlowski & Ilgen (2006) inte tillräckligt utforskat 
för att ge ett entydigt svar på. De medger dock att om det används på rätt sätt och 
effekten kvarstår också en tid efter teambuildingstillfället kan det eventuellt förstärka 
sammanhållningen och på sikt leda till bättre arbetsresultat.  
 
När individer slås ihop till ett team blir resultatet inte alltid det mest önskvärda (McShane 
& Von Glinow 2005). Konflikter teammedlemmarna emellan kan göra att de presterar 
sämre (ibid.). Konflikter uppkommer då ”oförenliga aktiviteter förekommer samtidigt 
eller då olika intressen krockar med varandra” (Deutsch 1973; Deutsch & Coleman 
2000 refererad i Nilsson 2005, s.159f). McShane och Von Glinow (2005) säger att genom 
kunskaper om konflikter kan de lättare förhindras, upptäckas och tas itu med innan det 
gått för långt. Detta är exempel på anledningar till konflikter som McShane och Von 
Glinow tar upp:  
 

• Oöverensstämmande mål - Exempel på oöverensstämmande mål är att teamet 
har ett mål och det stämmer inte överens med organisationens mål, eller att mål 
som ställs upp inte stämmer överens med individers egna personliga mål.  

• Olikheter - Med olikheter menas att värderingar och normer inte stämmer 
överens, detta kan bero på exempelvis olika bakgrund, erfarenheter, kön, ålder, 
etnicitet och utbildning.  

• Regler – Konflikter kan uppstå om det finns för få regler, men likaså om det finns 
för många regler.  

• Kommunikation - Något som är alltför vanligt i team är kommunikations-
problem. Vissa team har för få tillfällen att samlas och då är kommunikation 
svårt. Andra team kommunicerar för mycket, men på fel sätt (till exempel, de är 
arroganta och lyssnar inte till varandra).  

 
Värt att påpeka är dock det som Kozlowski och Ilgen (2006) nämner: att alla konflikter är 
inte dåliga. Konflikter kan också ha en positiv funktion genom att olika åsikter kommer 
fram som leder till bättre metoder eller lösningar på problem (ibid.). 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel redogör vi för vad vi fått fram genom intervjuerna och personlighetstestet, 
detta för att i slutsatsen kunna avgöra vad som fungerar bra och mindre bra med TBA 
inom Supro i Uddevalla samt avgöra om TBA är lämpligt arbetssätt för den berörda 
enheten. Vi har valt att presentera data utifrån teammedlemmar, teamledare och enhets-
chef. Vi utgår också från faktorerna: teamets stöd från företaget - målsättningar och 
information, teamens ledare, teamens sammansättning och teamens sociala miljö.  
 

4.1 TEAMENS STÖD FRÅN FÖRETAGET: MÅLSÄTTNINGAR OCH 
INFORMATION  

4.1.1 Teammedlemmar1

Målen satta för myndigheten och för teamen anser samtliga är tydliga. De talar om 
övergripande mål, mål som bara gäller den enskilda enheten och ibland bara för ett team. 
De övergripande målen sätts på högre nivå, av regeringen, och de flesta är överens om de 
nog inte kan påverka dessa mål. Däremot har de möjlighet att sända signaler uppåt inom 
myndigheten. De nämner ett övergripande mål som innebär att antalet ärenden skall 
halveras till år 2012, men i själva verket är det en uppåtgående trend istället. Det talas om 
mål inom enheten och då främst under teammöten. Flera talar om verksamhets-
planeringen som de skulle arbeta med under veckan därpå. I verksamhetsplaneringen 
anser de att de kan vara med och påverka och tillsammans sätter de upp mål.  
 
Vad gäller informationsflödet får vi uppfattningen att det handlar om väldigt mycket 
information och att informationen kommer från många olika håll. Den mesta in-
formationen kommer skriftligt, antingen som e-post eller som dokument på Intranätet, 
vilket vi får följande kommentar om:    

 
”Vi har ju ett stort Intranät där vi själva skall plocka information 
ifrån. Med alldeles för många olika valmöjligheter. Så ledningen 
har gjort det lite enkelt för sig kan man tycka.” 

 
Att informationen kommer från olika håll och finns på olika platser på Intranätet tycker 
flera gör det krångligt. De tycker att det är svårt att veta var de skall hitta informationen, 
speciellt om de senare vill gå tillbaka till något specifikt dokument. De talar om Kaskad-
modellen som menas att information skall gå från nivå till nivå fram och tillbaka. Tanken 
är att teamet skall få informationen från teamledaren, men samtidigt finns alla dokument 
tillgängliga på Intranätet vilket innebär att informationen ofta kommer flera gånger. De 
märker också att information ibland ändras under vägens gång och tillslut vet de knappt 
om det är samma information eller ny. De har trots allt ansvaret för att ta del av 
informationen och med både Intranätet som källa och teamledaren som avsändare blir det 
både mycket information och rörigt.   
                                                 
1Besöksintervjuer 30 november, 2007 
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4.1.2 Teamledare2

Måldiskussionen inleds med att teamledarna nämner enhetens verksamhetsplanering. De 
säger att arbetet med denna plan börjar med att en förgrupp gör det grundläggande arbetet 
och senare i processen kommer alla teamen in. Under en dag diskuterar hela enheten 
vilka aktiviteter som skall finnas med, när de skall göras och av vilka. Det sker också 
uppföljning på verksamhetsplanen. Inom verksamhetsplaneringen menar de att det finns 
stor möjlighet att påverka, däremot anser de inte att de övergripande målen är så lätta att 
påverka. De övergripande målen är satta av regeringen och meddelas till enheten i form 
av ett regleringsbrev. Även om teamen inte kan ändra eller påverka dessa mål så finns det 
möjlighet att skicka signaler uppåt och säga sin åsikt om de övergripande målen. De 
anser dock inte att det är de övergripande målen som påverkar det dagliga arbetet. 
Eftersom dessa mål är övergripande måste de brytas ner för att bli mer tydliga och 
kortsiktigare för att anpassas till den dagliga verksamheten. Diskussioner om mål sker 
regelbundet, till exempel under teammöten.  
 
Eftersom det ständigt sker ändringar inom sättet att handlägga ärenden är information 
viktigt. Teamledarna får mycket information från olika avsändare inom främst KFM och 
vidarebefordrar det som anses väsentligt till teamen via e-post eller muntligt under 
möten. Mycket information finns också att ta del av på Intranätet och det är team-
medlemmarna själva som har ansvaret för att ta del av informationen. Teamledarna säger 
att Intranätet kan uppfattas som förvirrande, men att teammedlemmarna lär sig efter hand 
var de skall söka efter informationen. Då det kommer så mycket information från flera 
håll kan det vara svårt för både dem och teammedlemmarna att veta vad de skall läsa och 
hur mycket tid som skall ägnas åt informationsläsning.  
  

4.1.3 Enhetschefen3

Angående mål satta för hela myndigheten anser hon att dessa nog uppfattas som ganska 
diffusa. Att de är diffusa tror hon har att göra med att myndigheten i stort genomgår en 
organisationsförändring i nuläget. Tidigare tillhörde KFM Skatteverket, men är nu är 
KFM en fristående myndighet. Förutom detta har KFM genomgått andra organisations-
förändringar vilket har bidragit till otydlighet. Målen angående Supro anser hon dock är 
tydliga. Ett mål som inte är uppsatt på högre plan är Supros egna mål att all post som 
kommer in under dagen skall göras klar samma dag och det är detta målet som 
teammedlemmarna arbetar för. Angående teammedlemmarnas möjlighet att påverka 
målen säger hon att genom verksamhetsplanen kan de vara med och påverka 
verksamheten på enhetsnivå. Denna plan görs årligen och grundarbetet görs av en arbets-
grupp med deltagare från varje team men slutarbetet görs gemensamt. Hon anser dock att 
intresset för att påverka är mer eller mindre stort, men för de som är intresserade finns 
möjligheten. För de som vill försöka påverka de högre målen finns det möjlighet till det 
också, detta genom att skicka signaler eller förbättringsförslag uppåt inom myndigheten.   
 

                                                 
2 Besöksintervju 3 december, 2007 
3 Besöksintervju 3 december, 2007 
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Vad gäller informationsflödet får hon som enhetschef inte så många klagomål, men hon 
är medveten om att informationshanteringen är ett problem inom KFM. Hon är tydlig 
med att poängtera att information är ingenting som ”serveras på fat” utan det är team-
medlemmarna som har ansvaret för att söka den information de behöver. Denna 
informationssökning sker främst via Intranätet, men kommer också i form av e-post, 
telefon eller information från teamledare. Hon berättar om en modell som KFM 
använder, Kaskadmodellen, och säger att denna modell innebär att information skall gå 
uppifrån och ner, och nerifrån och upp, via cheferna i olika nivåer. Hon anser att Intra-
nätet inte fungerar speciellt bra, men att det är på gång att göra ändringar där. Bland annat 
skall KFM få ett eget Intranät istället för att dela det med Skatteverket. Också 
informationen via Kaskadmodellen behöver bli bättre anser hon. 
 

4.2 TEAMENS LEDARE 

4.2.1 Teammedlemmar4

Teammedlemmarna nämner att teamledaren har kombinerad tjänst, halvtid som team-
ledare och halvtid som handläggare inom teamet. Denna tid flyter ihop, det varierar från 
vecka till vecka hur fördelningen är. Några nämner att det nog kan vara en svår 
balansgång att både vara teamledare och teammedlem. De nämner att det kan vara svårt 
för dem som teammedlemmar att förhålla sig till någon som har dessa båda roller, men 
svårast tror de att teamledaren själv tycker att det är. Några teammedlemmar tar upp 
stressen som de tror denna dubbla roll innebär för teamledarna och de märker ibland att 
stressen går ut över dem. Ibland anser de att deras teamledare går in och styr vid fel 
tidpunkt och stressar på dem när det egentligen inte är behövligt. I det stora hela anser 
dock alla teammedlemmarna att deras teamledare sällan är speciellt styrande, utan han 
eller hon arbetar mer för att teamet skall ta ansvar och sköta sig själva så långt det går. 
Alla tre teamen har dock uppfattningen om att deras teamledare kan ryta till om det 
behövs och styra verksamheten i rätt riktning, vilket de ser som nödvändigt.  För det 
mesta anser de dock att deras teamledare är som en av dem.  
 
Egenskaper som de generellt anser att en teamledare inom Supro bör ha är att hon eller 
han är tydlig med vad som förväntas av dem som teammedlemmar, kan ”pusha på” och 
ge återkoppling. Angående återkoppling i form av feedback anser flera att positiv 
feedback ger bättre stämning i teamet och gör att de arbetar på hårdare. Oftast kommer 
feedback till teamet som helhet, men ibland också individuellt. Någon säger dock att det 
kan bli för mycket feedback, vilket kan leda till att den inte tas på allvar. Generellt anser 
dock de flesta att deras teamledare är bra på att ge feedback. Individuell negativ feedback 
tas enskilt vilket de anser är bra. Vidare säger de att återkoppling i form av belöningar är 
sällan förekommande inom Supro. Någon gång då och då kan teamet dock bjudas på fika 
och någon gång har belöning i form av middag givits till hela enheten.       
 
Vidareutbildning för teammedlemmarna har teamledarna ansvaret för att det sker när det 
behövs, dock säger teammedlemmarna att det inte förekommer speciellt ofta. Nytt 
lärande sker främst genom förändringar inom handläggningen. Ibland förekommer det 
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dock att teamet får någon form av internutbildning, ett exempel de tar upp är ett 
studiebesök inom KFM på enheten Indrivningen. På enhetsnivå får de ibland också 
utbildning av juristerna. Ibland ger de själva förslag på sådant de vill veta mer om och de 
anser att teamledarna försöker tillmötesgå deras önskemål. 
 

4.2.2 Teamledare5

Dessa tre personer blev teamledare i och med att Supro i Uddevalla startade med TBA. 
När de rekryterades fick de förutom att bli intervjuade också genomgå ett personlighets-
test för att se om de var lämpliga. Som introduktion fick de delta i en ledarskaps-
utbildning för att lära sig att arbeta som teamledare. Som teamledare är det ganska ofta de 
får delta i olika former av utbildningar. De nämner till exempel att de deltagit i ut-
bildningar som gett dem nya kunskaper om utvecklingssamtal, säkerhet, miljö samt 
lönesättning. Flera av utbildningarna är sådana som är obligatoriska att delta i, men vissa, 
exempelvis utbildningen om utvecklingssamtal var något de själva önskat. De anser att 
utbildningar är givande, både genom nytt lärande men också för att de får träffa andra 
ledare i samma situation som de kan dela erfarenheter med.   
 
Den viktigaste egenskapen för en teamledare inom Supro säger samtliga är att vara 
lyhörd. Det gäller också inom en sådan här enhet att ge ut mycket ansvar, detta eftersom 
det dagligen är så många ärenden som skall handläggas. Det gäller för dem att inte 
använda detaljstyrning utan snarare försöka ha översikt, ge teamen struktur och ge rätt 
förutsättningar för att teamen skall göra ett bra arbete. Helt enkelt se till att arbetet flyter 
på bra. De påpekar att det löpande arbetet rullar på bra, detta eftersom de anser att de har 
så duktiga handläggare som kan sitt arbete så de kan därmed låta teamen arbeta ganska 
fritt. För att teammedlemmarna skall kunna sköta sitt arbete krävs dock att de som 
teamledare förmedlar den information som är väsentlig för teamen.  
 
Feedback är också något som de som teamledare arbetar med. De anser att feedback 
förekommer kontinuerligt på denna arbetsplats. Det är viktigt för dem som teamledare att 
ge feedback vid rätt tidpunkter och även kunna se när någon eller några är i behov av lite 
extra uppmuntran. Återkoppling handlar främst om verbal uppmuntran i form av feed-
back, men små belöningar kan också förekomma. Dessa belöningar blir då till hela 
teamet och oftast i form av fika. De anser också att eftersom det sker individuell 
lönesättning blir den specifika lönen en slags belöning till enskild teammedlem.  
 
Oftast känner sig teamledarna som ”en i gänget” men det är samtidigt viktigt att ha öron 
och ögon med sig och se när det behövs mer styrning. De behöver också ständigt vara 
förberedda på vad som kan hända och försöka ligga steget före, detta för att arbetet skall 
flyta på även när det är semesterperioder, ökningar av ärenden eller när nya arbetssätt 
införs. De får på så sätt arbeta strategiskt, alltså planera på längre sikt. Till exempel håller 
de årligen utvecklingssamtal med teammedlemmarna där de bland annat diskuterar hur 
den anställda skall kunna utvecklas inom arbetet. De nämner också att det inte enbart är 
de som teamledare som har ansvaret för att teammedlemmarna utvecklas, det är främst 
individernas egna ansvar. Teamen får komma med förslag och önskemål om vad de som 
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team vill lära sig mer om, och likaså kan även en enskild teammedlem göra om han eller 
hon anser sig vara i behov av någon form av vidareutbildning. Vidareutbildning är inte 
speciellt vanligt förekommande inom Supro, men utbildningar som blir beviljade är 
sådana som leder till nytta för arbetsplatsen. 
 

4.2.3 Enhetschefen6

Alla tre teamledarna har arbetat som teamledare inom Supro i Uddevalla sedan 1 januari, 
2006. Vilka som helst, oavsett om man kom utifrån eller tidigare var anställd inom 
enheten sökte på lika villkor och rekryteringen sköttes med hjälp av Manpower. 
Manpower använde förutom intervjuer också personlighetstester vid urvalet. Resultatet 
blev att det blev två kvinnor och en man. Två rekryterades internt och en rekryterades 
utifrån. Nu i efterhand inser hon att det var mer positivt än hon tidigare trodde att det kom 
in nytt blod i form av en teamledare utifrån till verksamheten. Hon anser att alla dessa tre 
teamledare är olika, men att de kompletterar varandra.  
 
Hon anser att den storleken som teamen har (elva till tolv personer) gör att teamledarna 
har möjlighet att ha översikt och att det blir ett nära ledarskap. Teamledarna har en tjänst 
som innebär att de skall jobba 50 % som teamledare och 50 % som handläggare i teamet 
så det bidrar också till en stark närhet. Detta gör att teamledarna ser och hör mycket 
vilket bidrar till att teammedlemmarna kan få snabb återkoppling. Hon ser detta som en 
fördel och menar att feedback som ges av någon som finns nära och ser verksamheten 
oftast mottas lättare. Detta jämför hon med om hon som enhetschef skulle gå in och ge 
feedback i den dagliga verksamheten då teammedlemmarna kan undra vad hon 
egentligen vet om saken.  Hon anser att de försöker ha ett klimat med mycket feedback, 
men att det finns olika uppfattningar om vad som är optimal nivå. Hon säger att ju mer 
uppmärksamhet de får desto mer vill de ha. Hon säger också att den bekräftelse som 
teammedlemmarna får i sitt dagliga arbete är en form av drivkraft. Hon poängterar dock 
att feedback och återkoppling ligger på allas ansvar. Det är alltså viktigt att team-
medlemmarna ger varandra feedback samtidigt som teamledarna också har som uppgift 
att kommentera det som är bra och mindre bra, men som ledare ser de inte allt. 
Återkoppling kan förutom att ges genom feedback också ges som belöningar. Belöningar 
är sällsynt säger hon, delvis för att beskattningsreglerna är krångliga. Däremot kan det bli 
någon tårta till fikat som belöning till alla. Belöning sker oftast genom muntlig 
uppmärksamhet. Annat hon nämner om belöningar är att myndigheter i regel har svårt att 
belöna individuella insatser, detta på grund av vad hon kallar jantelagen, alltså att många 
inte vill få beröm inför andra. 
 

4.3 TEAMENS SAMMANSÄTTNING 

4.3.1 Teammedlemmar7

I det dagliga arbetet poängterar de att arbetet inte känns speciellt teambaserad, detta 
eftersom arbetet till stor del sker individuellt. Flera talar istället om att teamarbetet sker i 
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form av arbetsfördelning, först fördelas dagens ärenden på teamnivå och sedan fördelas 
det på varje individ. Samtidigt behöver de varandra för diskussion och rådgivning inom 
många arbetsuppgifter.  
 
Om deras teamstorlek (elva till tolv personer) är en lagom stor grupp har de olika 
uppfattningar om. Några säger att teamen känns för stora. De tror att sammanhållningen 
kunde bli bättre om teamen var mindre, men också att informationsspridningen är 
komplicerad i så stor grupp. Det finns också tendenser att alla inte vill eller vågar säga sin 
åsikt i ett så stort team. De flesta är däremot överens om att arbetsmässigt är det lagom 
stora team. De säger också att med så stort team blir det inte lika sårbart. Däremot anser 
de inte att lokalerna är anpassade till TBA. De arbetar i kontorslandskap och vill så långt 
det är möjligt samla ihop teamet på ett ställe, men som det ser ut nu är detta inte alltid 
möjligt.  
 
Vad gäller sammansättningen i teamen talar vi med dem om åldrar, kön, etnicitet, 
anställningstid, utbildningsbakgrund och arbetsbakgrund. Alla tre teamen anser att de har 
en bra spridning i åldrar, men majoriteten är 30-50 år. Det finns få killar inom teamen, 
något team har endast en kille, flest killar hade ett team med tre.  I nuläget fanns det inte 
någon anställd med utländsk bakgrund. De anser dock att det är en bra spridning mellan 
teammedlemmar som arbetat länge inom Supro och anställda som arbetat kortare tid. 
Arbetsbakgrunden är mycket skiftande, men många har tidigare arbetat inom 
myndigheter eller med andra former av kontorsarbete. Spridning av arbetsbakgrund anser 
flera är positivt eftersom de kan komplettera varandra med sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Några få har tidigare studerat på högskola eller universitet men det är 
ingenting som krävs för att få ett arbete inom Supro men det är ingen nackdel att ha 
studerat någonting på högre nivå. Vår uppfattning är att de flesta inte anser att bakgrund, 
kön och ålder har så stor betydelse, däremot anser alla teammedlemmar att personlig-
heten är mycket viktig. Även om personligheterna skiftar mellan teammedlemmarna 
anser de att de kompletterar varandra. Vid frågan om de anser personlighet eller 
kompetens är viktigast när en ny teammedlem kommer in är alla sex respondenterna 
överens om att personligheten är viktigast. Detta grundar de på att det är så specifika 
kunskaper som behövs i detta arbete och dessa kan man lära sig här. Personligheten 
däremot är inte lika lätt att ändra.         
 

4.3.2 Teamledare8

Två av dem var med och gjorde sammanställningen av teamen tillsammans med enhets-
chefen. Den tredje var inte med eftersom den personen rekryterades externt och därmed 
inte hade någon inblick i verksamheten då. Sammansättningsarbetet började med att de 
individuellt utgick från den befintliga personalen och sammansatte team utefter vilka de 
trodde skulle kunna arbeta bra tillsammans, men även utefter personligheter. Sedan 
jämförde de sina individuella sammansättningar och det visade sig att deras samman-
sättningar inte skilde sig speciellt mycket. De nyanställda placerade de sedan ut i de olika 
teamen för att få en bra balans mellan nya och gamla anställda. De nyanställda blev 
utplacerade i teamen, främst utefter deras erfarenheter, detta eftersom det var svårt att så 
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tidigt kunna bedöma deras personligheter. Alla tre anser att båda personlighet och 
kompetens är viktig vid nyanställning, men främst anser de att det är viktigt att individen 
har vilja att lära så de kan få den kunskap som en bra handläggare behöver. Om de 
anställer flera personer funderar de på i vilket team han eller hon kan passa in i. Ibland 
kan det vara aktuellt att flytta någon individ ur i ett team för att få en bra dynamik.  
 
Angående optimal storlek på team inom Supro är alla överens om att detta är lagom 
storlek, alltså elva till tolv personer i varje team. Större team tror de absolut skulle leda 
till försämring, detta eftersom de som teamledare skulle få svårt att hinna med alla. Det 
skulle bli svårt att till exempel hinna hålla utvecklingssamtal med alla. Med en annan 
organisering tror de att det skulle fungera bra med mindre team också. Detta grundar de 
på att ju mindre teamen är desto närmare kommer de varandra, men samtidigt skulle 
teamen bli mer sårbara vid till exempel sjukdomar eller vid semester. De anser att oavsett 
vilken storlek teamen än har kan det bildas subgrupper. Trots allt kommer vissa bättre 
överens och det är oftast de som umgås, fikar och äter lunch tillsammans. De ser dock 
inte detta som något problem, men de är medvetna om att subgrupper förekommer och 
håller uppsikt på att det inte går för långt.    
 
Under mångfaldsdiskussionen säger de att i nuläget har inte enheten några anställda med 
utländsk bakgrund men att de tidigare haft det. De anser att det är en nackdel att det nu 
saknas. Detta grundar de på att det skulle vara en fördel att få in folk med annat moders-
mål, detta på grund av den variationen bland sökande och svarande de kommer i kontakt 
med i sitt handläggande. Anledningen till att det i nuläget inte finns några anställda med 
utländsk bakgrund är att denna målgrupp så sällan söker tjänster inom KFM. 
 

4.3.3 Enhetschefen9

Innan TBA infördes på Supro i Uddevalla 1 januari, 2006 sammansattes teamen av henne 
själv, två teamledare och en person till. Eftersom en av teamledarna rekryterades utifrån 
var det svårt för denna person att komma med åsikter så en annan person med mer inblick 
i verksamheten deltog i arbetet. Det fanns ett principbeslut på hur många medlemmar ett 
team skulle ha. Enligt detta beslut skulle teamen bestå av åtta till tolv personer. Detta 
antal hade fastställt eftersom flera studier ansåg att detta var det mest lämpliga. Hon själv 
har också samma uppfattning. Hon menar att om teamen är mindre så är de mer sårbara 
och är de större ökar risken för subgrupper.  
 
De som vid årsskiften 2005-2006 arbetade inom enheten fick via e-post ge önskemål 
vilka de ville arbeta med och kunde även ge önskemål vilka de inte ville arbeta med. Vad 
hon minns kom det dock bara önskemål om vilka de ville ha som teamkollegor. Dessa 
önskemål fanns i åtanke vid sammansättningen, men det fanns annat som ansågs 
viktigare. Då flera nya anställdes under denna period var det viktigt att dessa blev ut-
spridda i teamen så att det blev en bra balans mellan tidigare anställda och nyanställda. 
De hade också kön i åtanke, men då så få män fanns inom Supro i Uddevalla, var det i 
stort sett bara att sprida ut dessa och försöka undvika att någon blev ensam av sitt kön. 
Också personligheter togs hänsyn till. Då flertalet var tidigare anställda hade de som 
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sammansatte teamen bra insikt i hur individerna var som personer. De tänkte då på att 
inte sätta ihop folk till team som var som ”hund och katt”, detta för att inte uppmuntra till 
konflikter. Samtidigt hade de som mål att inte skapa helt homogena grupper, vilket 
uppfattades som en svår balansgång. När de nyanställer teammedlemmar tittar de främst 
på vilka kompetenser han eller hon har, mindre på personligheten. I nuläget finns det 
ingen teammedlem med utländsk bakgrund och det ser hon som en nackdel. Hon anser att 
personer med utländsk bakgrund ofta har andra sätt att tänka, ofta är mer rakare och att 
detta skulle bidra till en annan dynamik i teamen. Hon säger dock att det är svårt att öka 
mångfalden vad gäller personer med utländsk bakgrund då de sällan söker dessa tjänster. 
Myndigheten har en mångfaldspolicy, men det är svårt att göra så mycket åt att vissa 
grupper av människor inte söker tjänsterna. Detta gäller också det faktum att enheten har 
så få män anställda.  
 

4.3.4 Resultat av personlighetstestet 
Här presenteras resultatet av personlighetstestet som teammedlemmarna och teamledarna 
fyllde i. De presenteras teamvis för att i analysen analysera teamen var och en för sig. När 
vi med hjälp av Belbins (1996) mall sammanställde alla personlighetstest tog vi ut de två 
personligheter som testet visade att individen har, det vill säga de två personligheter som 
fick högst poäng. Det visade sig att några personer hade samma poäng på två 
personligheter och vi har då valt att presentera dem för sig i diagrammen. Resultatet blir 
då att dessa personer i vårt diagram får presenterat tre personligheter totalt. Vi vill också 
förtydliga att antalet medlemmar i varje team skiljer sig åt.  
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        Diagram 1: Personligheter inom team A 
 
Diagram 1 visar hur personligheterna inom team A är fördelade. Detta team har elva 
teammedlemmar. Diagrammet visar att majoriteten av dessa individer som första 
personlighet är Team Worker, följt av Monitor Evaluator och Shaper. Som personlighet 

 33



två är flest Shaper och Resource Investigator. Med hänsyn till både personlighet ett och 
två visar diagrammet att team A saknar Coordinator och Plant.    
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       Diagram 2: Personligheter inom team B 
 
Diagram 2 visar hur personligheterna inom team B är fördelade. Detta team har tolv 
teammedlemmar. Diagrammet visar att majoriteten av dessa individer som första 
personlighet är Implementer, tätt följt av Monitor Evaluator och Team Worker. Som 
personlighet två är flest Team Worker, tätt följt av Completer/Finisher och Shaper. Med 
hänsyn till både personlighet ett och två visar diagrammet att team B saknar Coordinator 
och Plant. Två av teammedlemmarna fick samma poäng på personlighet två, dessa 
redovisas i egna kolumner.    
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        Diagram 3: Personligheter inom team C 
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Diagram 3 visar hur personligheterna inom team C är fördelade. Detta team har elva 
teammedlemmar, dock är en teammedlem inte representerad då han eller hon var 
frånvarande då testet lämnades ut. Diagrammet visar att majoriteten av dessa individer 
som första personlighet är Team Worker, sedan är det en relativt jämn fördelning på de 
övriga. Som personlighet två är flest Completer/Finisher, följt av Coordinator. Två av 
teammedlemmarna fick samma poäng på personlighet ett och en teammedlem samma 
personlighet på personlighet två, dessa redovisas i egna kolumner. Som synes är alla 
personligheter representerade inom detta team (observera att Monitor Evaluator finns i 
första kolumnen med dubbelpersonligheter).     
 

4.4 TEAMENS SOCIALA MILJÖ 

4.4.1 Teammedlemmar10

Angående den sociala miljön inom teamen på Supro anser samtliga team att humor är 
viktigt inslag i deras arbete och att de ofta och gärna skrattar tillsammans. Följande 
kommentar ges: 
 

”Jag menar att är man glad på jobbet, så presterar man ett 
mycket bättre arbete, än att man går dit och har ont i magen och 
bara tittar på klockan: Får jag gå hem snart? Det är ju 
fruktansvärt. Och då gör man ju inget bra jobb heller.” 
 

När vi pratar med dem om stämningen inom teamet får vi av något team kommentaren att 
den är ”hjärtlig men rå”. Detta team säger också att det är bra stämning inom deras team, 
att de nog är ganska snälla mot varandra och uppfattas som lugna. De anser också att de 
tar hänsyn till varandra. Något annat team anser att stämningen inte alltid är på topp. 
Detta team menar att det är inte alltid att det känns som att alla visar respekt för varandra, 
accepterar varandras olikheter och åsikter. Konflikter verkar dock inte vara så vanligt i 
något av teamen. Angående feedback är uppfattningen att samtliga team mer eller mindre 
ger feedback till varandra. Feedback kan då till exempel vara en kommentar om någons 
kläder (i positiv bemärkelse) men också småkommentarer i både positiv och negativ be-
märkelse vad gäller arbetet. Hur öppenheten är får vi uppfattningen att det varierar mellan 
teamen. Någon säger att alla är öppna mot varandra vare sig det gäller privata problem 
eller arbetsproblem, medan någon annan säger att helt öppen kan man inte vara i deras 
team. Främst får vi uppfattningen att privata problem tar de i mindre grupper, med dem 
de känner sig trygga med. När det gäller problem relaterat till arbetet säger de flesta att de 
kan vända sig till vem som helst inom teamet. Någon påpekar dock att vissa är mer 
stressande än andra och dem drar de sig för att diskutera problem med eller ställa frågor 
till.  
 
Stressnivån är olika från period till period. När många är frånvarande från arbetet blir det 
större arbetsbörda för dem som finns på plats. Antalet inkomna ärenden varierar också 
från dag till dag vilket leder till en ökad stress de dagar då det är mycket, detta eftersom 
                                                 
10 Besöksintervju 30 november, 2007 
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ett mål är att alla inkomna ärenden skall handläggas samma dag. Flera tar upp att ständiga 
förändringar också leder till stress och oro. De önskar mindre täta förändringarna. Som 
det ofta är nu hinner de inte komma in i de nya arbetsrutinerna innan de skall ändras igen. 
När de pratar om förändringar pratar de om både stora förändringar och förändringar i 
form av detaljer inom handläggningsarbetet. Samtidigt som förändringar leder till 
oroligheter menar någon att förändringar också är positivt, att det leder till att de lär sig 
något nytt. Följande sägs: 
   

”Man blir aldrig fullärd i det här jobbet känner jag. Det är nya 
saker hela tiden. Sedan är det mycket rutingrejer, men det är 
ändå så att man får tänka till några gånger per dag.” 

 
Angående sammanhållning och teambuilding nämner de att de i våras fick en tre dagars 
teambuilding som skedde med externa konsulter. Relationer och personligheter var 
främst innehållet i denna teambuilding. De fick också gemensamt göra vissa övningar, 
dock kommenterade en person att det var för lite övningar. Åsikterna om denna 
teambuilding varierande, men alla är överens om att den gav i alla fall någon effekt vad 
gäller sammanhållningen. Någon kommenterar att de fick mer kännedom om sig själv än 
om de andra. Ett team ansåg att denna teambuilding kändes som ett sätt för konsulten att 
”sälja” in ett koncept, ett koncept om hur man blir ett team. Detta team ansåg att eftersom 
de redan arbetat som team i ungefär två år kom denna form av teambuilding för sent. Alla 
var överens om att denna teambuilding gjorde att de lärde sig något nytt om varandra, 
däremot är flera osäkra på om den haft någon effekt för det dagliga arbetet. Samtliga 
anser att teambuilding ökar sammanhållningen inom teamet, men påpekar också att det 
måste ske regelbundet för att effekten skall kvarstå. Det finns en del två i denna 
teambuilding, men vid intervjutillfället visste de inte när den skall hållas. 
 
Annan form av teambuilding, i form av gemensamma aktiviteter utanför kontoret sker 
ibland genom exempelvis luncher, middagar, minigolf eller bowling. När aktiviteter sker 
utanför arbetstid anser flera att det är svårt att få med så många. Det finns intresse att 
delta, men tiden räcker inte till. Flera påpekar att det är nyttigt att träffas och umgås 
utanför arbetsplatsen och att de då med gott samvete kan prata om annat än arbete.    

 
Arbete sker till viss del över teamgränserna. Till exempel kan ett team ta telefonsamtal åt 
något annat team. Tanken är att har ett team mer att göra än något annat så skall de hjälpa 
varandra över teamgränserna. Detta nämner någon var vanligare tidigare, nu är arbetet 
fördelat på så sätt att det inte skall vara nödvändigt. Vid diskussionerna med var och en 
av de tre teamen får vi uppfattningen att viljan att hjälpa andra team är olika mellan 
teamen. 
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4.4.2 Teamledare11

I diskussionen om den sociala miljön kom teamledarna in på konflikter och följande 
nämns: 
 

 ”Vi har väl inte haft någon så där riktigt stor konflikt. Sedan är 
det ju att man tycker olika, att man har olika åsikter, men det är 
bara sunt. Så skall det ju vara i team.”  

 
De tycker att alla pratar med varandra och hjälper varandra, men samtidigt är de med-
vetna om att vissa kommer teammedlemmarna bättre överens med än andra. Främst anser 
de dock att har någon en fråga söker de sig till den som är duktig inom det specifika 
området eller till någon som de vet är bra på att förklara. 
 
Angående klimatet i teamen anser de att det är ett öppet klimat. Det är sällan vad de 
märker ”skitsnack bakom ryggen”, men samtidigt medger de att det är sådant som nog 
mer eller mindre förekommer på alla arbetsplatser. De tycker snarare att här sägs åsikten 
rakt ut, kanske inte alltid, men ofta. Öppna pikar förkommer titt som tätt, då lite grann på 
skämt, men ändå med ett budskap, till exempel ”Skall du bara göra det där idag?” De 
påpekar att eftersom teammedlemmarna sitter så nära varandra har de uppsikt över 
varandra. De anser att humor absolut finns i alla teamen, och eftersom de sitter i 
kontorslandskap kan de lätt slänga ut någon kommentar.   
 

”Sedan det är ju ett tufft jobb vi har. Det är många svåra samtal 
och man får ta del av mycket elände. Då är det ett bra sätt att få 
ut mycket, att man kan skratta, att det finns humor, annars blir 
det ett väldigt tungt jobb.” 

 
Skämt och humor är ett sätt för att lätta upp stämningen, både för att vissa moment i 
arbetet kan upplevas jobbiga, men också för att arbetet i sig är mycket rutinartat. De anser 
att det är viktigt att alla kan bjuda på sig själva, men säger också att sättet att ta skämt är 
olika så man måste tänka på vilka man skämtar med och vad man skämtar om. Det är inte 
bara med skämt som teammedlemmarna stödjer varandra utan efter exempelvis ett 
jobbigt telefonsamtal får de direkt respons och stöd av varandra.  
 
Antalet män inom Supro är få men teamledarna ser inte detta som något direkt problem, 
inte något som de direkt reflekterar över. De anser dock att det är bra att det finns några 
män i alla fall. De få män som finns är både teamledare och teammedlemmar noga med 
att få med i diskussionerna och i gemenskapen inom teamen.  
 
För att öka teamkänslan har alla teamen genomgått teambuilding. Denna skedde i våras 
där de under tre dagar tillsammans med externa konsulter lärde sig hur de skall arbeta 
som team. De gjorde också samarbetsövningar och löste diverse problem tillsammans. 
Teamledarna anser att denna teambuilding gav effekt, att den var nyttig och att 
sammanhållningen blev bättre. Denna teambuilding skall följas upp med en del två, när 
                                                 
11 Besöksintervju 3 december, 2007 
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detta skall ske var oklart, men troligen under våren 2008. Annan form av teambuilding 
kallar de sådana aktiviteter som teamen gör utanför arbetsplatsen. Det kan handla om att 
äta lunch tillsammans, åka på utflykter eller anordna fester. Ibland är dessa aktiviteter 
inte enbart för ett team utan för hela enheten. De anser att sådana aktiviteter är positiva, 
att det är viktigt att ibland vara social med varandra på annan plats än kontoret. Oftast 
sker dessa aktiviteter på arbetstid vilket leder till att när de kommer tillbaka har de en hel 
del att arbeta igen, men de anser att det är värt det extraarbetet.  
 
De anser att det finns en stark teamidentitet inom samtliga team men detta ser de inte bara 
som enbart positivt. De menar att teammedlemmarna gärna håller sig till sitt team och att 
det finns en viss misstänksamhet mot de andra. En viss del av tävlingsinstinkt anser de 
finnas, till exempel tittar teamen gärna hur långt de andra teamen har kommit i sitt arbete. 
Lite tävling anser teamledarna bara är bra, det ger driv i teamen och leder till att teamen 
vill bli bättre, dock får det inte gå till överdrift. Samtidigt sker det arbete över team-
gränserna. Är det mycket frånvaro i ett team får någon annan hjälpa dem med hand-
läggningsarbetet. De anser att teammedlemmarna gör det som de skall oavsett vilket team 
de för dagen tillhör. Resultatet sammanställs trots allt inte på teamnivå utan enbart på 
enhetsnivå.  
 
Angående stress inom denna enhet sägs följande: 
 

”Jo, det är ju ett stressigt jobb. Något annan kan man inte säga. 
Det är mycket att göra och det är stressigt. Det får man lära sig 
att leva med. Klarar man inte av att leva under stress skall man 
inte jobba här. Det är vi ganska tydliga med både när vi 
rekryterar och under utvecklingssamtal. Men det får inte bli så 
mycket så det blir problem. Stressen kommer alltid att finnas, det 
kommer alltid att finnas mycket att göra.”  

 
De poängterar dock att stressen inte får gå till överdrift. Vissa perioder är stressigare än 
andra och då märker de på teamen att tempot är högt och att det av vissa kan upplevas 
som jobbigt. De anser att hade alla handläggare alltid funnits på plats hade det inte behövt 
bli så stressigt, men oftast är någon eller några ur varje team frånvarande. Sjukfrånvaron 
är inte speciellt hög, men även frånvaro från teamarbetet i form av projektarbeten och 
möten gör att teamen ofta är underbemannade. Teamledarna är medvetna om att de stora 
förändringar som skedde i och med omorganisationen upplevdes som stressande för 
vissa. Teamledarna säger själva att det var ett jobbigt första halvår. Samtidigt upplevdes 
omorganisationen också som positivt. Många tyckte att det var kul att något nytt hände. 
Förändringar mottas olika från team till team, men även från individ till individ så detta 
är också något de har i åtanke med tanke på stress. 
  

4.4.3 Enhetschefen12

Angående stressituationen för teammedlemmarna hänvisar enhetschefen till klimat-
undersökningar som visar att stressen minskat de senaste åren. Anledningen till detta tror 
                                                 
12 Besöksintervju 3 december, 2007 
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hon är att genom TBA har teamet gemensamt ansvar för att ärendena tas om hand, inte 
enskilda individer som det tidigare var. Om en teammedlem är frånvarande en eller flera 
dagar kommer han eller hon inte tillbaka till ett fyllt skrivbord utan de övriga 
teammedlemmarna ser till att allt blir gjort. Ur stressynpunkt menar hon dock att TBA 
medfört att alla arbetar så tätt inpå varandra och pressen från andra kan därmed också 
upplevas som stor. 
 
För att stärka sammanhållningen i teamen sker teambuilding. Alla teamen genomgick i 
våras en tredagars teambuilding som byggde på temat relationer. Tanken var att denna del 
samma år skulle följas upp av en del två inom temat uppgiften. Då det fanns missnöje 
med de inhyrda konsulterna har de valt att vänta med del två och försöka hitta lämpligare 
konsulter. Effekten av teambuilding anser hon varierande mellan teamen. Generellt 
märker hon dock att teammedlemmarna lärde känna varandra bättre, blivit mer trygga 
och öppna.   
 
Några stora skadliga konflikter har hon inte märkt av inom något av teamen. Däremot 
anser hon att lite småkonflikter skulle vara nyttigt för verksamheten eftersom det skulle 
ge lite mer kreativitet. Hon tror att de flesta som arbetar här är ganska konflikträdda, att 
konflikter innebär tråkigheter och att det kan innebära att alla inte vill framföra sina 
synpunkter. Angående arbetsklimatet anser hon att klimatet i samtliga team präglas av 
ansvarsfullhet, positiv anda och humor.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel utgår vi från den teori vi sammanställt och jämföra den med den empiri som 
framkommit genom intervjuerna och personlighetstestet. Genom detta kan vi sedan i nästa 
kapitels slutsats klargöra vad som fungerar bra och mindre bra med TBA inom Supro och 
kunna dras slutsatsen om TBA är lämpligt som arbetssätt. Vi utgår från faktorerna: teamets 
stöd från företaget – målsättningar och information, teamens ledare, teamens 
sammansättning och teamens sociala miljö. Utifrån varje faktor gör vi en analys och en 
diskussion där också våra egna tankar kommer fram.  
 

5.1 TEAMENS STÖD FRÅN FÖRETAGET: MÅLSÄTTNINGAR OCH 
INFORMATION 

5.1.1 Analys 
McShane och Von Glinow (2005) tar upp att bra mål är specifika, relevanta, kontroller-
bara och utmanande. Det finns också uppfattningar om att mål skall vara mätbara (Ray & 
Bronstein 1995, refererad i Forrester & Drexler 1999). I en enhet som Supro är mål något 
som anses väsentligt för verksamheten. Mål i respondenternas ögon är dels sådana mål 
som är satta på regeringsnivå och rapporteras till dem i form av regleringsbrev. Vid 
koppling till målen satta på regeringsnivå får vi uppfattningen om att dessa är väldigt 
övergripande och att det är svårt för teamen att se hur just de kan bidra till om målet nås 
eller inte. Samtliga respondenter säger också att dessa övergripande mål är nästan 
omöjligt att påverka. De kan skicka signaler uppåt för att säga sina åsikter, men inte 
påverka eller ändra dem. I och med att KFM slutat tillhöra Skatteverket anser enhet-
schefen att målen i nuläget är att betrakta som ganska diffusa, men av övriga 
respondenter får vi ändå uppfattningen om att målen, även de högre är ganska klara. Det 
finns ett mål att antalet inkomna ärenden till Supro skall halveras till år 2012 och detta 
mål påpekar ett team är orealistiskt.  I verkligheten är det snarare en trend uppåt i ärenden 
så detta mål anses ganska omöjligt att nå. Verksamhetsplanen, där enhets mål fastställs 
nämns av såväl, teammedlemmar, teamledare och enhetschefen. Den planen samman-
ställs till viss del i smågrupper, men i en del av arbetet är alla inblandade. I verksamhets-
planen framgår de mål som enheten själva sätter upp och denna gäller för ett år framåt. 
Dessa mål säger samtliga att de kan vara med och påverka. Det mål som de i det dagliga 
arbetet främst arbetar för är att alla ärenden som kommer in via telefon, post eller fax 
skall tas hand om under samma dag.      
 
Angående informationsvägarna inom enheten Supro har majoriteten negativa åsikter. 
Flera nämner att det ständigt kommer information om bland annat förändringar, både 
sådant som gäller den dagliga handläggningen och annat. Det stora informationsflödet 
som kommer från olika håll: via e-post, muntligen, telefon och via Intranätet, gör att 
majoriteten av respondenterna upplever att det blir krångligt och rörigt. Vi kopplar detta 
till det West (1998) skrev, att information är viktigt för team att få, men som McShane 
och Von Glinow (2005) påpekar kan informationen gå till överdrift. Det finns tydliga 
tendenser inom Supro att den ökade datoriseringen och Internets framväxt har ökat 
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informationsflödet. Risken med för mycket information påpekar både McShane och Von 
Glinow (2005) liksom en teammedlem är att något viktigt försvinner i mängden. Både 
teammedlemmar och teamledare påpekar att informationsmängden är väldigt omfattande 
och för att ta del av all information skulle alltför mycket tid försvinna från arbetet med 
handläggningen. Samtliga respondenter förtydligar att det är varje individs egna ansvar 
att ta del av den information som är viktig för dem. Samtidigt använder enheten den så 
kallade Kaskadmodellen som medel för att sprida information. Innebörden av denna 
modell är att informationen skall gå uppifrån och ner och nerifrån och upp via chefer och 
teamledare. Detta medför att viss information kommer teamen tillhanda antingen via e-
post eller muntligen via teamledaren, men samma information finns för dem att ta del av 
på Intranätet. Flera teammedlemmar säger att informationssökandet på Intranätet är 
krångligt, teamledarna däremot tycker att har man väl varit inne där några gånger förstår 
man hur och var information kan hittas. Även om enhetschefen säger att det är sällan hon 
hör någon klaga över informationsflödet är hon medveten om att det inom detta område 
finns en hel del som behöver förbättras. Förbättringsbehovet gäller både informationen på 
Intranätet och informationen enligt Kaskadmodellen. Information är dock inte bara sådant 
som sprids uppifrån och ner. McShane och Von Glinow (2005) tar upp exemplet med 
medarbetarundersökningar som ett sätt för chef och ledning att få information från 
medarbetarna. Detta verktyg används också inom Supro och både ett team och enhets-
chefen tar upp klimatundersökningen som ett exempel. Information sprids också i 
horisontell riktning, alltså mellan teammedlemmarna. Detta ser McShane och Von 
Glinow (2005) som positivt eftersom det ökar informationsspridningen, men risken är att 
ju längre informationen sprids desto större är tendensen att informationen ändras på 
vägen. Information sprids mellan teammedlemmarna, detta ofta som kommentarer över 
vad som lästs. Även kunskap som rör hur de skall göra arbetsuppgifter sprids mellan 
teammedlemmarna. Något team nämner att det är ganska ofta de får reda på information 
från någon kollega, problem uppstår då när de vill hitta det aktuella dokumentet för 
vidare information.  
 

5.1.2 Diskussion 
Angående målen anser vi att de är tydliga inom enheten och det är bra att de får bidra till 
arbetet med dem genom verksamhetsplaneringen. De högre målen har de desto svårare att 
påverka. Vi anser dock att eftersom de i sitt dagliga arbete främst arbetar för enhetens 
mål har målen som är satta av regeringen inte så stor betydelse för arbetet i teamen. 
Eftersom målen som sätts på enhetsnivå har regleringsbrevet som utgångspunkt tror vi att 
alla målen oavsett nivå är satta för att stödja varandra. Med detta som utgångspunkt anser 
vi att målsättningsarbetet inom Supro i Uddevalla fungerar bra på enhetsnivå, däremot 
anser vi att målsättningarna från högre nivå kan förbättras, detta är dock inte något som 
teamen eller enheten kan påverka, men de påverkas i hög grad.  
 
Angående informationsvägarna stämmer våra åsikter överens med vad team-
medlemmarna och enhetschefen anser, det vill säga att det finns en del att arbeta med för 
att förbättra denna hantering. Vi anser inte att det är fel att ansvaret ligger på den enskilda 
individen att inhämta informationen, men för att de skall kunna göra detta på lämpligt vis 
krävs förändringar. Som enhetschefen nämner finns det planer på att förbättra Intranätet 
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så att det blir lättare att navigera där och det tror vi kan göra informationshämtningen 
bättre under förutsättning att rätt förändringar sker. Det är därför viktigt att användarna i 
form av teamen får ge sina åsikter om vad som behöver ändras. Vi tror att Intranätet är 
bra att börja med som utgångspunkt för förändringen av informationshanteringen för att 
sedan titta över de övriga informationsvägarna inom Supro så de kan användas som 
komplement. Vi vill dock poängtera att det är viktigt att informationen sprids, andra 
företag har problemet att informationen till medarbetarna näst intill är obefintlig. Vår 
tanke har varit att få fram åsikterna om informationsvägarna, alltså inte inriktat oss på 
vad som informerats. 
 

5.2 TEAMENS LEDARE 

5.2.1 Analys 
Som West (1998) tar upp behöver en teamledare kunna fungera både som chef, coach och 
ledare. Den uppfattningen vi får av teammedlemmarna är att teamledarna främst fungerar 
som coacher, det vill säga att han eller hon mer lyssnar och ger råd än styr. Detta sätt att 
leda beror på att teamen är mycket självgående och att de inte ofta är i behov av mycket 
styrning. Samtidigt påpekar teamledarna att de måste variera sina sätt att leda efter vad 
som händer, och gå in och styra när det behövs, vilket också påpekas av West (1998) 
Några teammedlemmar säger att teamledaren inte alltid lyckas ta på sig rätt roll. Det 
händer att teamledarna stressar på eller går in och styr när teamet inte anser att det är 
behövligt. Som ledare arbetar teamledarna med planering också på längre sikt. De 
nämner då att det handlar om att planera inför semestrar och försöka planera strategiskt 
efter ärendemängden så att det finns tillräckligt med folk på plats. Som ledare håller de 
också utvecklingssamtal, detta för att i den mån det går kunna hjälpa teammedlemmarna 
att utvecklas. Utveckling kan då ske i form av vidareutbildning eller att lära sig en ny 
arbetsuppgift. Det handlar också att under ett utvecklingssamtal få ett öppet samtal och få 
fram om teamet till exempel är i behov av några ändringar i gruppsammansättningen. 
Teamledarna nämner att egenskapen lyhördhet är viktig inom Supro när de arbetar i 
ledande befattning, detta för att kunna ”läsa” av behoven hos teamen, något som också  
Hackman nämner (1990, refererad i West 1998). 
 
West (1998) tar upp att har inte en teamledare de kunskaper som behövs i arbetet behöver 
han eller hon se till att få dem. Teamledarna tar upp att de under denna tvåårsperiod de 
arbetat som teamledare har de genomgått ett antal utbildningar både precis innan de gick 
på tjänsten och senare. Dessa utbildningar anser samtliga teamledare är nyttigt, dels för 
lära sig nya saker men också för att dela erfarenheter med andra i samma situation. Team-
ledarna har också ansvaret för att de rätta kompetenserna finns inom teamen. Då 
kunskaperna ibland behöver uppgraderas kan det bli aktuellt med vidareutbildning för 
hela teamet eller enskilda teammedlemmar. Detsamma gäller om det kommer in en ny 
teammedlem som behöver specifika kunskaper som inte finns att tillgå inom enheten. 
Vidareutbildning förekommer då och då enligt teamledare och teammedlemmar, främst 
internt, men är det någon utbildning som leder till nytta inom i det dagliga arbetet kan 
också externa utbildningar bli aktuella.   
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West (1998) samt Singh och Muncherji (2007) menar att feedback och belöningar är 
viktiga för att teamen skall veta vad de gör bra och mindre bra. Vi får uppfattningen om 
att feedback i hög grad används inom Supro, främst som positiv feedback men när det 
behövs som negativ feedback. Feedback sker både mellan teammedlemmar och mellan 
olika nivåer. Teamledarna liksom enhetschefen är noga med att påpeka att det ligger inte 
enbart på teamledarna att ge feedback utan detta skall alla oavsett position arbeta med. 
Feedback är dels kopplat till arbetet men också till mer privata saker som exempelvis 
klädsel. Teamledarna är medvetna om att det är viktigt att de ger kontinuerlig feedback 
till teamen och de anser också att de gör det. De tänker också på hur de ger feedback, 
detta genom att till exempel ge negativ individuell feedback avskilt från teamen. 
Teammedlemmarna anser generellt att deras teamledare är bra på att ge feedback. De hör 
oftare positiv feedback än negativ, men de tror inte att teamledarna är rädda för att säga 
till om något är fel. Belöningar är däremot inte lika vanligt, men kan då och då handla om 
lite fikabröd till hela teamet. Belöningar ges sällan till enskild individ, dock påpekar 
teamledarna att den individuella lönesättningen är ett sätt att belöna på. 
 
Teamledarna inom Supro har endast halvtidstjänst som teamledare och den andra 
halvtiden arbetar de som handläggare. Vi får uppfattningen att teammedlemmarna tror att 
denna uppdelning upplevas påfrestande och stressande för teamledarna. Denna upp-
fattning får vi dock inte när vi pratar med teamledarna. De säger att första halvåret var det 
inte speciellt lätt, men att det nu fungerar bra, mycket på grund av att teamen är så 
självgående som de är. De säger att eftersom inte teamen är större än de är kan de ha bra 
överblick över vad som händer även när de arbetar med handläggning. Mestadels känner 
sig dock teamledarna mer som en i gruppen än som ledare och de menar att detta är 
positivt. 
 

5.2.2 Diskussion 
Som vi ser det fungerar teamledarna som coach, chef och ledare, men främst använder de 
rollen som coach. De verkar kunna anpassa sina roller utefter teamets behov på ett 
acceptabelt sätt. Ibland lyckas de enligt teammedlemmarna inte optimalt, men denna 
balansgång mellan de olika rollerna tror vi handlar om erfarenhet. Positionen som team-
ledare har de inte haft mer än i ungefär två år så i det stora hela tycker vi att de lyckas 
som teamledare. Att både arbeta som teamledare och handläggare inom teamet ser vi som 
ett både positivt och negativt sätt att arbeta. Positivt är att teamledarna på detta sätt 
verkligen vet vad arbetet innebär och på så vis kan de fatta beslut också utefter hur 
verkligheten ser ut för en handläggare. Genom att ständigt arbeta nära och i teamet får de 
bra överblick över både arbetet och relationerna. Det negativa tror vi är att det kan vara 
svårt att hålla jämn balans mellan rollerna. Den skall vara 50-50, men då det inte är 
schemalagt utan flyter in i varandra tror vi risken är att någon av rollerna kan bli lidande. 
Samtidigt tror vi inte att schemalagd uppdelning skulle fungera inom Supro, detta 
eftersom arbetsbördan både som teamledare och handläggare varierar. Av det vi har hört 
och sett är detta i nuläget inget problem, men vi anser att det är viktigt att följa upp hur 
detta kombinerade arbete fungerar och göra ändringar om det senare blir behövligt. 
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Vår uppfattning är att teamledarnas möjlighet till vidareutbildning är stor och vi anser 
också att det är viktigt, speciellt då de fortfarande är relativt nya i sina roller som 
teamledare inom Supro. Teammedlemmarnas behov av regelbunden vidareutbildning 
verkar vad vi får fram inte vara så stor. Det är dock viktigt att teamledarna har uppsikt 
över kompetenserna inom teamen och ser till att de vidareutbildningar som är nödvändiga 
för arbetet ges.   
 
Feedback anser vi fungerar bra inom samtliga team. Något team nämner att det kan 
förekomma lite väl mycket feedback ibland och något annat team säger att feedback 
ibland ges vid fel tidpunkt. Det är därför viktigt att tänka över hur feedback ges och också 
tas emot, detta för att förbättra den ännu mer. Återkoppling i form av belöningar är sällan 
förekommande, detta ser vi som något naturligt i en sådan här myndighet. Dels är det 
svårt att bedöma kvalitet i handläggningsarbetet och dels är det en känslig bransch. 
Belöningar kan utåtsätt upplevas som felaktigt om belöning ges efter antal gjorda ärenden 
då funderingen kan komma om ärendet blir helt rättssäkert när det sker snabbt. 
Belöningar anser vi därför bör fortsätta i form av feedback och lite uppmuntran då och då 
i form av utflykter eller fika. 
 

5.3 TEAMENS SAMMANSÄTTNING 

5.3.1 Analys 
Vi utgår här från Lind och Skärvad (2004) och deras punkter som de anser har betydelse 
när ett team sätts samman:  
 
Deras första punkt är: Vilka är uppgifterna? Lind och Skärvad (2004) menar att alla 
uppgifter lämpar sig inte att utföra i team. Flera teammedlemmar nämner att arbetet är 
mycket individuellt, någon säger att arbetet lika gärna kunde göras utan TBA. Även om 
arbetet sällan görs av hela teamet som helhet säger flera att de har användning av 
varandra i arbetet. Lind och Skärvad säger att arbetsuppgifter som är komplicerade eller 
består av flera arbetsuppgifter som hänger ihop görs bäst i team. Speciellt komplicerade 
får vi inte uppfattningen att uppgifterna inom Supro är, däremot består handläggningen 
av ärenden av flera sammanhängande moment.  
 
Punkt nummer två är: Vilka kompetenser och färdigheter behövs för att lösa uppgifterna? 
Flera respondenter säger att arbetet inte är speciellt komplicerat och det behövs ingen 
speciell utbildning för att klara arbetet. Däremot handlar det enligt teamledarna mycket 
om viljan att lära sig. Detta visar att inom Supro är inte kompetens i form av akademisk 
utbildning väsentligt, utan i Supros fall handlar kompetenser om erfarenhet som fås 
genom arbete inom enheten. Detta visar på vilken viktig betydelse de teammedlemmar 
har som arbetat inom enheten några år som kan föra sina kunskaper vidare till 
nyanställda. Denna tanke fanns med när teamen sammanställdes inför starten av TBA. 
 
Den tredje punkten är: Hur många personer behövs för att lösa uppgifterna? Forskare har 
olika åsikter om hur många teammedlemmar ett team bör ha. Flera anser dock att det inte 
finns något absolut optimalt antal, utan det varierar från team till team, men generellt 
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skall inte ett team ha fler medlemmar än som behövs för att lösa uppgifterna (Katzenbach 
& Smith 1998; McShane & Von Glinow 2005; Sandberg 2006; Lind & Skärvad 2004). 
Omkring tio deltagare är ett antal som flera nämner som lagom för att inte försvåra 
kommunikationen men ändå kunna klara av arbetet. Supro i Uddevalla har team med elva 
till tolv teammedlemmar. Beslut på högre nivå säger att teamen inom KFM skall ha 
mellan åtta och tolv medlemmar och det är detta som Supro i Uddevalla utgick från vid 
sammansättningen. Uppgifterna inom Supro verkar vad vi får fram inte kräva så stora 
team eftersom inte uppgifterna är så avancerade. Däremot framhäver majoriteten av våra 
respondenter att teamens storlek är lagom för att de inte skall bli så sårbara vid frånvaro. 
Lind och Skärvad (2004) tar upp att en risk med stora team är att någon försvinner i 
mängden och att det kan vara svårt att få lokal där de kan arbeta tillsammans. Supro i 
Uddevalla har löst den fysiska utplaceringen av teamen med kontorslandskap och försökt 
placera teamen tillsammans. På grund av det stora antalet anställda i nuläget och 
utformningen av lokalen har detta dock inte lyckats fullt ut då vissa teammedlemmar inte 
sitter i direkt kontakt med övriga teamet. Subgrupper kan också bli ett problem om team 
blir för stora menar McShane och Von Glinow (2005) samt Katzenbach och Smith 
(1998). Både teammedlemmar och teamledare anser dock att subgrupper kan bildas 
oavsett teamets storlek. Det finns alltid folk som trivs bättre eller sämre med varandra. 
Subgrupper existerar inom Supro i Uddevalla, det är de flesta överens om, men de ser 
inte det som något problem. Subgrupper i deras fall handlar mer om att de som sitter nära 
varandra i kontorslandskapet kommunicerar mer med varandra och att de som går på 
lunch tillsammans är som trivs bäst ihop.   
 
Den näst sista punkten är: Vilka personligheter behövs för att lösa uppgifterna? Som 
underlag till denna punkt utgår vi från Belbins (1993, 1996) åtta personlighetstyper som 
hon sammanställt som personligheter som behövs i ett team. Personlighetstestet som 
teamledare och teammedlemmarna fyllde i visade att teamen generellt har många olika 
personlighetstyper. Dock finns det enligt vår undersökning ett team som om man skall 
utgå från Belbins personlighetstyper har störst bredd av personligheter och detta är team 
C. Detta team innehåller samtliga åtta personligheter om man ser till både första och 
andra personlighet. I både team A och B saknas personligheterna Coordinator och Plant. 
En Plant behövs i ett team eftersom han eller hon fungerar som en idéspruta. Eftersom 
mycket av myndighetsarbetet är reglerat i regler och lagar är det frågan om en Plant har 
så mycket att bidra med i ett team inom Supro. En Coordinator fungerar ofta inom ett 
team som den som lyssnar, klargör målen och har inget emot att delegera 
arbetsuppgifterna, det vill säga ledaregenskaper. Ledaren behöver då inte vara den 
formella ledaren utan någon som informellt fungerar som ledare inom teamet. Då en 
Coordinator liksom en Shaper anses vara ledare fast med olika arbetssätt och samtliga 
team har en Shaper och/eller en Coordinator inom teamet borde denna brist inte ha så stor 
betydelse. Personlighet som är vanligt förekommande i samtliga team är Team Worker. 
Denna personlighet är kopplad till att vilja teamets bästa och detta kan kopplas till vad 
som framkom genom intervjuerna att sammanhållning och bra klimat inom teamen är 
viktigt. Personligheter som också är vanligt förekommande är Implementer och Monitor 
Evaluator. Den sistnämnda är inte förvånande då mycket av deras arbete är att granska 
ärenden, vilket leder till att det inte är konstigt att individer med den personligheten söker 
sig till Supro. Inom enheten arbetar också många Shaper, fördelen med dem är att de inte 
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ser hinder som några problem, en egenskap som absolut är användbar inom Supro. 
Däremot kan de vara lite väl pådrivande.  
 
Sista punkten Lind och Skärvad (2004) tar upp är: Kräver uppgifterna många olika idéer? 
Här tar vi upp mångfald i vilket vi inräknar åldrar, kön, etnicitet, utbildningsbakgrund 
och arbetsbakgrund. Skall man gå efter vad tidigare nämnd teori säger borde teamen 
inom Supro vara homogena, detta eftersom heterogena team oftast bara är att föredra när 
uppgifterna är så komplicerade eller omfattande att de kräver många olika idéer (Kuo 
2004; McShane & Von Glinow 2005). Vad gäller mångfald inom teamen inom Supro i 
Uddevalla finns det skillnader i åldrar inom samtliga undersökta team. Absoluta 
majoriteten av teammedlemmarna är kvinnor, dock finns det några få män. Etnicitet finns 
inte alls inom något av teamen. Majoriteten är inte högskoleutbildade, men det finns 
några undantag. Arbetsbakgrunden är skiftande. Sammantaget är teamen alltså ganska 
homogena, med undantag för faktorn ålder och arbetsbakgrund. Enligt Kuo (2004) och 
McShane och Von Glinow (2005) är mångfald endast positivt när det är avancerade 
arbetsuppgifter, så med koppling till det har mångfald ingen funktion för Supro i 
Uddevalla. Teamledare och enhetschef nämner däremot att det skulle vara positivt med 
mångfald inom teamen eftersom enhetens svaranden och sökanden bland annat har 
varierande bakgrund, olika åldrar och kön, och det är bra om arbetsplatsen speglar detta. 
Med deras syn anser de därför att någon med utländsk bakgrund skulle vara positivt för 
teamen.  
 

5.3.2 Diskussion 
Med tanke på att uppgifterna inte är så avancerade och till största del sker individuellt, 
anser vi; att hade det inte varit för att många arbetsuppgifter sitter ihop skulle det inte 
finnas någon större anledning att använda TBA.  
 
Angående kompetenserna inom Supro anser vi att det är viktigt att det som nu är balans 
mellan nyanställda och sådana som arbetat där några år. Detta ser vi som viktigare än 
vilken specifik utbildningsbakgrund de har eller vad de arbetat med innan de började på 
Supro. Detta grundar vi på att det är så specifika kunskaper som behövs inom Supro och 
dessa kunskaper får de med tiden på arbetsplatsen, mycket genom lärande av sina 
kollegor.  
 
Teamstorleken inom Supro varierar mellan elva och tolv teammedlemmar. Detta 
överensstämmer dels med vad många författare anser är lagom och dels med vad 
myndigheten  har satt upp som en lämplig storlek. Då också majoriteten av de anställda 
inom Supro tycker att det är en lagom storlek anser vi att vi får hålla med. Vi vill dock 
påpeka att vi tror att det ligger i överkant vad som är en lämplig storlek inom Supro. Fler 
teammedlemmar till ett team tror vi inte skulle bli bra, detta eftersom det redan nu finns 
tendenser till subgrupper, kommunikationssvårigheter samt svårighet att placera hela 
teamet tillsammans.  
 
Angående spridningen av personligheter inom teamen anser vi att det är positivt. De 
säger själva att de kompletterar varandra inom teamet och detta anser vi är viktigt, detta 
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eftersom många olika personligheter i ett team kan vara negativt då olikheterna kan leda 
till konflikter och dålig sammanhållning. Vi tror att det är en stor fördel med många 
personligheter inom ett sådant här team, däremot är vi skeptiska till om de verkligen 
behöver alla Belbins (1993, 1996) åtta personligheter. De roller som vi tror att ett team 
inom Supro främst behöver är Monitor Evaluator, detta eftersom arbetet är av 
granskningskaraktär. Också Team Worker behövs för att hålla samman teamet och någon 
person med ledarpersonlighet som exempelvis en Shaper eller en Coordinator.  
 
Angående mångfald håller vi med teamledare och enhetschef som menar att mångfald är 
positivt. Vi förstår också Kuo (2004) samt McShane och Von Glinow (2005) som säger 
att mångfald i många fall innebär fler konflikter och kommunikationsproblem. Hur detta 
speglar sig för Supros team diskuteras under nästa rubrik. Sammantaget anser vi inte att 
mångfald skulle vara något negativt för teamen inom Supro, snarare tvärtom. 
 

5.4 TEAMENS SOCIALA MILJÖ 

5.4.1 Analys 
Vi talade med dem om sammanhållning och majoriteten anser att det finns god samman-
hållning inom teamen. För att öka teamkänslan och sammanhållningen har teamen 
genomgått teambuilding, då både i form av egna planerade aktiviteter och mer 
organiserade aktiviteter med externa konsulter. Kozlowski och Ilgen (2006) är osäkra på 
om teambuilding ökar sammanhållningen, men samtliga respondenter i vår undersökning 
anser att teambuilding är nyttigt för dem och ökar sammanhållningen, men flera påpekar 
att det sker för sällan. Enhetschefen liksom ett team påpekar att teambuilding med de 
externa konsulterna inte var helt lyckad och detta visar på att det är viktigt att analysera 
olika alternativ eftersom teambuilding kan gå till på många olika sätt. Detta påpekar 
också Kozlowski & Ilgen (2006).  
 
McShane och Von Glinow (2005) tar upp att sammanhållningen påverkas av följande 
faktorer: storleken på teamen, deras fysiska interaktion och tävlingsinstinkt. Storleken 
liksom den fysiska interaktionen tog vi upp under ”sammansättningen” men om den 
fysiska interaktionen kan sägas att de trots allt är samlade på samma arbetsplats. Även 
om alla inte har möjlighet att sitta tillsammans har de stora möjligheter att träffas fysiskt. 
Tävlingsinstinkt nämner både något team och teamledare att det finns i form av viss 
jämförelse mellan teamen, till exempel hur långt de kommit i det dagliga arbetet.  
 
Inom sammanhållning pratades också om konflikter. Samtliga respondenter säger att 
konflikter är inte vanligt förekommande inom något av teamen och i likhet med 
Kozlowski och Ilgen (2006) ser de inte bara konflikter som något negativt. Författarna 
liksom enhetschefen menar att lite konflikter skulle nog inte skada eftersom detta kan 
leda till att fler åsikter kommer fram.  
 
Ett flertal tidigare forskningar har gjorts som visat att arbetsklimat i form av exempelvis 
respekt, öppenhet, humor och trygghet har positiv inverkan team både arbetsmässigt och 
relationsmässigt. Två av tre team talar om gott arbetsklimat, det tredje nämner några 
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brister inom detta i deras team. Trygghet, stöd och humor känner dock samtliga inom sina 
team, detta påpekar teamledarna är viktigt då arbetet ibland kan upplevas som jobbigt, 
exempelvis vid jobbiga telefonsamtal.  
 
Stress tar Larsen (2003) upp i både positiv och negativ bemärkelse. I negativ bemärkelse 
menar han att mycket stress kan gå ut över gruppens arbete och deras relationer men han 
anser också att för lite stress kan göra teamen för avslappnade vilket kan leda till att de 
blir uttråkade. Respondenter från samtliga nivåer inom Supro tar upp stressen och då 
främst i negativ bemärkelse. Samtidigt sägs det att det är oundvikligt med viss stress då 
enheten inte kan styra antalet inkomna ärenden som dessutom kan variera kraftigt mellan 
olika dagar. Stress inom Supro handlar främst om att ha för mycket att göra vissa 
perioder. Flera teammedlemmar och enhetschefen nämner också stress på grund av 
förändringar inom arbetssätt och myndighet. Enhetschefen säger dock att klimat-
undersökningar visat att stressen minskat de senaste åren.  
 

5.4.2 Diskussion 
Sammanhållningen upplevs inte som helt optimal i samtliga team så därför anser vi att 
det fortfarande finns saker att arbeta med inom det. Detta bör ske i form av mer 
gemensamma aktiviteter, ibland som rena teambuildingsaktiviteter, men det viktiga anser 
inte vi är hur det går till utan att det blir av. När pengar och tid satsas på externa team-
buildingskoncept är det viktigt att de analyserar alternativen och väljer den som är mest 
lämplig, ibland är kanske inte samma koncept ultimat för samtliga team. Genom bättre 
lokaler tror vi också att sammanhållningen kan bli bättre, detta genom möjlighet att samla 
samtliga inom ett team på samma ställe.  
 
Arbetsklimatet är i de flesta avseenden bra anser vi, det är bra att det finns humor, 
trygghet och stöd inom teamen, dock finns det åsikter om att det ibland finns brister inom 
respekten och öppenheten gentemot varandra. Sammantaget anser vi dock att arbets-
klimatet är att betrakta som acceptabelt men att de bör arbeta för att öka respekten och 
öppenheten gentemot varandra.  
 
Stressnivån verkar generellt ligga högt på arbetsplatsen. Även om klimatundersökningar 
visar nedgång i upplevd stress behöver inte det betyda att den inte är för hög fortfarande. 
Flera säger att det är de dagarna när det saknas teammedlemmar som de upplever mest 
stress i och med högre arbetsbörda för dem som är på plats. Åtgärder på detta anser vi 
med vårt underlag inte kunna ge, detta för att det skulle behövas mer insikt i vad 
frånvaron beror på och vad det finns för möjligheter till planering av arbetet. 
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6. SLUTSATS OCH EGNA REFLEKTIONER 
 
Vi avslutar denna uppsats med en slutsats dit vi kopplar vårt syfte och ger svar på 
frågeställningarna ställda i första kapitlet.  Vi ger i detta kapitel också förslag på vidare 
forskning och ger några egna reflektioner angående vårt uppsatsarbete. 
 

6.1 SLUTSATS 
Vårt syfte har varit att genom en fallstudie av Kronofogdemyndighetens enhet 
Summarisk process i Uddevalla, identifiera vad som fungerar bra och mindre bra med 
deras teambaserade arbetssätt. Vi ville dessutom klargöra om det teambaserade 
arbetssättet är ett lämpligt arbetssätt för den berörda enheten.  
 
Slutsatsen bygger dels på vår första huvudsakliga frågeställning och de fyra utvalda 
faktorerna: teamets stöd från företaget – målsättningar och information, teamens ledare, 
teamens sammansättning och teamens sociala miljö. Slutsatsen bygger också på den 
andra frågeställningen där fördelar vägs mot nackdelar med enhetens arbetssätt och 
klargörande ges om TBA är lämpligt som arbetssätt för Supro i Uddevalla.  
 

• Vad fungerar bra och mindre bra med det teambaserade arbetssättet inom Supro i 
Uddevalla? 

 
Teamens stöd från företaget: Målsättningar och information - Denna undersökning 
visar att teamen inom Supro är delaktiga i målsättningsarbetet på lokal nivå och de är 
medvetna om målen både på lokal och högre nivå, vilket är bra. Mindre bra är att teamen 
inte känner att de kan påverka de mål som är satta på högre nivå samt att de i vissa fall 
inte förstår hur deras arbete kan leda till om de övergripande målen nås eller inte. Vad 
gäller informationshanteringen finns de mycket information att inhämta och de är duktiga 
på att ta del av informationen. Dock finns det mer att önska för att göra informations-
hanteringen optimal då det nu är mycket information och den finns på många olika 
ställen. Med förbättringar inom detta skulle tid sparas och risken för missad viktig 
information minska. 
 
Teamens ledare - Teamens ledare inom Supro hanterar alla de tre rollerna: chef, coach 
och ledare på ett bra sätt. Som chef går de in och styr när det behövs, som ledare arbetar 
de med långsiktig planering, men främst använder de rollen coach eftersom teamen är i 
den situationen att de är ganska självgående och främst använder teamledaren som ett 
bollplank. Det finns dock tillfällen då teamledarna inte helt lyckas ta på sig rätt roll vid 
rätt tidpunkt. Teamledarna har en kombinerad tjänst, halvtid som teamledare och halvtid 
som handläggare inom samma team vilket ger dem närhet till teamen och god inblick i 
det dagliga arbetet. Detta gör att teamledarna mer känner sig som ”en i gänget” än som 
ledare. Vidare är teamledarna bra på att ge feedback, detta genom att ge individuell 
feedback när det behövs och feedback till teamet som helhet när det är behövligt. Ibland 
kan dock feedback komma för tätt vilket gör att den inte uppskattas lika mycket. 
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Teamledarna deltar i vidareutbildning som gör att de blir mer kunniga inom sitt arbete, 
likaså får också teammedlemmarna vidareutbildning vid ett fåtal tillfällen.   
 
Teamens sammansättning - TBA fungerar bra som arbetssätt då arbetet består av flera 
sammanhängande moment. Den balans som teamen har mellan erfarna och inte så erfarna 
teammedlemmar gör att lärande kan ske både genom att de som arbetat inom enheten 
delar med sig av sina kunskaper och nya idéer kommer in utifrån. Storleken på teamen 
varierar mellan elva och tolv teammedlemmar per team, detta gör att de inte är speciellt 
sårbara vid frånvaro. Däremot är det på grund av den relativt stora storleken på teamen 
svårt att fysiskt placera dem i kontorslandskapet och på grund av detta blir det vissa sub-
grupper i form av vilka de mest pratar med. Det finns många personligheter inom 
samtliga team vilket gör att de kompletterar varandra med sina olika sätt att tänka och 
bete sig inom teamet. Teamen är till största del homogena, men viss tendens till mångfald 
finns i form av ålderskillnader och arbetsbakgrund, vilket är positivt för team med 
kontakt med många människor i olika åldrar och med olika bakgrund.  
 
Teamens sociala miljö - Teamens sociala miljö präglas av humor, trygghet och 
stödjande teammedlemmarna emellan. Konflikter är dessutom sällan förekommande. 
Dock är inte alla teammedlemmar att betrakta som helt öppna mot varandra och 
respektnivån är inte alltid optimal. Sammanhållningen i relativt bra och den har 
förbättrats i och med teambuildingsaktiviteter både genom egna aktiviteter och externa 
teambuildingskoncept. Det finns dock stress som upplevs som negativ.    
 

• Är det teambaserade arbetssättet ett lämpligt arbetssätt för den berörda enheten? 
 
Vårt svar med teori, empiri, analyser och diskussioner i åtanke blir ja. Detta grundar vi på 
att arbetssättet i stort sätt fungerar bra, dock finns det som framgår av första fråge-
ställningens svar faktorer som i nuläget inte fungerar optimalt. Vissa av dessa faktorerna 
är lättare än andra att förändra till det bättre men genom insikt i vad som behöver 
förbättras kan enheten arbeta med detta och utveckla TBA till ett ännu bättre arbetssätt.     
 

6.2 EGNA REFLEKTIONER 
Vi tycker att arbetet med denna uppsats har varit intressant, detta genom att vi fått läsa 
litteratur inom ett specifikt ämne, men främst för att vi fått se lite av verkligheten också. 
Vi gjorde ett val att utgå från Supros teambaserade arbetssätt i stort och analysera flera 
faktorer, detta eftersom vi ansåg att det skapade bättre helhetssyn. Med tidens gång insåg 
vi dock att det fanns mycket information och empiri att hämta inom samtliga faktorer så 
teoretiskt sätt hade det kunnat bli en uppsats med fokus endast på en faktor. Dock anser 
vi inte att fokus på endast en faktor hade kunnat ge något svar huruvida det teambaserade 
arbetssättet är lämpligt för Supro i Uddevalla. Vi har insett att uppsatsskrivande är ingen 
lätt uppgift, det tar mycket tid och kräver mycket kunskaper. Då ingen av oss tidigare 
hade intervjuat folk eller tidigare skrivit någon akademisk uppsats gav detta arbete oss 
flera nya erfarenheter.  
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Genom att använda flera olika undersökningsmetoder hade resultatet kanske blivit ännu 
tydligare, men på grund av den begränsade tiden på tio veckor hade det inte varit möjligt. 
Observationer hade varit lämpligt som tillägg i undersökningsmetod och för att 
kontrollera intervjuernas giltighet någon form av enkät till samtliga. Genom att göra tre 
intervjuer med två teammedlemmar ur varje team, samtliga teamledare och enhetschefen 
anser vi dock att informationsbehovet täcktes. Likartad information gavs från flera olika 
respondenter så därför anser vi inte att fler intervjuer hade givit oss så mycket ny 
information. 
 
Under arbetets gång har vi hittat områden inom Supro som vidare forskning skulle kunna 
bedrivas inom. Dessa är: 
 

• Hur kan informationshanteringen inom Supro bli bättre? 
• Hur påverkas teamen inom Supro av teamledarens dubbla roller?  
• Hur ser stressituationen ut för teamen inom Supro och hur kan den förbättras? 
• Mångfald inom Supro; är det positivt eller negativt? 

 
 
 
 
 

”Together Everyone Amount More” 
(tillsammans når vi bättre resultat) 

(Kronofogdemyndigheten 2005, s. 8) 
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BILAGOR 

BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR TILL TEAMMEDLEMMARNA 
 

• Berätta lite om era arbetsuppgifter. 
 
• Vet ni varför det teambaserade arbetssättet infördes som arbetsform inom den här 

enheten?  
 
• Anser ni att ledare och chefer inom den här enheten är tydliga med att klargöra 

vilka mål som myndigheten har? Vilka mål som ni som team skall uppnå?    
 
• Vad anser ni är optimal storlek på team inom er enhet?  
 
• Tycker ni att sammansättningen av teamen är genomtänkt eller har ni några 

funderingar på hur i era ögon en bättre sammansättning skulle kunna se ut? Hur 
ser sammansättningen ut? (kön, åldrar, etnicitet, utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenheter) 

 
• Hur tycker ni att en teamledare bör vara inom en sådan här enhet?  

 
• Får ni någon återkoppling om hur ni sköter ert arbete? (feedback och belöningar) 
 
• Får ni någon vidareutbildning och i så fall på vilket sätt? 
 
• Sker det någon form av teambuilding? 

 
• Anser ni att ni utvecklas som individer på den här arbetsplatsen?  

 
• Hur anser ni att stämningen är i ert team? (konflikter, sammanhållning och 

arbetsklimat) 

 I



BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR TILL TEAMLEDARNA 
 
• Berätta lite om arbetet som teamledare.  
 
• Vilka egenskaper och kunskaper anser ni att en teamledare inom den här enheten 

bör ha? Anser ni att ni har de egenskaperna och kunskaperna? 
 
• Hur arbetar ni för att göra myndighetens mål tydliga för alla som arbetar här? 
 
• Hur arbetar ni för att göra teamens mål tydliga för teammedlemmarna?  
 
• Vad anser ni är optimal storlek på team inom den här enheten?  
 
• Var ni involverade i att sätta samman teamen och i så fall hur gick arbetet till? 

Hade ni mångfald i tankarna när teamet sattes ihop? (förklara mångfald: kön, 
åldrar, etnicitet, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter) 

 
• Hur arbetar ni med återkoppling till teammedlemmarna? (feedback och 

belöningar) 
 
• Sker det någon form av teambuilding? 
 
• Vidareutbildning för er och för teamen, sker det och i så fall på vilket sätt? 
 
• Hur uppfattar ni att stämningen är i de team ni leder? (konflikter, sammanhållning 

och arbetsklimat) 
 

 
 

 II



BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR TILL ENHETSCHEFEN 
 

• Varför använder den här enheten (enheten Summarisk process inom 
Kronofogdemyndigheten) teamarbete som arbetssätt? 

 
• Hur arbetar du för att göra myndighetens mål tydliga för alla som arbetar här? 

 
• Hur arbetar du för att göra teamens mål tydliga för teammedlemmarna?  
 
• Vad anser du är optimal storlek på team inom den här enheten? 

 
• Vem gjorde sammansättningen av teamen och hur gick detta arbetet till? Fanns 

mångfald i tankarna när teamen sattes ihop? (förklara mångfald: kön, åldrar, 
etnicitet, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter) 

 
• Hur skedde valet av teamledare? Vilka egenskaper och kunskaper har de tre 

teamledarna inom den här enheten som gör dem lämpliga som teamledare? 
 

• Hur uppfattar du att stämningen är i teamen? (konflikter, sammanhållning och 
arbetsklimat) 

 III



BILAGA 4: EN PERSONLIG KARTLÄGGNING – VAD BIDRAR DU MED 
I ETT TEAM? 
 
Detta är en form av beteendetest som vi, Christoffer Johansson och Sandra Ferm, 
studerande inom företagsekonomi, Karlstads Universitet, tillsammans med intervjuer 
kommer att ha som underlag till vår C-uppsats. Uppsatsen har team som tema och vårt 
syfte är att identifiera vad som fungerar bra och mindre bra med det teambaserade 
arbetssättet samt klargöra om detta arbetssätt är lämpligt för er arbetsplats. Testet är 
sammanställt av Belbin som är teamforskare.  
 
Testet består av sju frågor och uppskattas ta 10-15 min. I detta test kommer ni att vara 
anonyma, dock vill vi ha information om vilket team ni tillhör. 
 
Instruktion: För varje fråga (1-7) skall du fördela totalt tio poäng bland de meningar som 
bäst beskriver ditt beteende. Poängen kan fördelas på alla meningar eller på ett fåtal. Är 
det bara en mening som stämmer in på dig ger du den tio poäng och de andra noll. Se dock 
till att poängsumman totalt vid punkterna A-H på varje fråga uppgår till tio. 
 
Är något oklart så fråga oss! 
 

Tack på förhand! 
 
 
 
Vilket team tillhör ni? (1, 2 eller 3)_______ 
 
 
 

1) Vad jag tror att jag kan bidra med i ett team:  
___ A.  Jag tror att jag snabbt kan se och dra nytta av nya möjligheter. 
___ B.  Jag kan samarbeta bra med alla typer av människor. 
___ C.  Att komma på idéer är en av mina naturliga talanger. 
___ D.  Min förmåga består i att kunna entusiasmera människor när jag 
 upptäcker att de har någonting av värde att bidra med för att nå gruppens 

mål. 
___ E.  Min styrka att genomföra aktiviteter har mycket med min 
 personliga effektivitet att göra. 
___ F.  Jag är beredd att acceptera tillfällig impopularitet, om detta 
 leder till ett positivt slutresultat. 
___ G.  Jag ser snabbt vad som kan fungera i olika situationer där jag  
 känner mig hemma. 
___ H. Jag kan i stort sett alltid framföra ett väl underbyggt alternativ 

 utan att vara påverkad av fördomar och personliga motiv. 
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2) Om jag hade en eventuell brist när det gäller att arbeta i team så är det: 
___ A.  Om inte mötet är välstrukturerat, kontrollerat och väl genomfört blir jag 

lätt spänd och otålig. 
___ B.  Jag är för generös mot andra som har värdefulla synpunkter men som 

inte givits tillfälle att ventilera dessa. 
___ C.  Jag brukar prata för mycket då teamet kommer in på nya idéer. 
___ D.  På grund av mitt objektiva synsätt har jag svårt att omedelbart stämma 

in i mina kollegors entusiasm. 
___ E.  Jag uppfattas ibland som alltför pådrivande och auktoritär om det är 

något som behöver uträttas. 
___ F.  Jag tycker det är svårt att gå i spetsen för teamet på grund av att jag 

påverkas för mycket av gruppens atmosfär. 
___ G.  Jag är benägen att bli för upptagen av mina egna idéer, så att jag tappar 

kontakten med det som händer runtomkring. 
___ H.  Mina kollegor tycker att jag oroar mig onödigt mycket för att saker och 

ting kan bli fel. 
 
3) När jag arbetar i ett projekt med andra människor 
___ A.  så har jag förmågan att påverka andra utan påtryckningar 
___ B.  brukar jag förhindra misstag och försummelser på grund av min 

allmänna påpasslighet. 
___ C.  så är jag redo att styra mötet så att man håller sig till ämnet och inte 

förlorar tid i onödan. 
___ D.  är det vanligt att jag bidrar med något originellt. 
___ E.  är jag alltid redo att stödja ett bra förslag i allas intresse. 
___ F.  är jag oftast intresserad av det senaste då det gäller utveckling och idéer. 
___ G.  tror jag att min förmåga att göra objektiva och sansade bedömningar 

uppskattas av andra. 
___H.  kan man alltid lita på att jag ser till att all betydelsefull verksamhet blir 

organiserad. 
 
4) Mitt karaktäristiska förhållande till teamarbete brukar vara: 
___ A.  Jag har ett försiktigt intresse att få lära känna mina kollegor bättre. 
___ B.  Jag har inget emot att utmana andras idéer, eller att stå för en åsikt som 

inte så många andra har. 
___ C.  Jag kan vanligen finna argument för att vederlägga osunda förslag. 
___ D.  Jag har en viss talang att få saker och ting att fungera så snart en plan 

skall verkställas. 
___ E.  Jag har tendens att undvika det självklara och istället komma med det 

oväntade. 
___ F.  Jag står för en viss perfektionism i alla arbeten jag utför. 
___ G.  Jag är alltid redo att använda kontakter som finns utanför teamet. 
___ H.  Trots att jag är intresserad av allas åsikter, tvekar jag inte att bestämma 

när ett beslut ska fattas. 
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5) Jag får tillfredställelse i ett arbete eftersom 
___ A.  jag tycker det är stimulerande att analysera situationer och värdera olika 

alternativ. 
___ B.  jag är intresserad av att hitta praktiska lösningar på problem. 
___ C.  jag tycker om att känna att jag skapar bra arbetsrelationer. 
___ D.  jag kan påverka beslut. 
___ E.  jag kan träffa andra människor som kanske kan erbjuda något nytt. 
___ F.  jag kan få människor att gå med på en nödvändig aktivitet. 
___ G.  jag känner att jag är i mitt rätta element när jag kan koncentrera mig helt 

på en uppgift. 
___ H.  jag tycker om att hitta ett område som stimulerar min fantasi. 

 
6) Om jag fick en svår uppgift som skulle lösas på begränsad tid och 

tillsammans med okända människor 
___ A.  så skulle jag vilja dra mig tillbaka till ett hörn för att finna en väg ut ur 

återvändsgränden. 
___ B.  så är jag beredd att arbeta med den person som visar sig bäst lämpad att 

lösa problemet, hur svår han än är att samarbeta med. 
___ C.  så skulle jag dela uppgiften genom att ta reda på vad olika kollegor 

skulle kunna bidra med. 
___ D.  så skulle min naturliga förmåga till timing se till att vi blev klara i tid. 
___ E.  så skulle jag hålla mig lugn och behålla förmågan att tänka klart. 
___ F.  så skulle jag hålla min målinriktning trots trycket från omgivningen. 
___ G.  så skulle jag vara beredd att ta ledningen om jag kände att gruppen hade 

kört fast. 
___ H.  så skulle jag få igång diskussion för att försöka stimulera till nya tankar 

och idéer för att få igång verksamheten. 
 
7) Så märks mina brister när jag arbetar i grupp: 
___ A.  Jag har lätt för att visa min otålighet mot sådana som hindrar arbetet. 
___ B.  Jag blir ibland kritiserad för att vara alltför analytisk och inte tillräckligt 

intuitiv. 
___ C.  Min önskan att alltid vara säker på att arbetet är ordentligt utfört kan 

bromsa verksamheten. 
___ D.  Jag blir lätt uttråkad och håller mig till ett fåtal medlemmar som kan 

stimulera mig. 
___ E.  Jag har svårt att komma igång om inte målen är helt klara. 
___ F.  Jag har ibland problem att förklara komplicerade idéer som jag kommer 

på. 
___ G.  Jag är medveten om att jag ofta kräver av andra att de skall klara av det 

jag inte kan göra själv. 
___ H.  Jag tvekar att ge luft åt mina synpunkter om jag möter hårt motstånd. 
    

Tack för din medverkan! 
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