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Abstract 

This is the paper you should read if you want to know more about working in team. 

Teamwork is a way of working and it increases more and more among societies and 

companies today, but it is not quite clear what the diffrences is from working in groups. We 

have in this paper tried to clear out the differences between groups and team, and we have 

also tried to give an oversight of how to work in team in organizations. Cultures of 

organizations, leadership and power and also development of qualifications are big parts of an 

organization´s daily work, and we have explained these concepts from a teamperspective. 

 

We have, in this paper, done interviews with people that have been in contact with the central 

consepts that we use. And then we have analyzed their answers with help from litterature, 

which we have closely studied, thereafter we have presented our results. We have critically 

looked into both litterature and the respondents answers to get a versatile picture of the 

concepts in this paper.  

 

Our results are, that team is an exceptional way of working for companies and organizations.   

Many companies do not realise though, that it takes a lot of hard work to assimilate the 

positive effects of working in team. 



 3 

Förord 

 

Den här uppsatsen är till för akademisk läsning men den kan även vara ett bidrag till företag 

som vill se hur teamarbete kan tillämpas i deras organisation.  

Många personer har varit till stor hjälp för oss under den här långa process som en 

C – uppsats innebär. Vi vill framförallt lyfta fram och tacka våra respondenter som ställde upp 

och lät sig bli intervjuade av oss. Ännu en person som har haft en stor del i vårt arbete är vår 

eminente handledare Gunilla, vi vet att det är ditt jobb, men om alla lärare/handledare skulle 

vara som du så skulle skolarbete vara en fröjd att genomföra. Avslutningsvis vill vi även tacka 

de personer som har hjälpt till med korrekturläsningen innan inlämningen. 

 

Tack till er alla!!  

Jenny och Martin 

 

Karlstad i Maj 2006 
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Disposition 

Kapitel ett 

Här går vi igenom varför vi har valt att skriva om ämnet team och bakgrund kring begreppet. 

Det innehåller även en presentation av vårt syfte och frågeställningar. 

 

Kapitel två 

I detta kapitel beskriver och definierar vi tre centrala begrepp som kan vara mångtydiga i 

dagens samhälle. Vi går grundligt igenom vad som skrivits i litteraturen om begreppen, främst 

från 1996 och framåt för att visa en bred bild av begreppen. Under varje begreppsbeskrivning 

har vi sedan presenterat hur vi har definierat dem i vår uppsats. 

 

Kapitel tre 

Innehåller vårt teoriavsnitt där vi grundligt går igenom centrala teman för vår fortsatta uppsats. 

De centrala temana består av organisationskultur, möta förändring, makt, ledarskap, bygga 

team, grupprocesser samt kompetensutveckling.  

 

Kapitel fyra 

Här beskriver vi vår valda metod, genomförande, urval och felkällor. Vi presenterar även de 

respondenter som vi intervjuat. 

 

Kapitel fem 

Består av analys av vår empiri, kopplat till vår teori. Vi har här redogjort för de uppenbara 

likheter och olikheter som uppkommit i empirin samt om vi har kunnat se några tendenser i 

respondenternas svar. 

 

Kapitel sex 

Här diskuterar vi kring vår teori, våra resultat, tillvägagångssätt samt kring uppsatsens 

eventuella brister. Vi låter även våra egna åsikter få ta plats i det kapitlet. 
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1. Inledning  

När vi först fick höra talas om team och att arbeta i team så blev vi nyfikna på vad det innebär. 

Det lät som ett ganska vitt begrepp när vi lyssnade på personer som har arbetat i team. Vi 

själva har olika erfarenheter av teamarbete men ingen av oss kan säga att teamarbetet har skett 

på något mer organiserat sätt. Att arbeta på en industri med löpande band principen har vi 

båda provat på och där medför arbetssättet att team blir en naturlig del av arbetet. Människor 

blir utbildade på olika maskiner och kompletterar därmed varandra, liknande som det går till i 

ett team. Team är något som det pratas och diskuteras om ganska mycket i den allmänna 

debatten. Frågor som dök upp i skallen på oss var: Vad är ett team? Vad är skillnaden mot att 

arbeta på ett traditionellt sätt? Vad innebär det att arbeta med team? Hur skapas effektiva 

arbetsteam? Som vi förstod det så kan även teambuilding vara ett led i detta arbete. Bildandet 

av team är en process som sker på arbetsplatsen när beslutet har tagits att det är på detta sätt 

som ledningen vill arbeta. Är detta bra eller dåligt?  Det vi fokuserar på i denna uppsats är att 

arbeta i team och hur sammansättningen på ett team ska bli optimal samt om teamarbete är en 

metod som passar alla arbetsgrupper i alla lägen. Vad som händer om inte gruppen är 

samarbetsvillig samt vilka processer och stadier en grupp eller ett team går igenom.  

 

Företag arbetar mer och mer i team idag och det är samhället har styrt oss in på det spåret. Det 

är globaliseringen som har fört med sig detta till Sverige, andra länder som har kommit längre 

i sin syn på effektivt arbete sprider sin kunskap genom det ökade informationsflödet som 

globaliseringen ger. Vi anser att företagen blir starkare för att vi arbetar mer i team och vi 

menar att team är en stark stomme i fenomenet att bygga en stark organisationskultur. Denna 

tendens hos företagen, att de vill ha en stark organisationskultur har lett till det faktum som 

ingen kan blunda för, att fackförbunden är mycket svagare i dagens samhälle. Fackförbunden 

är mycket starkare i exempelvis Tyskland. Kulturen i företagen blir allt mer viktig för att 

stärka sitt eget varumärke, finns det en tillräckligt stark kultur inom företaget så blir det 

ganska självdrivande, påstår vissa forskare. Vår ansats är att beskriva team i företag och 

organisationer i Sverige idag 

 

1.1 Bakgrund/historik 

Det har varit svårt att hitta en specifik bakgrund till vad team är och hur begreppet har 

utvecklats över tiden. Vi vill förklara begreppet team med hjälp av Webers teorier angående 

makt och sedermera Lewins teorier angående ledarstilar. Cricket som spelades i England på 
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1500-talet och effektiva lag som utövar sportaktiviteter består alltid av team, där varje person 

har en uppgift och den kompletterar de andra i laget. Ett team skulle enligt oss kunna 

beskrivas som ett kugghjul. Om en kugge, alltså en individ, försvinner så snurrar inte hjulet 

och teamet fungerar inte lika bra längre.  

 

Förr var det enligt Granberg präster och lärare som var de naturliga ledarna i samhället. 

Granberg anser vidare att på 80-talet saknade vi positiva förebilder och vände oss därför till 

idrottsstjärnor och kungahuset för att få förebilder. Innan industrialismen var de flesta 

människor ägare av de produktionsmedel som de använde, de flesta var sin egen chef så att 

säga. Vid industrialismen förändrades detta i och med att kapitalismen utbredde sig och nu var 

inte arbetaren längre ägare av produktionsmedlen. Ägaren var numera kapitalägaren, och 

arbetet gick ut på att tjäna så mycket pengar åt kapitalägaren som möjligt. (Granberg, 1982) 

 

Granberg menar vidare att den fysiska styrkan alltid har varit den egenskap som har styrt vem 

som är ledare i samhället. Den som saknade styrka men hade ett högt stående släktnamn 

kunde anställa en stark man att sköta sina affärer åt honom. Piskan och straffet har i långa 

tider varit den morot som drivit arbetarna framåt. (Granberg, 1982) 

 

De två klassiska skolorna Scientific management/Taylorismen samt Human relations är två 

dikotomier, med tanke på deras helt olika sätt att se på människan i arbete. Taylorismen 

menar att människan är en asocial individ som i grunden är lat. För att effektivisera arbetet 

menade Taylor att människan i arbetet måste motiveras med hjälp av storleken på dennes 

belöning. Att löpande band- principen, där varje individ isoleras från de andra är den 

produktionssort som ger bäst effektivitet. Human relation skolan menar däremot att 

människan är genuint social som trivs bäst när den får arbeta i grupp. (Karlsson, 1986) 

 

Den studie som ledde till att Human relations – skolan uppkom är Hawthornestudien. Det var 

ett forskningsprogram som pågick i fem faser. Där hela tiden yttre faktorer förändrades både 

positivt och negativ för att se om produktiviteten påverkades. Asplund beskriver att 

experimentet gick ut på att studera sambandet mellan trötthet och produktivitet. De började 

med att studera om belysningen på arbetsplatsen hade något samband med produktiviteten. En 

grupp fick förbättrad belysning medan en annan grupp hade oförändrad belysning på sin 

arbetsplats. Det visade sig att produktiviteten ökade i bägge grupperna, vilket inte var vad 

forskarna hade förväntat sig. Forskarna beslutade att försämra belysningen för en grupp och 
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även här låta den andra gruppen ha en oförändrad belysning. Återigen så ökade 

produktiviteten för bägge grupperna. Forskarna insåg att det inte var belysningen som var den 

avgörande faktorn för den ökade produktiviteten men de förstod inte riktigt vad det var som 

ökade produktiviteten. (Asplund, 2000 och Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 

Det som forskarna hade upptäckt var att människan är en genuint social varelse även på 

arbetet. Hawthornestudien kom att leda till upptäckten att arbetaren önskar att bli behandlad 

som en människa även på arbetet. Arbetstagarna uppskattade att de blev uppmärksammade 

och att ledningen verkade bry sig om dem och på så vis kunde produktiviteten öka oavsett de 

yttre faktorerna. (Asplund, 2000 och Bruzelius & Skärvad, 2004)  

 

Den tredje skolan Sociotekniken uppkom när forskarna ville systematisera de två tidigare 

skolorna. Forskarna trodde att skolorna måste kombineras för att få ett optimalt arbetssätt. 

Sociotekniken fokuserar på självstyrande grupper där självständighet och ansvar är ledorden. 

(Karlsson, 1986) 

 

I slutet av 1940- talet genomförde Kurt Lewin experiment på hur olika ledningsformer 

påverkade klimatet i gruppen. Testet gjordes på elvaåriga pojkar som deltog i en 

fritidsverksamhet. Lewin hade tre ledningsformer som grund och han lät alla grupper av 

pojkar få prova på alla typerna av ledare. Det var en auktoritär ledare som dominerade och 

bestämde allt själv, han höll en klar distans till pojkarna och kritiserade dem på ett personligt 

plan. En av de andra stilarna var den demokratiska ledaren, han var främst inriktad på att leda 

gruppen mot ett gemensamt mål och han försökte hela tiden att få pojkarna att själva ta ansvar, 

kritiken som han gav var saklig samt objektiv. Den sista ledarstilen var passiv, den innebar att 

ledaren höll sig utanför, deltog inte alls i aktiviteterna och kritiserade inte pojkarna. (Granberg, 

1982) 

 

Den här undersökningen tror vi kan sägas ha lagt grunden till att vi i samhället arbetar med 

team i så stor skala idag eftersom den visade att grupper blir effektiva och samtidigt 

kvalitetssäkra om de arbetar under en demokratisk ledare, alltså en grupporienterad ledare. 

Klimatet var trivsamt och vänligt i dessa grupper, menar Granberg, och om det bara berodde 

på ledaren så var ju det en enkel sak att lösa för företagsledningen. (Granberg, 1982) 
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Undersökningen startade även en diskussion i arbetsgivarkretsar menar Granberg, och 

personalledning blev mycket inriktat på att få medarbetarna att trivas i företaget. Samförstånd, 

handledning och att skapa goda relationer på arbetsplatsen blev då personalledarens främsta 

uppgift. Att arbeta i grupper ansågs vara en del i detta arbete. (Granberg, 1982)  

 

1.2 Syfte/frågeställningar 

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva vad team är, vad begreppet står för och vad är 

skillnaden mot ett traditionellt ledarskap? Vi beskriver även hur det skapas effektiva 

arbetsteam på arbetsplatserna. Är det en metod som bara är positiv och som fungerar på alla 

arbetsplatser eller kan det vara så att det innebär ren manipulation och ”hjärntvätt” av 

deltagarna? Vårt mål med uppsatsen har varit att kritiskt granska begreppet från olika 

synvinklar för att göra det enkelt för oss själva och för andra att förstå och bilda sig en egen 

uppfattning om begreppet team. 
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2. Genomgång av tre centrala begrepp 

Två begrepp som vi har känt att vi måste förklara mycket utförligt är begreppen grupp och 

team samt skillnaden dem emellan. Organisationskultur är ett tredje begrepp som på grund 

av sin mångtydighet kan behöva förklaras närmare. Den grundliga genomgången öppnar för 

läsaren att förstå våra vidare tankegångar i den fortsatta uppsatsen. 

 

2.1 Grupper  

Här nedan så kommer vi att ge en sammanställning utav en rad definitioner från bland annat 

Sjölunds bok Gruppsykologi. Sjölund har i sin tur använt sig av en rad personer vid namn 

Homans, Lewin, Newcomb etcetera. för att kunna definiera begreppet. Vi avslutar med några 

rader om vad vi menar med begreppet. Begreppet grupp kan vi här nedan se används av 

många som en synonym till begreppet team, eller i varje fall ett liknande begrepp.  

 

En grupp kännetecknas av att den består av ett antal individer som det föreligger någon form 

av relation emellan och som oftast strävar mot samma mål. Vidare så skriver Sjölund att det är 

det ömsesidiga beroendet mellan individerna som är det väsentliga i en grupp. Utan detta 

beroende så skulle det inte vara en grupp. Sjölund menar vidare att det är av betydelse att 

individerna har samma normer. De behöver känna någon form av samhörighet, förekomma 

och delta i kommunikationen och han menar vidare att individen måste vara medveten om att 

det är en grupp. Det finns en rad olika typer av grupper såsom subgrupper, referensgrupper, 

frivilliga, primär, sekundär etcetera och det som är gemensamt för alla grupper är att de 

påverkar oss på ett eller annat sätt. (Sjölund, 1979) 

 

Grupp är inte ett renodlat begrepp som lätt kan definieras, som tidigare text visar. Det kan 

variera beroende på vad den har samlats för eller vilket uppdrag som den ska utföra och det 

kan även bero på vilken kultur som gruppen befinner sig i. Det beror även på vilken form 

gruppen har och intensionerna i medarbetarskapet, såväl som i ledarskapet som gruppen har. 

(Börjesson, 2001)    

 

Börjesson har radat upp ett antal punkter där hon visar att en grupp består av ett antal 

individer som: 

• Har flera eller ett gemensamt mål som de arbetar mot. 

• Individerna i gruppen förstår målet där de arbetar gemensamt för att utveckla detta. 
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• Individerna inom gruppen delar på resurser såsom tid och pengar. 

• De ser till att lösa problem gemensamt. 

• Individerna tillåter varandra och gruppen att bli bättre och framför allt att kunna lära 

av varandra inom gruppen.  

•  Gruppen strävar mot att verksamheten ska förbättras. 

• Ha roligt och därmed skapa en trivsel ihop så det känns bra att jobba i gruppen. 

Dessa ovanstående punkter tillsammans, menar Börjesson, kan självklart kompletteras med 

andra punkter som inte är nämnda. Denna lista är därmed inte fast utan det kan läggas till en 

rad olika punkter om läsaren saknar några, men punkterna är en utgångspunkt för vad 

Börjesson menar att en grupp behöver för att den ska kunna fungera tillsammans på ett 

tillfredsställande sätt. (Börjesson, 2001) 

 

”Arbetet bör vidare vara grupporganiserat – tio slavar är en lagom 

grupp. Detta underlättar övervakningen, men fr a uppmuntrar det till 

konkurrens och sporrar till bättre arbetsinsatser. Dessutom finns den 

fördelen att de lata avslöjas och ’”när en arbetsuppgift upplivas genom 

tävlan framstår den bestraffning som sölkorvarna utsätts för som 

rättvis och tadelfri.’” ” (Karlsson, 1986:104) 

 

2.1.1 Vår definition av begreppet grupp 

Vi håller inte riktigt med Börjesson i hennes definition utan vi menar att begreppet grupp är 

en samling människor som egentligen inte behöver ha något gemensamt mål. Det kan vara 

människor som samlas på en plats för att titta på konsert utan att de behöver ha inbördes 

relation med varandra.  

 

2.2 Vad är ett team och vad skiljer det från en grupp? 

Här kommer vi att ta upp ett antal definitioner på ett team och mycket grundligt gå igenom 

vad det är eftersom det är grundbegreppet i vår uppsats. 

 

Det som skiljer en grupp från ett team är att ett team består av människor som är samlade 

utifrån sina olika kompetensområden och de arbetar tillsammans för att uppnå samma mål. 

Målet är därav ofta av yrkesmässig form, vilket innebär att de får lön för arbetet eller andra 

kompensationer. (Larsen, 2003) 
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Grupp skiljer sig från team, enligt Börjesson, på några punkter, exempelvis att grupper har en 

stark tydlig ledare, medan team kan dela ledaransvaret inom teamet. Grupper diskuterar, 

beslutar och delegerar, men i teamet så arbetas det tillsammans. (Börjesson, 2001) 

 

Ett team består normalt av individer som befinner sig nära varandra fysiskt och geografiskt. 

Men i och med globaliseringen och IT världen så blir det mer och mer vanligt att team 

befinner sig lång ifrån varandra både geografiskt och fysiskt. Det kallas för ett ”IT – ålders” 

fenomen, teamen kan då arbeta via datanätverk, telefon, sattelit etcetera. Det brukar dock ta 

längre tid att få ett sådant team sammansvetsat, det kanske inte alls går att få en lika stark 

sammanhållning i ett så kallat IT team som i ett normalt team, där de träffas fysiskt och 

befinner sig nära geografiskt. (Larsen, 2003)    

       

För att kunna utskilja ett team från andra grupper så skriver Larsen att i ett team så måste det 

finnas identifierbara gränser som avskiljer medlemmarna i gruppen från dem som inte är med. 

Ett team består inte av en rad människor som samlats tillfälligt i en grupp för att av någon 

anledning arbeta tillsammans eller byta erfarenheter med varandra, exempelvis människor 

som träffas på stan och gör något gemensamt. En samling med människor som har en chef är 

heller inte något team. (Larsen, 2003) 

  

Teamet skapar efter ett tag en form av gruppidentitet, dem ger varandra stöd både 

yrkesmässigt och socialt och de har en känsla av ett delat öde och gemenskap. Teamet 

uppträder ofta som en enda enhet gentemot andra grupper och dess produktion. Teamet 

utvecklar strukturer, förhållningssätt, normer och regler för det hur de ska uppföra sig internt. 

De skapar maktstrukturer internt samt både informella och formella mål. Team kan, som 

människan, ha bra och dåliga dagar, vissa dagar så fungerar samarbetet bra och vissa dagar 

inte. (Larsen, 2003) 

 

Teamet kan beskrivas som ett system som är självreglerade och lika levande som människan. 

På samma sätt som individen kan teamet drabbas utav störningar så att det inte fungerar som 

det ska, exempelvis neurotiska störningar såsom överdriven nervositet. (Larsen, 2003) 

 

Idag diskuteras det ganska mycket om begreppet team, teamanda. Teamandan uppstår inte 

vanligtvis av sig själv utan den kräver underhåll och uppmärksamhet i likhet som en relation 
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gör. Den behöver också omvårdnad, tid och omtanke. För att en grupp ska kunna bli ett team 

så behöver den även gå igenom och lära sig att hantera en rad konflikter. (Börjesson, 2001) 

 

Hos grupper som vill bli mer som ett team och vara mer öppna så kan denna definition vara 

bra. ”A team is a small number of people with complementary skills who are committed to a 

common purpose, set of performance goals and approach for which they hold themselves 

mutually accountable.” (Börjesson, 2001:12) 

 

Team kan vara en grupp med människor som arbetar för att uppnå ett gemensamt mål. 

Exempel på detta kan var ledningsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper, självstyrande 

grupper eller personer som arbetar på samma avdelning på sitt arbete. (Myrgård, 2005) 

 

För att visa på skillnader från andra grupper så vill Bengtsson, Lind och Samuelsson betona, 

att i ett team så existerar det ett, vad de kallar för faktiskt samarbete, i arbetet som sker i 

teamet. Vidare så skriver Bengtsson (et al.) att teamet normalt är självstyrande till en viss grad 

när det gäller sitt arbete mot uppsatta mål eller teamet gemensamma värderingar och visioner. 

Det är här svårt att påstå att antingen så bildar en grupp med individer ett team eller inte. Här 

så menar Bengtsson (et al.) att det snarare är frågan om olika nyanser eller nivåer. Med det så 

menar de hur omfattande det målinriktade arbetet, arbetsuppgifterna och ansvaret är. Hur 

fördjupat och avancerat samarbetet är inom gruppen är styrande för om det ska bli ett team 

eller inte. (Bengtsson, et al. 2000) 

 

2.2.1 Vår definition av begreppet team 

Det vi menar med team är snarlikt det som Bengtsson (et al.) skriver om. Att ett team består 

av människor som har komplementära kompetenser och strävar efter samma mål. Ett team är 

en självstyrande grupp som även kan ha en ledare. 

 

2.3 Organisationskultur 

Här kommer en grundlig genomgång av vad vi tycker är relevant kring begreppet 

organisationskultur. 

 

Eftersom begreppet organisationskultur är ett relativt nytt begrepp enligt Hofstede, så finns 

ingen definitiv definition av det. Begreppet dök först upp under 60-talet och förklarades då 
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som klimat i företag, efter det så har begreppet utvecklats till vad det är idag. Det kan vara 

exempelvis oskrivna lagar eller hur de anställda ser på sin anställning, om de lever för att 

arbeta eller arbetar för att leva. (Hofstede, 1991) 

 

Kulturen är något som är socialt skapad och bevarad av människorna som organisationen 

består av. Hofstede menar även att det är ett begrepp som är mer än summan av sina delar och 

att det avspeglar organisationens historia. Vidare anser Hofstede att organisationskultur är 

något som är svårt att förändra och innehåller vissa, för företagen, specifika symboler, 

sedvänjor, hjältar, värderingar och ritualer. Hofstede skriver: 

 

”Undantagslöst visade det sig att en kulturs dominans och 

sammanhållning var en avgörande egenskap hos företag som utmärkte 

sig. Dessutom gällde, att ju starkare den kulturen var och ju mer 

inriktad mot marknaden den var, desto mindre var behovet av 

policyhandböcker, organisationsscheman och detaljerade procedurer 

och regler. I dessa företag vet människor långt nere på verkstadsgolven 

vad de ska göra i de flesta situationer därför att de få styrande 

värderingarna är glasklara.” (Hofstede, 1991:223)  

 

Hur begreppet tas emot, menar Hofstede, är olika beroende på vilken del av världen du 

kommer från. Han skriver att människor i USA är mer beroende av hierarkier och regler än i 

exempelvis Sverige och att ha en stark organisationskultur är därför lättare att få i Sverige. 

I USA tas kanske inte begreppet kultur lika positivt emot som det skulle göra i Sverige, där 

behovet av regler inte är lika påtagligt. (Hofstede, 1991) 

 

Angergård, Hamrin och Weiss skriver till exempel om växarkultur, där organisationens kultur 

handlar om att ta tillvara på människors vilja och förmåga till att växa. Dessa författare menar 

att inom organisationer med växarkultur är företagandet en skapande process. Organisationen 

ser människan alltid som ett subjekt istället för ett objekt. Människor inom organisationer med 

en växarkultur utvecklas på både ett personligt och professionellt sätt genom att 

organisationen inte har lönsamhet som mål, utan de organisationerna anser att lönsamhet är ett 

medel i ledet att utveckla människorna. (Angergård, et al. 1998) 
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Skillnaden mellan organisationskultur och nationalkultur ligger i att symboler, ritualer, 

sedvänjor och värderingar spelar olika roller i dessa två. På nationsnivå ligger skillnader 

mellan två nationer främst i värderingarna medan kulturskillnader på organisationsnivå ligger 

främst på sedvänjorna. (Angergård, et al. 1998) 

 

2.3.1 Vår definition av begreppet organisationskultur 

Vi menar att begreppet organisationskultur står för atmosfären i organisationen vad det gäller 

oskrivna regler, traditioner, normer och värderingar. Kulturen är socialt skapad och innefattar 

exempelvis hur arbetarna ser på sin anställning och på sin organisation. 

 

 

Vi har i detta kapitel grundligt redogjort för de tre begreppen grupper, team samt 

organisationskultur. I det kommande kapitlet kommer vi att presentera vårt teoriavsnitt i form 

av tematiseringar kring våra centrala teman. 
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3. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet ämnar vi presentera och motivera våra teoretiska referenser. Vi har valt 

teman utifrån att det i den litteratur som finns kring ämnet team är mycket omfattande och 

några definitiva förklaringar finns inte. För att få med ett så brett perspektiv som möjligt har 

vi valt att ha överskrifter som innefattar så mycket som möjligt utan att sväva bort från ämnet. 

De tematiseringar vi har använt oss av har vi valt med tanke på att för att ett företag ska 

kunna arbeta teambaserat så krävs en stor process. Denna process innebär att företaget först 

måste se över ett antal faktorer inom sin organisation, såsom företagskultur, ledarskap och 

hur makten fördelas inom företaget. Hur företaget möter en förändring måste även det ses 

över så att förändringen till ett mer teambaserat arbete kan ta sin början. När väl teamet är 

igång så krävs ofta av företaget att de har en plan för vilken kompetensutveckling som 

teammedlemmar och ledare behöver.  

 

3.1 Tematiseringar 

Vi har valt att tematisera vår teoridel på grund av att den litteratur som finns skriven om 

begreppet är så omfattande. När vi valde teman har vi haft i åtanke att de ska vara 

övergripande samt direkt kopplade till vårt syfte. Varje tema består av en del där vi skriver 

om vad temat är, hur det är uppbyggt och hur du kan använda det samt varför du ska 

använda detta. Vi skriver även det positiva och det negativa om varje tema under respektive 

rubrik. I och med att våra data, både intervjuer och vår litteratur som vi använt oss av inte är 

direkt kritiska till ämnet så har vi valt att plocka ut ett antal artiklar som är kritiska till ämnet. 

Detta för att få en bredare vinkling på ämnet. Artiklarna är huvudsakligen hämtade från 

tidningen Personal & Ledarskap, och de är inte mer än sju år gamla.  

 

3.2 Bygga organisationskultur 

I detta stycke ämnar vi presentera hur företag kan bygga en stark och fungerande 

företagskultur. 

 

Bruzelius och Skärvad skriver om att framgångsrika företag ofta har starka företagskulturer. 

De menar att det kan vara en svår men intressant process att utveckla en stark kultur. Det kan 

vara tillfälle att se över sin företagskultur när företaget behöver förbättra sin effektivitet, 

vitalitet samt innovationsförmåga. Att ha en stark kultur kräver mycket av företaget då den 

måste stödja verksamheten samt vara integrerad och accepterad inom företaget menar 
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Bruzelius och Skärvad. Som vi tidigare skrivit så är företagskultur atmosfären inom företaget, 

hur medarbetarna ser på sitt arbete. Bruzelius och Skärvad beskriver att de vill likna 

företagskulturen med en lök med olika lager. För att förstå ett företags kultur måste alla lager 

gås igenom för att på så sätt komma till kärnan som är grundläggande antaganden. Kärnan 

består av djupt rotade antaganden som ingen längre reflekterar över, de bidrar även till att 

många företag har svårt att förändra sin affärsidé. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 

För att bygga en stark företagskultur måste ledningen först determinera företagets uppgift, 

menar Bruzelius och Skärvad. Sedan måste det bestämmas vilka dominerande värderingar 

samt idéer som är bra respektive dåliga för företaget, det kan till exempel vara viss klädsel 

eller hur medarbetarna ska tilltala sin chef. Regler och normer är även dem signifikanta för 

företagskulturen. De tre punkterna är grunden till att bygga en stark kultur menar Bruzelius 

och Skärvad, de kan tillämpas både innan ett nytt företag ska startas och på gamla företag som 

har varit igång länge. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 

De menar att för att kulturen i företagen ska bli stark samtidigt som företaget ska bli 

framgångsrikt, så krävs det förutom de ovanstående även att ledningen är enig om vilka regler, 

normer och värderingar som ska gälla i företaget. Ledningen måste förse medarbetarna med 

positiva förebilder samt regler som gör att medarbetarna kan följa de värderingar som satts 

upp. Det sista som Bruzelius och Skärvad tar upp är att det måste finnas effektiva 

informationskanaler och rutiner som hela tiden upprätthåller allt detta. (Bruzelius & Skärvad, 

2004) 

 

Bruzelius och Skärvad skriver vidare att socialisationen inom företaget är en viktig del i 

företagskulturen. För att skapa ett gott första intryck hos nya medarbetare krävs att de blir väl 

omhändertagna av såväl ledare som kollegor. Företag som vill bygga en stark kultur ska 

sträva mot att ha en öppen kultur menar Bruzelius och Skärvad. I en öppen kultur är det 

tydligt och begripligt vad som förväntas av den nya medarbetaren. (Bruzelius & Skärvad, 

2004) 

 

Rekrytering av ”de rätta” personerna, belöning och status samt vad ledningen gör i olika 

situationer definierar hur företagets kultur kommer att se ut, menar Bruzelius och Skärvad. 

Formella uttalanden, riter i ritualer samt organisationsform är även dem signifikanta punkter 

för en ledning som vill påverka hur kulturen ser ut. Motivation skapas i företaget när 
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medlemmarna i en organisation känner lojalitet gentemot företaget och identifierar sig med 

dess värderingar. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 

Sammanfattningsvis måste en organisations affärsidé, mål samt strategi hänga ihop. De 

faktorerna påverkar hur medarbetare i alla skikt reagerar och agerar. Endast genom att 

utveckla och förändra ett företags grundläggande antaganden kan kulturen förändras positivt. 

Bruzelius och Skärvad menar att vissa forskare anser att det inte går att förändra ett företags 

kultur, medan andra anser att det är en ledares uppgift att hela tiden förändra den. (Bruzelius 

& Skärvad, 2004) 

 

3.2.1 Kritik mot att ha för stark kultur i ett företag 

Stark kritik mot begreppet företagskultur kan vi läsa om i en artikel från tidningen Personal & 

Ledarskap, skrivet av Linda Badner. Hon skriver om en svensk ung kvinna som under två år 

blev systematiskt manipulerad av en kyrklig rörelse i USA. Många företagskulturer går ut på 

att medarbetarna ska leva och andas sitt företag, menar Badner. Kvinnan i artikeln ser stora 

likheter mellan stark företagskultur och hennes egen upplevelse som medlem i den kyrkliga 

sekten. Hon menar att gränsen mellan sekt och organisationskultur plötsligt blir oroväckande 

diffus. (Badner, 2005) 

 

Kvinnan beskriver hur hon stegvis fördes in i sekten, först genom öppna diskussioner som var 

både logiska och hade vetenskaplig grund. Efterhand blev det mer och mer manipulativt med 

ett enormt psykologiskt tryck där hon avskärmades från omvärlden, inklusive sin familj som 

utmålas som ”de onda”. Hon tog till sig sektens sanning som den enda 

sanningen. ”Medarbetare som dyrkar chefen, inte ifrågasätter och arbetar gratis är en lukrativ 

affärsidé.”, menar kvinnan. (Badner, 2005) 

 

När chefen pratar om att medarbetarna ska leva och andas företaget så riskeras det att 

utvecklas en företagskultur som lönar sig på kort sikt, menar Badner, men den kan bli 

förödande på en lång sikt. Att driva laganda och lojalitet för långt kan skada medarbetarnas 

integritet, samt att kritik börjar ses som ett svek mot företaget och viktiga gränser mellan 

arbete och privatliv försvinner. Det finns i människan en inneboende önskan att fullfölja sina 

åtaganden och detta är en drivkraft som många manipulatörer använder sig av. (Badner, 2005) 

 



 20 

Gränsen mellan karismatiskt ledarskap och psykopatiska chefer är hårfin. Badner skriver om 

att i dagens företagsklimat så skapas ett ledarskapsideal som inte är hälsosamt. Ledarna ska 

vara charmiga och effektiva. Badner menar vidare om kurser i personlig utveckling är 

tvivelaktiga och Badner frågar sig vidare var går gränsen mellan utveckling och terapi? 

Vilken utbildning har kursledarna för att kunna garantera att kurserna inte går över styr? I 

Sverige så är det i princip tillåtet att göra vad som helst med människors psyken, bara du inte 

kallar det för psykoterapi. (Badner, 2005) 

 

3.3 Möta förändring inom organisationen 

Alla företag genomgår någon gång en förändring, ofta fler genom årens lopp. Att möta 

förändring kan vara ett centralt tema i vår uppsats eftersom att arbeta i team är ett relativt 

nytt begrepp som många företag har börjat arbeta med. Här kommer vi att ta upp hur en 

organisation kan hantera förändringar när de dyker upp. 

 

Bruzelius och Skärvad skriver i sin bok, att när en organisation ska utformas måste tre krav 

vara uppfyllda. De tre kraven är:  

1. Effektivitet 

2. Förändringsförmåga 

3. Legitimitet 

(Bruzelius & Skärvad, 2004:36) 

 

Vi fokuserar oss på kravet att ett företag måste ha förändringsförmåga eftersom det är en del 

av det centrala temat i vår uppsats.  

 

Förändringsförmåga måste företagen ha, menar Bruzelius och Skärvad, eftersom vi lever i en 

föränderlig tid där bland annat ny teknik och globaliseringen hela tiden skapar nya 

förutsättningar. De menar att en organisation som såg ut på ett visst sätt när den startade, inte 

kommer att se ut på det sättet efter några år. Skulle den göra det så blir den ofta förlegad och 

utkonkurrerad. Organisationen måste ständigt vidareutveckla sig, förändra produkter och 

tjänster så att de passar de förändrade behoven hos kunderna. De menar även att det i 

organisationer, och kanske framförallt i människor, så finns det en inbyggd motvilja mot 

förändringar. Detta är något som organisationen måste ändra eller komma till rätta med 

genom att i god tid upptäcka behovet av förändring. Om förändringsbehovet upptäcks i tid har 
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företaget tid på sig att genomföra rätt förändringar på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. (Bruzelius 

& Skärvad, 2004) 

 

Ahltorp beskriver att förändring är den ultimata utmaningen för en ledare. Detta håller 

Bruzelius och Skärvad med om, många gånger är tids och resursaspekten starkt begränsande 

för ledningen. Att leda ett företag när det genomgår en förändring innebär många svårigheter 

med exempelvis kommunikation och informationsfrågor. Bruzelius och Skärvad menar att 

förändringsarbete handlar om att skapa insikt om samt förståelse för förändringsbehovet hos 

medarbetarna. Bruzelius och Skärvad lyfter fram en annan författare vid namn Lewin som 

menar att varje förändringsprocess har tre faser: 

1. Upptining – behovet av förändring väcks. 

2. Förändring – förändringen genomförs. Förändringen stärks genom att nya mönster 

inom organisationen uppkommer. 

3. Återfrysning – ledningen försöker frysa det nya tillståndet för att behålla förändringen.  

Det finns kritik till detta sätt att se på förändringen, Bruzelius och Skärvad skriver om Weick 

som ansåg att en organisation aldrig kan frysas utan alltid är i ständig förändring. (Ahltorp, 

1998 och Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 

Andra författare har inspirerats av Lewins modell, bland annat Rhenman, som menar att 

företag i förändring genomgår fyra faser. De är: vision av förändring, drivkrafter till 

förändring, hinder för förändring, metoder för konflikthantering. Med utgångspunkt i dessa 

teorier menar Bruzelius och Skärvad att organisationer i förändringsarbete kan använda sig av 

en så kallad kraftfältanalys. ”Analysen innebär att organisationens medarbetare, ofta i 

grupparbetesform, gemensamt identifierar det kraftfält som består av drivkrafter för och 

hinder mot den vision organisationen eftersträvar.” (Bruzelius & Skärvad, 2004:428)  

 

Ahltorp menar att det alltför ofta är uppifrån och ner som informationsflödet inte fungerar 

med en instabil organisation som följd.  Under förändring så kan även företag med en ”vänlig 

kultur” vända och bli aggressiva eftersom ovissheten leder till otrygghet. Många drar sig för 

att meddela obehagliga besked till sina kollegor, men Ahltorp menar att det är bättre att ge ett 

obehagligt besked snabbt än att inte säga något alls. Om chefen är osäker på sin egen framtid 

kan inte företaget förvänta sig att denne ska ta tag i sina arbetsuppgifter. (Ahltorp, 1998) 
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En ledare i ett företag som håller på att genomgå en förändring kommer att försättas i olika 

roller allteftersom förändringen fortskrider. Ahltorp menar att han/hon först ska vara strateg, 

framtidsoptimist och samtidigt djävulens advokat samt se kraven på förändring från 

omvärlden och samtidigt farorna. Ledaren ska även vara beredd att bli syndabock åt sina 

medarbetare som inte gillar förändringen. Andra viktiga roller som en ledare kommer att få ta 

är informatör, vägledare, uppmuntrare och barrikadkämpe. Eftersom ledaren först och främst 

är en representant för företaget så bör han/hon vara beredd att ta dessa utmaningar. Det som 

Crosby skriver i sin bok från 1988, bekräftar det som Ahltorp skriver tio år senare, att en 

ledare förväntas ta alla dessa roller. Han menar även att i företaget bör det redan vid starten 

utvecklas strategier för hur förändring ska hanteras. Självklart, menar Crosby, så kan inte all 

förändring förutses men det finns då åtminstone en lista på vem som har ansvaret. (Ahltorp, 

1998 och Crosby, 1988) 

 

3.4 Makt i organisationer 

Ytterligare ett tema som vi tar upp är makt, hur makt kan se ut i organisationer, var 

begreppet kommer ifrån samt kritik till det samtida maktproblemet mellan kvinnor och män. 

 

Beslut, konflikt, kontroll, förändringar, makt och politik är viktiga teman inom 

organisationsteorin, menar Hatch. De utvecklas och förnyas ständigt och berör många av 

organisationens delar. Makt definieras av Hatch som att ”A har makt över B i samma 

utsträckning som denne kan få B att göra något som B annars inte skulle ha gjort.” (Hatch, 

2000:309) Hon menar vidare att makt är något relativt som beror på i vilken relation den 

utövas. Hatch skriver att makt är något som vi människor tar till för att uppnå något och det 

innebär att vårt egenintresse har stor del i begreppet. Men utövandet av makt är inget ont eller 

själviskt, menar Hatch, men det finns potential att det kan bli det. Makt kan bestå och utövas 

genom tvång eller hot om tvång, belöningar, normer och kunskap. (Hatch, 2000) 

  

Det finns många källor till makt, anser Hatch, de främsta är auktoritet och legitimitet medan 

personlighetstyper, expertis och tur även dem kan bidra till tillfogandet av makt. Hatch skriver 

om att den som har auktoritär makt är den i en organisation som har kontroll över kritiska 

resurser och fattar viktiga beslut. Det kostar mindre att använda auktoritet som maktform än 

att använda andra former. De andra kräver en mobilisation och utvärdering av den påstådda 

expertisen eller personlighetstypen och ger således en högre kostnad. (Hatch, 2000) 
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Den berömde klassikern Weber har definierat att det finns två sätt att få makt på och således 

bli en ledare, antingen genom auktoritet eller legitimitet. Weber menar vidare att det finns tre 

typer av auktoritära ledare; traditionell auktoritet där ledarskapet vinner kraft för att ”det har 

varit så i alla tider”. Byråkratisk auktoritet där regler och lagar har bestämt vem som ska ha 

makten. Karismatisk auktoritet som grundar sig i ledarens personlighet, hur väl denne kan 

manipulera sin omgivning till att tro på honom som ledare. Makt är alltså förmågan att bli 

åtlydd genom antingen straff eller hot om straff eller genom legitimering menar Weber. 

(Granberg, 1982) 

 

Ofta är det traditioner inom företagen som bestämmer och upprätthåller vem som har makten, 

menar Hatch. I organisationerna låter vi de gamla traditionerna gå vidare genom att bekräfta 

de symboler som de mäktiga medlemmarna har. De symbolerna kan vara var kontoret är 

beläget, rätten att tilltala sin chef vid förnamn eller kanske med titel. Dessa symboler kan i 

stort sett vem som helst skaffa sig inom organisationen och då blir det problem; konkurrensen 

om statussymboler blir stark och strävan för att få makt blir något sekundärt. (Hatch, 2000) 

 

I organisationer utvecklas och upprätthålls makt genom att skapa ett beroende hos andra och 

att hantera den osäkerhet som andra har, menar Hatch. Makten utövas genom att kontrollera 

informationsflödet till andra och ha kontroll över hur beslut fattas. Andra synsätt på begreppet 

är att makt har den som har förmågan att skydda andra medlemmar av organisationen från 

osäkerhet. Hatch menar vidare att makten har två ansikten: ett där maktutövaren på ett konkret 

sätt får gjort det som han/hon vill, samt ett ansikte som skapar och upprätthåller hinder för 

andra för att påverka organisationen och besluten inom den. (Hatch, 2000) 

 

Kritik har dock förts fram mot dessa sätt att se på makt enligt Hatch. Som exempel så menar 

feministerna att makten används för att marginalisera de maktlösa och göra dem ännu mer 

medvetna om att de saknar makt. Hatch skriver vidare om Giddens, som anser att makt styrs 

av spänningen mellan självständighet och beroende. Feministerna vill få till stånd forskning 

som inte bara baseras på organisationer som drivs av män, att istället försöka lyfta fram 

kvinnorna och se kvinnors språk och praxis. Som det är nu, menar Hatch, så nedvärderas 

kvinnors arbete och kvinnor stängs ute från maktpositionerna i både organisationerna och 

samhället. Hon menar vidare att genuskonflikter tystas ner av ”den manliga dominanstekniken 

som utnyttjar kvinnors beroendeställning, vilken finns inbyggd i deras underordnade 

positioner i makthierarkin.” (Hatch, 2000:327-28) 
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Hirdman beskriver i sin bok Genus- om det stabilas föränderliga former, hur mannen alltid 

har varit en norm för samhället, i den kristna skapelseberättelsen så beskrivs mannen som 

människa och kvinnan som ett stycke kött som ska växa till sig. Denna norm är problematisk, 

menar Hirdman, eftersom det även idag heter exempelvis ”brandman”, en kvinnlig brandman 

blir därmed något onormalt. Hirdman menar att den norm som har tillfallit mannen vilar på en 

självklarhet som alltid förhåller mannen till det mänskliga och kvinnan till mannen. Det 

skapar och upprätthåller makt, menar Hirdman, ”Män tar plats på kvinnors bekostnad bara 

genom att vara män.” (Hirdman, 2003:63) 

 

Hirdman menar vidare att kvinnor och män alltid har hållits isär yrkesmässigt. På 1800-talet 

var det otänkbart för männen att göra någon som helst syssla inomhus, de menade att om 

kvinnan blev sjuk så förblev korna omjölkade. I dagens samhälle har andra arbetsområden 

drabbats av denna uppdelning såsom exempelvis vården av gamla. Även under kapitalismens 

början så utnyttjades kvinnor och barn i arbete eftersom de var billigare arbetskraft, då de sågs 

som ”svagare män”. (Hirdman, 2003) 

 

Normen att mannen ska ta hand om kvinnan, att hon är svag och att han är hennes beskyddare 

är något som Hirdman beskriver ingående. Kvinnan ska föda barn och det är hennes enda 

uppgift i livet förutom att ta hand om sysslorna i hemmet, det är det som är normen, menar 

Hirdman. Många teoretiker har hänvisat till att kvinnan är svagare biologiskt för att på det 

sättet bevisa kvinnans underordning, men även sociologer har försökt att förklara 

underordningen genom att studera skillnaden mellan kvinnor och mäns vetenskapliga 

framgångar. Hirdman skriver om att kvinnor alltid setts som hot mot den ordning som finns i 

samhället, att männen ska vara norm. (Hirdman, 2003)  

 

3.5 Ledarskap 

Ledarskap är ett begrepp som existerat väldigt länge om än inte i det ordalaget. När vi läser 

böcker som utspelar sig på stenåldern och tidigare så finner vi att det fanns en ledare inom 

varje grupp människor och när vi tittar på djurvärlden så ser vi att det alltid finns en eller två 

som har ledarrollen i deras flockar. Vad ordet ledarskap betyder har kanske inte ändrats så 

mycket över tid, vad det står för har däremot genomgått en rad olika förändringar och det är 

därför vi här grundligt kommer att gå genom detta viktiga begrepp.  
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3.5.1 Traditionellt ledarskap  

I Granbergs bok kan vi läsa om hur synen på arbete och således ledarskapet har förändrats 

över tiden. Granberg menar att ledarrollen har utvecklats i två riktningar från antiken och 

framåt, dels krigsmaktens och byråkratins befälssystem, dels inom hantverk och industri. 

Inom krigsmakts- och byråkratilinjen har ledaren stor auktoritet och legitimitet att använda 

straff för att få som han vill, straffen kunde bestå av löneavdrag, indragen ledighet eller 

extraarbete. Kontroll var ledordet och ”fotfolket” skulle se upp till sin ledare, det användes 

bokstavligt i krigstider då ledarna satt på hästar för att kunna överblicka sina undersåtar. Ur 

krigsmaktens ledarsystem utvecklades den svenska byråkratin. (Granberg, 1982) 

 

Hantverkets och industrins ledarlinje grundar sig på hantverkartidens mäster, gesäll och 

lärlingssystem. Mästaren hade i stort sett helt eget ansvar för personalrekrytering, utbildning 

och avsked av personal. Med tiden så förändrades mästarens uppgifter och han blev till slut 

enbart ansvarig för sin del av produktionen i industrialismens anda medan personalrekrytering 

centraliserades. Under kapitalismen och industrialismen utgick arbetets organisering från 

att ”(…)alla arbetare var ovilliga till arbete och måste således ledas och övervakas med piska 

och peng”. (Granberg, 1982:43)  

 

På 1900-talet menar Granberg att ett humanperspektiv på människan började växa fram, 

arbetaren var inte längre en underordnad utan alla människor ansågs enligt humanrörelsen 

vara beslutsfattande och ansvarskännande varelser. Nu började sakta forskare förstå hur 

viktiga sociala faktorer var för effektiviteten hos arbetarna och ledningen var tvungen att 

anpassa sig efter detta. (Granberg, 1982) 

 

Olika ledningsformer skapade olika effektivitet och Granberg menar att de i början använde 

sig av tre olika stilar: Auktoritär som var maktorienterad, ungefär som militär tidens ledare. 

Den andra var demokratisk, grupporienterad där den främsta uppgiften var att leda gruppen 

mot ett gemensamt mål. Den tredje var enligt Granberg den passiva som höll sig utanför 

arbetarnas göromål. I de grupper som hade en auktoritär ledare så var effektiviteten högst 

medan kvalitén var bäst i de demokratiska grupperna, de i den passiva gruppen presterade 

sämst. Klimatet vid de olika ledarstilarna varierade även; ”I de auktoritärt ledda grupperna 

uppstod en tydlig rangordning.” (Granberg,1982:48) Klimatet i de grupperna kunde variera 

mellan aggressivt eller likgiltigt. I den demokratiska var klimatet samarbete, trivsel och 
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vänlighet. I de passiva grupperna var det kännetecknande klimatet vantrivsel och missnöje. 

(Granberg, 1982) 

 

På ett traditionellt sätt så kan ledarskap bedrivas av en arbetsledare eller av en chef. Men nu 

så förekommer det alltmer att roterande teamledare och grupper som är självstyrande själva 

tar ansvar för ledningen av verksamheten som sker dagligen, menar Myrgård. Det spelar inte 

så stor roll vilken typ av ledarskap som finns så måste den fungera för att det ska uppnås en 

effektivitet. Några ord om en ledare: 

”En ledare ska ha en fast hand en kall hjärna och ett varmt hjärta.” (Myrgård, 2005:116)    

 

I en amerikansk bok från 1981, Leadership. Strategies for organizational effectiveness, som 

James J. Cribbin har skrivit beskrivs ledarskap som saker som ska göras. Vad ledaren gör som 

chef är mycket viktigt, vilken roll han eller hon spelar i företaget. Cribbin menar att en ledares 

uppgifter är att utvärdera vad det är som måste göras och sedan få det genomfört. Det spelar 

ingen roll om ledaren är auktoritär, demokratisk eller av något annat slag, deras ansvar för 

företagets inputs för att säkra företagets övergripande mål är samma oavsett ledarstil. Ledaren 

ska även ha rollen som innovatör för nya idéer som kan förbättra produktionen. Cribbin skiljer 

även på framgångsrika och effektiva ledare, han menar att det finns tre typer av ledarskaps 

beteenden: Försöksledarskap – de ansträngningar som en chef använder för att påverka 

överordnade, kollegor och underordnade. Framgångsrikt ledarskap – förmågan att få andra att 

göra som chefen vill. Effektivt ledarskap – människorna runt omkring chefen presterar i linje 

med vad chefen har tänkt sig och finner att denna linje är den bästa för att nå bra resultat.  

Framgång betyder bara enligt Cribbin att få jobbet gjort, medan effektivitet ger 

tillfredsställelse till dem som utför jobbet. (Cribbin, 1981:33) 

 

3.5.2 Ledarskap i team 

Larsen skriver att ledaren spelar en stor roll i ett team som är väl fungerande. Men det finns 

även en risk att om teamet och ledaren fungerar allt för väl tillsammans så är risken att teamet 

blir beroende utav denna. Detta menar Larsen kan motverkas, genom att utse en vice ledare 

för teamet som kan vara med och ta över om det skulle ske något oförutsett som att ledaren 

skulle bli sjuk eller kanske rent av skulle sluta arbeta i teamet. (Larsen, 2003) 

 

Larsen skriver vidare att en teamledare bör vara väl insatt i hur grupper fungerar och dess 

samarbete samt att denne bör ha kunskap yrkesmässigt för att på så sätt kunna förstå vad som 
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bör göras inom organisationen och att kunna kommunicera både med teamet och med de som 

inte ingår i teamet om det arbete som de håller på att utföra. Ledaren ska alltså inte ha en 

speciell yrkeskompetens utan det ska eftersträvas att dennes kompetens sitter i ledarrollen. 

(Larsen, 2003) 

 

Ledaren ska också kunna hantera sina medarbetare på ett proffsigt sätt och kunna låta dem ha 

inflytande i besluten som fattas inom teamet. När medlemmarna i teamet känner att de har 

inflytande i besluten som fattas så menar Larsen att de går in i arbetsuppgifterna med en större 

entusiasm och känner en större tillit till sin ledare än vad de skulle göra annars. Visar inte 

ledaren tecken på att denne bryr sig så menar Larsen på att tilliten och entusiasmen blir 

svagare. (Larsen, 2003) 

 

En teamledare som arbetar efter ett modernt sätt måste enligt Larsen arbeta hårt för att teamet 

ska fungera effektivt. Ledaren måste förbereda teamet för att det ska klara av arbetet utan att 

ledaren ska behöva blanda sig i. Mer eller mindre ska arbetsledaren göra sig själv överflödig 

så att denne inte ska behöva finnas inom organisationen. Larsen skriver att en nutida ledare är 

mer en hjälp i det vardagliga arbetet än en person som går runt och dirigerar arbetsuppgifter 

auktoritärt på arbetsplatsen. Ledaren ska skapa utgångspunkter för dennes medarbetare så att 

de kan utveckla en kompetens både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt så att teamet inte 

ska bli sårbart om ledaren skulle försvinna därifrån. (Larsen, 2003) 

 

Om styrningen av teamen byts från rena toppstyrda team till ett mer självstyrande team så 

försvinner inte automatiskt behovet utav ledarskap. Gruppen måste fortfarande ha hjälp med 

att exempelvis sätta ramar för tid, organisera arbetet, skaffa fram resurser, se till att teamet 

utvecklas fastställa vilka arbetsuppgifter som ska göras och vem som ska göra dem. Utan en 

ledare som har en formell makt inom företaget så kan det lättare uppstå konflikter och andra 

motsättningar som kan komma att störa teamet i arbetet. Självständiga grupper som inte har 

en ledare är ofta inte lika stabila som grupper som har en auktoritär ledare. (Larsen, 2003) 

 

Det är av stor vikt hur en ledare av ett team beter sig. Är ledaren för styrande så kan det 

hämma gruppen genom att den inte får möjligheten att kunna bestämma själv och på andra 

sätt kunna utvecklas. (Larsen, 2003) 
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”En bra ledare är alltså en person som har en vision om vad teamet kan 

klara av och som förmår att förmedla detta till gruppen på ett sätt så att 

den tar till sig detta och arbetar sig fram mot målet. En vision som 

medarbetarna ställer sig likgiltiga till har föga värde. En bra ledare 

utövar inflytande på teamet mer genom att fungera som en modell och 

ett exempel på en person som klarar av att själv ta ansvar, hitta 

riktningar och lösningar samt genomföra dessa, än en som måste 

dirigera och styra andra. Han måste kunna sätta upp långsiktiga mål, 

bana väg, inspirera och motivera andra samt göra saker tillsammans 

med gruppen – involvera sig och bli involverad utan att behöva visa att 

han behärskar detaljerna. Han måste kunna ta initiativ tåla osäkerhet 

och vara villig att ta en viss risk. En bra ledare är en som skapar 

samarbete och samspel, en som stimulerar teamet att prestera mer och 

bättre än vad de annars skulle göra. Han ställer hellre frågor än ger 

färdiga lösningar så att han kan hjälpa teamet att själva hitta lösningen 

när detta är möjligt. ” (Larsen, 2003:49)  

 

För att en teamledare ska anses som bra så menar Larsen att teamledaren ska skapa 

förutsättningar för gruppen och ta hänsyn till den och inte jaga gruppen som en flock med 

djur som stävar mot ett annat håll. Fokuseringen bör istället, som vi skrivit tidigare, läggas på 

att bygga upp teamet så att de blir så starka och självständiga att teamledare ska kunna dra 

sig undan och låta teamet styra sig själva. (Larsen, 2003)   

 

3.6 Att bilda och arbeta i team 

Här kommer vi att gå igenom hur ett team ska byggas upp ifrån grunden, vilken 

sammansättning av personer den bör innehålla samt några reflektioner över hur team kan 

användas. 

 

Larsen, menar att team byggs när individer väljs ut till en arbetsgrupp som ska fungera för en 

viss arbetsuppgift. Det första som ska göras är att försöka få ordning och reda på 

organisationen, sen kommer utbildningen och slutligen så måste teamet trimmas så att, som 

han kallar det, få teamet att bli flygfärdigt. (Larsen, 2003) 
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Ska detta team kunna fungera så menar Larsen att vi måste lära känna varandra, det vill säga 

inte behålla våra erfarenheter och kompetenser för oss själva. Vi måste dela med oss och 

diskutera med varandra, prata om metod och mål och hur vi ska uppnå dessa. Det ska vara en 

öppen dialog om hur vi påverkar andra samt varandra så att varje person är medveten om det. 

När alla har accepterat det så finns förutsättningarna för att det ska kunna skapas ett effektivt 

team. (Larsen, 2003) 

 

För att komma dit så krävs det ett stort arbete. I en grupp så brukar det finnas få som har en 

utbildning på hur ett bra samarbete ska komma till, vilket då kräver att gruppen tränar och åter 

tränar för att den ska kunna bli ett så bra team som möjligt. Det här är ett arbete som kan ta 

flera år. Larsen påpekar att det inte finns några givna svar på vilket tillvägagångssätt som 

behövs för att bygga ett team. Det finns alltså inga rätt eller fel sätt att bygga team på utan det 

viktigaste blir att anpassa sättet till gruppen som är i fokus för att skapa ett team. Det är ju 

som sagt viktigast att få teamet att fungera som en enhet. Sen menar Larsen att vi hela tiden 

måste smörja maskineriet så att teamet/teamen fungerar så bra som möjligt. (Larsen, 2003) 

        

Börjesson skriver om att det inte är tillräckligt med att gå på en så kallad kick off eller att göra 

något annan aktivitet utanför den vanliga verksamheten för att det ska skapas ett bra team. 

Hon skriver vidare om en dansk filosof vid namn Piet Hein som menar att ting tar tid. Detta 

menar Börjesson är lugnande ord för dem som håller på att bilda team. Ta till dig dessa ord 

för det tar tid att bilda team menar hon. För att individerna ska kunna lära känna varandra så 

tar det tid och andra resurser. Som sagt det tar ganska så lång tid att lära känna varandra och 

det är först då som tryggheten i teamet börjar krypa fram. Nu börjar människorna i teamet 

även att känna av gemenskapen och individerna kan så smått börja lita på varandra. 

(Börjesson, 2001) 

 

Inom lagsportens värld så har de arbetat ganska länge med att utveckla något som kallas för 

laganda eller teamanda. Börjesson menar även att de som inte befinner sig innanför idrottens 

dörrar har en hel del att lära utav dessa personer. Det är inte bara de personer som arbetar 

inom idrottsrörelsen som har något att lära ut, utan Börjesson pekar också på föreningar som 

exempelvis scouterna som också kan det här med lag och lagbygge. (Börjesson, 2001) 
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För att det överhuvudtaget ska finnas förutsättningar för att en grupp ska kunna bli ett bra 

team och känna sig trygg så tycker Börjesson att det måste finnas ett antal saker: 

• Individerna ska känna sig trygga och det ska märkas att de känner att det går att lita på 

varandra i gruppen. 

• Detta menar Börjesson hänger på vilken typ av ledarskap som finns i gruppen. Det ska 

vara tillåtande, tryggt och det ska finnas en tydlighet. 

• Individerna i gruppen känner till varandras roller och framförallt sin egen roll. 

• Det ska inte finnas några stopp i kommunikationen mellan individerna i gruppen. 

• Alla ska känna till målen och de ska hela tiden diskuteras fortlöpande. 

• Alla tar sitt ansvar både för sig själv och för hela gruppen. Det är viktigt att alla drar 

sitt ”strå” till stacken. 

• Självklart så är ingen arbetsplats konfliktfri men det ska finnas en bra stämning i 

gruppen som grund.  

Finns de grunderna så menar Börjesson att gruppen har kommit långt i sitt teambygge och det 

är bara att fortsätta och försöka komma vidare. (Börjesson, 2001) 

 

Inom socialpsykologin finns ett begrepp som heter ”Social loafing”, det innebär att summan 

av förenade krafter i ett team är mindre än om lika många skulle få arbeta ensamma med 

samma uppgift. Forskarna menar att det kan finnas två orsaker till det fenomenet, en av dem 

är minskad koordination, att distraktion samt trängsel kan ha påverkat insatserna hos varje 

individ. Den andra är motivationsförlust, att deltagarna i team inte har motivation för att jobba 

så hårt. Det finns även en risk för en så kallad ”Free rider – effekt” när team används, den 

effekten innebär att vissa individer kan åka snålskjuts på de andra, som då måste arbeta ännu 

hårdare för att uppnå samma effekt. (Hogg & Vaughan, 2002) 

 

3.6.1 Sammansättningen i ett team 

Larsen menar att det kan skapas eller sammansättas team utifrån en rad olika 

bedömningsgrunder och han menar att det oftast är arbetsuppgiften som styr 

sammansättningen av teamet. Vanligtvis så anser Larsen att det är en så kallad behovsanalys 

som reglerar vilka som ska rekryteras till teamet. Utifrån denna behovsanalys som ska vara 

grundad på vilket uppdrag som ska utföras så ska det väljas ut ett antal individer med rätt 

kompetens baserad på vilket mål som ska uppfyllas. (Larsen, 2003) 
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En annan viktig aspekt som är viktig att tänka på vid sammansättningen är att välja ut 

personer som kan samarbeta med varandra. Ett team som är sammansatt med personer som 

har hög kompetens men som inte har någon samarbetsförmåga kommer inte att fungera 

speciellt väl. Den individuella kompetens som eventuellt finns i teamet måste lyftas fram och 

nyttjas i interaktion med de andra i teamet för att det ska uppnås ett så bra resultat som möjligt 

och detta, menar Larsen, är hela grundtanken med att arbeta i team. (Larsen, 2003) 

 

Vidare så skriver Larsen att det är bra och viktigt att det är en blandning bland 

teammedlemmarna. Exempelvis nämner han att det kan vara bra att ha med någon som är 

kritisk och som gärna analyserar samtidigt som det är lika viktigt att ha med någon som är lite 

mer modig och kreativ. Han menar att om alla teammedlemmar har samma tanke som chefen 

så är det faktiskt bara en person som har tänkt och då blir kreativiteten sårbar. Det är lika 

viktigt att det inte är för stora skillnader mellan individerna. Han gör en jämförelse med ett lag 

som har för många lika spelare. De blir förmodligen inte lika bra lagmässigt som ett lag 

grundat på spelare som är olika men som kompletterar varandra och som kan samarbeta. 

(Larsen, 2003)     

 

3.6.2 Kritik mot att arbeta i team 

Karin Hedström skriver i en artikel att vår bild av team är idealiserad. Ordet grupp tycks idag 

ha en tråkig klang och ingen vill längre jobba i en grupp. Men att tillhöra ett team ger status 

menar Hedström. Vi tillskriver team många goda egenskaper bland annat att det är 

harmoniska, konfliktfria och flexibla. Men team är inte alltid effektiva menar Hedström och 

hon menar att alla problem försvinner inte bara för att det skapas ett team. I verkligheten så 

finns det team som inte alls är så harmoniska och som har stora samarbetsproblem. 

Teamkulturer som sägs bygga på förtroende kanske i grunden bygger på strikt regelstyrning 

menar Hedström. Hon tycke att det vore bra om fler blir medvetna på vad team förväntas vara 

och vad det egentligen är för något för att få mera realistiska förväntningar. Tester har gjorts 

där det skapats så kallade alfateam, alltså team som satts samman med speciellt utvalda 

individer som har olika specialistkompetenser. Där så har det visat sig att dessa alfateam inte 

alls fungerar. Alla som var med i dessa grupper blev så fixerade på sin egen uppgift och 

kompetens och de kunde inte samarbeta på det sättet som krävdes för att det skulle vara ett 

fungerande team. (Hedström, 2001) 
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3.7 Grupprocesser 

Att arbeta i team är en utmaning som de flesta människor får prova på flera gånger under sin 

livstid. I skolan, på arbetet eller på fotbollsträningen, överallt indelas vi i grupper och 

utmaningen ligger i att få gruppen eller teamet att fungera för alla. Många av oss vet att det i 

början kan vara lite spänningar innan rollerna har fastslagits och innan själva samtalet 

kommit igång. Alla team fungerar olika och det beror ofta till stor del på vad som är målet 

med gruppen eller teamet; skriva klart ett arbete i skolan, bilda en festkommitté på jobbet 

eller bara ett vanligt samtal mellan vänner. I följande avsnitt kommer vi att förklara en del av 

de processer som förekommer i en grupp eller team. Här använder vi begreppen team och 

grupper som synonymer med varandra. Moxnes definierar grupp på samma sätt som vi valt 

att definiera begreppet team. Därför har vi i detta stycke valt att skriva grupp eftersom 

Moxnes själv gör det.   

 

3.7.1 Mänskliga behov 

Moxnes menar att människan har några få grundläggande psykologiska behov, två av dessa är 

trygghet och behovet av växt. Med växtbehov menar Moxnes att de flesta människor är 

nyfikna och kunskapssökande och oftast vill prestera sitt bästa. Han menar vidare att när 

människan vill förbättra sig själv och söker spänning så är det ett tecken på att individen vill 

utvecklas (växa). Trygghetsbehovet är enligt Moxnes egentligen den självbevarelsedrift som 

vi människor har, exempelvis att vi flyr från farliga eller hotande situationer och är 

avvaktande inför förändringar. ”Vi söker efter stabilitet, det kända och kära (…) tyder på ett 

behov av trygghet”(Moxnes, 2001:58). Dessa två behov finns i alla människor och de är 

dikotoma, å ena sidan vill vi söka ny kunskap medan vi å andra sidan är avvaktande inför 

förändringar. Moxnes beskriver vidare hur vi även har sekundära behov som han menar är 

behovet av mening samt behovet av frihet. Vi behöver mening eftersom människan söker 

efter normer och värderingar menar han och frihet eftersom vi vill ha valmöjligheter och få 

regler. Dessa två är även de dikotoma och Moxnes anser att dessa måste vara uppfyllda före 

de primära behoven eftersom det är dessa två vi är mer uppmärksamma på. Det uppstår 

ständigt konflikter mellan de dikotoma behoven inom oss och det är detta som Moxnes anser 

vara grunden till vilka vi är. Det här påverkar även hur vi agerar i grupp vilken typ av grupp 

vi trivs bäst i och så vidare. (Moxnes, 2001) 
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När människor möts i grupp uppstår alltid spänningar till en början. Det är en utmaning att 

bara sitta i en grupp och vill du sen få någonting sagt så blir utmaningen större proportionellt 

med hur stor plats du vill ta. När vi människor möts händer det alltid något, vi dansar, leker, 

promenerar, arbetar men framförallt så pratar vi och interagerar med varandra. Om vi skulle 

bli medlemmar i en för oss okänd grupp och det börjar med att alla medlemmar bara sitter där 

utan att säga eller göra något så skulle vi känna ett visst obehag över situationen. Kanske är 

det någon som tar tag i situationen och frågar vem som är kursledare och vad som ska hända 

härnäst. Det är ett försök från den personen att skapa lite struktur i en annars ostrukturerad 

situation, gruppen har fått ett tillfälligt mål. Vi människor eftersträvar i hög grad struktur i 

vårt dagliga liv såsom lagar och regler och detta gäller även inom gruppen. Den helt 

ostrukturerade gruppen är mycket ovanlig och förekommer nästan aldrig i arbetslivet där ett 

eller fler mål alltid är det drivande i gruppen. (Moxnes, 2001) 

 

3.7.2 Sociogrupp och psykogrupp 

När gruppen eftersträvar ett mål och tycker det är viktigt att komma fram till en slutsats så 

kallar Moxnes den för en sociogrupp. Inom den gruppen pågår en så kallad socioprocess. 

Motsatsen till en sociogrupp är en psykogrupp, i den finns inga klara målsättningar och 

medlemmarna låter den förbli ostrukturerad. Framförallt karakteriseras den av förståelse för 

vad uttalanden betyder för den som kommer med det, återspegling och att klargöra känslor 

som denna grupp anser vara nyttigt och bra. Grupprocessen här kallas för psykoprocess och i 

den förväntar sig gruppen och den föredrar stora skillnader mellan individer när det gäller 

idéer, känslor och beteenden. Exempel på psykogrupper i vardagen är med familjen och nära 

vänner. Den kännetecknas av att medlemmarna blir stressade över situationen, de vet inte vad 

som kommer att ske och vilken roll de själva har i det. De måste investera sig själva i 

situationen för att få medlemskap i gruppen och den stress de känner under processen 

omvandlas till slut till motivation för inlärning. (Moxnes, 2001) 

 

Den person som inte är så trygg i sig själv kräver vanligen mer säkerhet i sin omgivning än 

vad en trygg individ gör. Den otrygge individen föredrar på så sätt därför en strukturerad 

situation framför en mindre strukturerad situation, alltså en sociogrupp. Människor med låg 

ångesttolerans har ett behov av att strukturera oklara situationer. De tar bort ostrukturen för att 

klara av situationen bättre och på så vis undvika obehaget i situationen. De flesta människor 

har ett behov av att söka sig ifrån psykomiljöer till sociomiljöer, det fenomenet kallas för 

sociobehov. Sociobehovet ligger latent i varje organisation och människa och det är ångesten 
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som är den utlösande faktorn. Moxnes menar att sociobehovet är ett försvar mot ångesten. 

(Moxnes, 2001) 

 

3.7.3 Konflikter 

”Organisationer är arenor där olika intressen smälter samman och kolliderar med varandra i 

ständigt pågående och föränderliga processer.” (Hatch, 2000:36)  

Konflikter i organisationer beskrivs oftast som en öppen kamp mellan, inom grupper eller 

mellan organisationer. Hatch menar att vi tidigare har trott att konflikter är ovanliga och att 

det är något som inte gynnar organisationen. Dessa rön har ifrågasatts och Hatch skriver om 

att de reaktioner som följer en konflikt nästan ständigt pågår och är en stor del av 

organisationernas vardag. Det kan till och med vara så att konflikterna hjälper till att bygga 

företagets kultur. Det behöver inte vara något som missgynnar företaget. Konflikter kan stärka 

identiteten och sammanhållningen inom företaget om det är med utomstående parter. Vissa 

företag använder sig till och med av konflikter för att öka prestationen hos sina team genom 

att hetsa dem mot varandra. Både för många och för få konflikter försämrar prestationsnivån i 

företaget menar Hatch, att hetsa grupperna mot varandra kan bli en dålig affär på lång sikt 

menar Hatch, eftersom företaget får team som kanske inte kan eller vill samarbeta. (Hatch, 

2000) 

 

3.7.4 Konflikthantering: 

Att ha som policy att ignorera problem i organisationen för att istället lösa dem på den lokala 

puben, som en polisstation gör beskrivet i Hatch´s bok, är kanske inte det bästa sättet att 

hantera konflikter menar Hatch. Hon skriver om att det leder till undertryckta känslor som 

flyttas bort från organisationen. Det finns olika sätt att hantera konflikter på menar Hatch och 

den vanligaste är kanske just att ignorera problemet. Andra strategier kan vara att 

kompromissa, hänvisa till hierarkin, att den som är högst bestämmer, ytterligare en sak kan 

vara att förändra strukturen i organisationen. (Hatch, 2000) 

 

3.8 Kompetensutveckling i organisationer 

Kompetens och kompetensutveckling är två ord som det pratas mycket om när det gäller 

företagande. Det finns många olika kompetenser såsom social kompetens, emotionell 

kompetens etcetera De kommer vi inte att gå närmare in på utan vi kommer att prata om 

kompetensen som finns kring arbetslivet. När det pratas om kompetens i arbetslivet så 
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handlar det om både personliga förhållningssätt och kunskap om omvärlden inklusive det 

egna företaget. 

 

I arbetslivet så krävs det många olika kompetenser såsom emotionell kompetens och 

omvärldsorientering, social kompetens och så naturligtvis yrkeskompetensen. Den 

emotionella kompetensen kan vara väldigt viktig i vissa yrken medan den i andra 

yrkesgrupper är helt ointressant. I kompetensutveckling så handlar det många gånger om att 

göra den redan befintliga kompetens som medarbetarna har synlig och ta fram den, men även 

att skapa ny och utveckla förutsättningar för att kompetensen förmedlas och nyttjas i ett 

fortlöpande förbättringsarbete. Det pratas också om betydelsen om vad viktigt det är att 

individerna har en egen vilja att göra detta och att tron på sig själv finns hos medarbetarna 

som ska genomgå en eventuell kompetensutveckling. (Myrgård, 2005) 

 

Kompetensutveckling handlar således om att: 

• Synliggöra befintlig kompetens 

• Utveckla ny kompetens  

• Använda kompetens 

• Förmedla kompetens i ett fortlöpande förbättringsarbete. 

(Myrgård 2005:18)   

 

3.8.1 Teambuilding 

Ett led i kompetensutvecklingen kan vara att genomgå en så kallad teambuilding. Det är en 

utbildning som kan utformas på olika sätt och vi kommer här att beskriva vad syftet kan vara 

och till viss del hur det går till. 

 

Att bygga team eller teambuilding menar Myrgård handlar många gånger om att kunna lära 

sig att hantera konflikter inom teamet, men så är det inte alltid. Deltagarna i teamet lär sig 

genom teambuilding att få förhållningssätt och andra förmågor som kan förebygga och 

eventuellt på lång sikt kunna lösa redan befintliga konflikter inom ett team. Myrgård skriver 

också om fyra, som hon kallar, hörnstenar inom teambuilding som lyfts fram genom detta sätt 

att arbeta, nämligen effektivitet, arbetsglädje, samarbete och höjer kvalitén. (Myrgård, 2005)       
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Att arbeta med teambuilding skriver Myrgård är en investering som i förlängningen kan ge 

ökade utdelningar utav andra investeringar som sker i företaget. Vidare så skriver Myrgård att 

om en ledare inte har personalen med sig så finns det en risk att förslagen som kommer från 

ledningen inom företaget hur verksamheten ska fungera stannar upp. Hur kan man då veta att 

utbildning som är en investering och därmed en kostnad för företaget ska ge den effekt som 

företaget är ute efter. Kommer det att räcka med att det väljs en kurs som har en erfaren 

föreläsare och företaget kan räkna med att det ger garanterade effekter. Myrgård skriver att 

det förmodligen inte är så enkelt. (Myrgård, 2005) 

 

Många områden ligger långt efter teambuilding vad det gäller att ha blivit utsatta för en rad 

olika trender som rått under de senaste årtiondena. Gemensamma fester, ”kick offs”, 

äventyrsevenemang av olika slag betraktas av många för teambuilding. Myrgård skriver att ett 

teambuildingprogram eller som hon också kallar det för personligt utvecklingsprogram är en 

process som kännetecknas av två steg framåt och ett steg tillbaka. (Myrgård, 2005) 

 

Personalen och dess kompetens som många gånger kan vara unik är en av företagarnas 

viktigaste tillgångar. Myrgård menar att alla satsningar som kan öka kompetensen hos 

medarbetarna på företaget är en investering som är väl så viktig som alla andra investeringar 

som görs inom olika verksamheter. Hon skriver vidare att allt för länge så har dessa 

investeringar eller så kallad kompetensutveckling och personalutveckling betraktas som något 

företagen ägnar sig åt när de har råd och tid med detta. När det väl görs sådana satsningar 

inom företagen och om man tittar på siffror som visar vart pengarna som går till utbildning 

och annan kompetensutveckling läggs inom företagen i Sverige så visar dessa siffror att ca 80 

– 90 procent går till personal som redan besitter ledande positioner inom företagen och som 

oftast har den högsta utbildningen. (Myrgård, 2005) 

 

Vidare så skriver Myrgård att i decentraliserade företag så kommer det att behövas en 

omfördelning av dessa pengar. Detta med tanke på att varje medarbetare ska kunna fungera 

bättre och ta ett eget ansvar både i samarbete med andra och även självständigt. (Myrgård, 

2005) 

 

3.8.2 Kritik mot att skicka iväg medarbetare på teambuilding 

Norberg skriver att det oftast är bortkastade resurser att skicka folk på ledarskapskurser. Att 

ändra ledarebeteende tar lång tid. Det är därför bättre att arbeta med hela företaget. Norberg 
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menar att det finns en ”övertro” på kurser. Norberg har intervjuat en konsult vid namn Stevrin 

som har arbetat med ledarskapsfrågor på 1980- talet. Det Stevrin upptäckte då var att kultur, 

struktur och interna system hade en större betydelse än vad de trodde då. Han menar att 

beteendena sitter i väggarna på organisationen och när ledarna kommer tillbaka ifrån kursen 

så går de tillbaka till det gamla beteendet. Speciellt personer i medelåldern som arbetar på 

stora företag har svårt att ändra beteende. Stevrin hävdar att det finns fyra punkter för det 

goda ledarskapet nämligen. 

• Kommunikation 

• Tillit 

• Öppenhet 

• Ärlighet 

Han menar att ju högre upp i hierarkierna desto större är bristerna på dessa egenskaper. 

(Norberg, 2000) 

 

3.8.3 Kritisk notis om teambuilding 

I personal och ledarskap så finns en artikel från brittiska tidningen People Management där de 

listar trender inom personalområdet som de tycker är dags att 

förkasta. ”Teambuildingövningar, innehåller ofta mycket paintboll spelande och byggande 

utav flottar, och attraherar därför i huvudsak medelålders män som har sett för många Steven 

Seagal filmer.” (Personal & Ledarskap, 2006)  

 

3.8.4 Vill alla åka på teambuilding? 

I samband med att företagen åker iväg på konferenser så tycker de flesta att det är roligt om 

företaget bjuder på någon form av äventyr eller liknade aktiviteter. Men alla kan självklart 

inte tycka att det utan tycker att det är riktigt obekvämt att tvingas att umgås med sina 

arbetskamrater utanför arbetet och dessutom kanske har svårt att se att aktiviteterna har något 

som helst med jobbet att göra. Många av sådana övningar menar Askerberg har fysiska 

kopplingar och det är inte alla som vill eller klarar av att göra sådana. (Askerberg, 2002)  

 

 

I detta kapitel har vi utförligt gått igenom våra tematiseringar att bilda och att arbeta i team, 

vad händer i teamet?, makt i organisationer, kompetensutveckling, att möta förändring inom 

organisationer, ledarskap traditionellt och teambaserat samt att bygga organisationskultur. I 
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detta kapitel tog vi även upp kritik mot vissa avsnitt i form av artiklar från olika tidningar. I 

det kommande kapitlet presenterar vi våra resultat och analyserar dem. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår metod, hur vi har gått tillväga vid urval, 

genomförande samt eventuella felkällor. 

 

4.1 Genomförande 

Vi har kritiskt granskat nutida litteratur inom ämnet team för att se vad begreppet står för och 

vad det är. Vi har även använt oss av några få äldre böcker från slutet av 1970-talet och början 

av 80-talet för att få lite bakgrunder samt bredd i arbetet. Med nutida menar vi litteratur och 

artiklar som är skrivna i slutet på 90-talet och fram till det år vi befinner oss i nu (2006).  

 

Vi har gjort kvalitativa intervjuer med personer som berörs av fenomenet team och att skapa 

effektiva arbetsteam på olika sätt. Tanken är att denna uppsats ska visa hur det är att arbeta i 

team. Vi vill visa både de positiva och negativa sidorna som finns med att arbeta i team och 

sedan koppla dessa till empirin. Vi utgår inte från någon specifik sociologisk teori men många 

sociologiska begrepp kommer ändå att tas upp allteftersom de uppkommer i arbetet. På grund 

av att vi inte använder oss av någon specifik teori så är vårt teoriavsnitt mycket omfattande 

med tydliga beskrivningar. 

 

I början av uppsatsen går vi mycket grundligt igenom olika begrepp, detta för att vi inte vill 

förklara begreppen närmare i teoriavsnittet samt att visa upp att det finns olika uppfattningar 

om vad dessa begrepp betyder och sedan avslutar vi varje begrepp med ett stycke där vi 

beskriver vad vi anser att begreppet står för. I texten använder vi oss av begreppen företag och 

organisation som synonymer för varandra. Inför, samt efter, varje kapitel har vi skrivit en 

inledning samt en avslutning för att ni som läsare lättare ska kunna följa våra tankegångar 

genom uppsatsen. En avgränsning som vi har valt att göra är att enbart ta upp 

könsperspektivet som något avvikande 

 

Vi har gjort intervjuer med tanke på att det är mer djupgående och lättare att analysera än om 

vi hade skickat ut ett antal enkäter. Enkäter kan även vara svåra att få svar på och vid en 

personlig intervju kan tonlägen och kroppsspråket vara till hjälp när vi analyserat våra data. 

Nackdelen med intervjuer är att det är tidskrävande, framför allt transkriberingen. Det kan 

även vara svårt att få respondenter att ställa upp och bli intervjuade med en bandspelare 

närvarande. 
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Vårt sätt att referera har vi valt i samråd med vår handledare, vi anser att detta sätt är ett mer 

modernt sätt samt ser bättre ut.  

 

4.2 Intervjuer 

Intervjuerna skedde om möjligt personligen av en av författarna men en av dem är utförd per 

telefon. Respondenterna har mycket noggrant valts ut efter samråd med vår handledare för 

denna uppsats. Respondenterna arbetar inom olika organisationer. Två av dem arbetar inom 

stora, privata aktiebolag och den tredje respondenten inom ett litet privat företag. Innan 

intervjuerna så informerade vi våra respondenter enligt informationskravet samt att de förblir 

helt anonyma. Intervjun med vår respondent som vi kallar för Deltagaren skedde per telefon 

men den bandades ändå. Bandspelare användes för att kunna sitta i lugn och ro och 

transkribera senare. Vi gav även respondenterna i intervjuerna våra begreppsförklaringar 

innan intervjun startade så att de skulle veta vad vi menade med respektive begrepp. Våra 

respondenter har varit mycket hjälpsamma och tillmötesgående vilket har gjort att 

intervjuerna har varit trevliga att genomföra. Våra intervjufrågor finns med som bilaga längst 

bak i uppsatsen. 

 

4.3 Begreppsförklaringar 

Vi har valt att vara väldigt grundliga när vi beskriver de begrepp som vi använder. Detta för 

att det finns många olika definitioner av de begreppen i dagens samhälle och många begrepp 

kanske används på olika sätt av olika personer. Eftersom det finns så många definitioner av 

dem vill vi visa en del av dem och sedan avslutar vi varje begrepp med några rader om hur vi 

definierar begreppet i vår uppsats. Allt detta för att underlätta för läsaren under resterande del 

av uppsatsen. 

 

4.4 Urval 

När intervjupersonerna valdes, utgick vi ifrån att de skulle ha berörts av begreppet i första 

hand och sedan att vi ville ha personer från olika delar i teamarbetet. Vi har valt att inte ha 

med intervjupersoner som arbetar inom samma organisation. Detta med tanke på att vi var 

rädda för att vi skulle få näst intill lika svar från intervjupersonerna och att de skulle kunna 

påverka varandra. Vår tanke när vi skulle välja ut våra intervjupersoner var att könsfördelning 

skulle vara så jämn som möjligt. Detta har vi dock inte stirrat oss blinda på utan vi har av 
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naturliga skäl fått anpassa oss och tagit personer som har kunnat ställa upp, både män och 

kvinnor finns med. Vi har valt att intervjua en person som har en ledande befattning över ett 

arbetsteam, en konsult som arbetar med teambuilding samt en person som arbetar i team och 

som även genomgått teambuilding. På grund av konfidentialitetskravet så har vi valt att inte 

presentera tydligare hur vi har kommit i kontakt med våra respondenter och vi har även valt 

att inte presentera etnisk bakgrund på respondenterna. 

 

4.5 Presentation av våra respondenter.   

Intervjuperson ett, ”Arbetsledaren”, är en man i åldern 40 – 60 år och han är arbetsledare på 

en industri i Sverige. Arbetsplatsen använder sig av team i sin organisation.  

Intervjuperson två, ”Teamledaren”, är en kvinna i åldern 20 – 30 år. Hon arbetar som konsult 

och ledare vad det gäller teambuilding för olika företag.  

Intervjuperson tre, ”Deltagaren”, är en man i åldern 40 – 60 år som arbetar i team på en 

industri i Sverige och som genomgått en teambuilding med en extern utbildare. 

Våra respondenter har ingen direkt koppling till varandra och detta har vi valt medvetet för att 

vi inte ville att våra respondenter svar skulle påverkas utav varandra. De jobbar alltså på olika 

företag i Sverige.   

 

4.6 Felkällor 

Ett problem med våra intervjuer var att vi var ensamma när vi intervjuade personerna, den 

andre författaren var alltså inte med, detta kan ha påverkat uppfattningar om frågor, svar och 

även respondentens svar. Att vi som intervjuade har olika kön kan ha påverkat respondenterna 

i deras svar. Hade bägge varit med så kanske svaren hade blivit annorlunda och därmed även 

hela vår resultat och analys del. Den faktorn kan även ha varit en fördel då vissa personer kan 

känna sig tryggare med en intervjuare av samma kön. Vid en av intervjuerna gick 

bandspelaren sönder och detta upptäcktes inte förrän efteråt vilket leder till att svaren fick 

kompletteras med hjälp av ytterligare intervju per telefon. Svaren kanske inte blev samma och 

inte lika spontana men det är vi medvetna om. Vi har enbart intervjuat personer som visat sig 

vara positiva till team och teambuilding. Vi har även ställt olika frågor till de respektive 

respondenterna vilket gör att jämförelser blir svåra att genomföra. Vi har enbart tre intervjuer 

och för att göra denna uppsats mer utförlig och mer valid så hade vi behövt göra fler 

intervjuer med människor från fler olika yrken och kategorier. Att vi är två som var och en har 
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transkriberat sina egna intervjuer kan ha gjort att små saker i språk och dialekter kan ha fallit  

bort. Det finns alltid ett visst mått av felkällor vid transkribering mellan talspråk och skriftligt 

språk. 

 

 

 

I det här kapitlet har vi gått igenom vilken metod vi har valt, genomförande, presentation av 

våra respondenter samt urvalsprocessen. I nästa kapitel kommer vi att presentera våra 

resultat samt vår analys. 

 

 



 43 

5. Analys och resultat 

I denna del kommer vi att analysera den empiri som vi har samlat in samt koppla den till vårt 

teoriavsnitt.  

 

5.1 Hur organisationskulturen uppfattas av våra respondenter 

Kulturmässigt sett verkar våra två respondenter Arbetsledaren och Deltagaren inte riktigt veta 

hur deras egen kultur ser ut men Deltagaren beskriver vagt att det har blivit en 

kulturförändring efter att de börjar arbeta med team, Arbetsledaren menar att det kanske inte 

är team som är den avgörande faktorn till att de har bytt kultur, utan att det egentligen är bytet 

av koncern som har medfört förändringen. 

 

Arbetsledaren beskriver sin organisation som hierarkiskt styrd medan Deltagaren anser att 

hans organisation är av en mer platt modell. Arbetsledaren menar vidare att organisationen 

fungerar bra men att det borde finnas fler möjligheter att utveckla och ta bort exempelvis 

produktionsingenjörerna så att de kan ingå i lagen nere ”på golvet”.  

 

Två av respondenterna, Arbetsledaren och Deltagaren, ser det som svårt för arbetarna 

på ”golvet” att göra karriär inom företagen. Det är för tajt organisation på Deltagarens företag 

för att göra en karriär och på Arbetsledarens företag så kräver dem att personer som ska 

klättra inom organisationen ska ha en högre utbildning för att få en bra tjänst. Han menar 

vidare att ”de på golvet” har väldigt begränsade möjligheter till att kunna göra en karriär 

eftersom hans företag nyrekryterar högutbildade till ledande befattningar. 

 

Arbetsledaren anser att de försöker få det till att kulturen ska bidra till medarbetarnas 

självständighet, företaget försöker att ge alla ansvar men om det leder till självständighet kan 

han inte uttala sig om. Arbetsledaren menar vidare att medarbetarna får möjligheter att 

utveckla sig själva men att självständighet kan vara svårt då det finns skrivet exakt hur allt ska 

gå till. Deltagaren menar att kulturen på hans företag bidrar till en ökad självständighet, men 

att samordnarna på skiftlagen har mer ansvar än de tror. Han menar att det är viktigt att 

påpeka att med ansvar så kommer även befogenheter så att personalen kan ta sitt ansvar. 
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Deltagaren menar att om företaget upptäcker att det finns oskrivna regler så ska detta genast 

tas upp med någon ledande befattning för diskussion och göra en skriven regel av det. Han 

menar att på det företaget ska inte oskrivna regler få finnas.  

 

Vi märker en bred ”Vi och Dem – känsla” hos både Arbetsledaren och Deltagaren.  De pratar 

om vi tjänstemän, vi häruppe, ledningen och så vidare. Samtidigt som de beskriver De 

som ”de på golvet”, ”han där ute på skrotgården”. Det fenomenet menar Teamledaren att 

teambuilding kan motverka i och med att de kan ta med hela företaget i utbildningen. 

 

Arbetsledaren menar att just deras företagskultur kan ha att göra med att de är ett bruk som 

har gamla anor i det samhället som det ligger i. Det är ett företag som funnits länge och 

Arbetsledaren menar att detta kan medföra attityder som de inom ledningen kan få brottas 

med inom företaget, samtidigt som han anser att det även kan vara något positivt. 

 

Arbetsledaren och Deltagaren fick frågan om vad det värsta misstaget någon kunde göra var. 

Arbetsledaren vet bara en sak och det är stöld. Deltagaren anser att det bara är om någon 

skulle göra något personligt elakt mot en annan person som är det värsta. Denna fråga 

tolkades olika av våra respondenter.  

 

Det verkar som att Deltagarens teamutbildning varit mer inriktad på att stärka personen i sig 

själv mer än att skapa starka team. Deras företagskultur verkar gå ut på individen och 

individuell kompetensutveckling. 

 

I organisationskultur så är traditioner viktiga menar Hofstede, organisationerna kan 

exempelvis fira olika händelser, på Arbetsledarens företag firar de 50- och kanske 60-årsdagar 

nu för tiden och där har det skett en förändring i kulturen från att de var ett annat företag. Då 

firade dem de jämna födelsedagarna. Har en medarbetare arbetat inom företaget i 25 år så 

firas det med en guldklocka. De firar dock aldrig om de har fått någon stor order men de kan 

fira om de vunnit någon tävling.  

I Deltagarens företag väljer de ut de personer som passar för teamutbildningen eller teamet. 

Ledningen samt de övriga deltagarna kan bestämma om det är någon som inte håller måttet. 

Håller inte denna person måttet i fråga om att vara med i diskussionerna eller om någon 

saboterar för gruppen så kan den personen/de personerna utan vidare diskussion uteslutas från 

utbildningen.  
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Vi fick bekräftat det som Myrgård skrev att den största delen av 

kompetensutvecklingspengarna verkar gå till tjänstemän som redan anses vara utbildade. På 

Deltagarens företag var det bara tjänstemän som fick åka iväg på just denna utbildning. Det är 

bara tjänstemän som blir utbildade/kompetensutvecklade i Arbetsledarens företag också. 

 

Även Teamledaren skapar en distinktion i företagskulturen i och med att hon säger att alla är 

välkomna, både chefer och de som arbetar ”på golvet”. 

 

5.2 Attityder hos våra respondenter till att arbeta teambaserat 

Arbetsledaren anser att arbete i team är ett bra sätt att arbeta och att det inte går att få för 

mycket av det.  

 

Arbetsledaren menar att de alltid har jobbat med team och detta menar även Deltagaren. 

Deltagaren menar vidare att team i olika former har förekommit länge, så som projektgrupper 

och processgrupper som består av delar av skiftlagen sitter tillsammans några timmar och 

diskuterar olika frågor och frågeställningar. Arbetsledaren berättar att deras utformning av 

produktionskedjan har gjort så att de mer eller mindre måste arbeta i team då individerna i 

skiftlagen måste komplettera varandra. Arbetsledaren menar vidare att de vill ha specialister 

på maskinerna men att produktionen inte ska stå och falla med en och samma person och på 

så vis bli sårbart.  

 

Börjesson menar att det är bra att arbeta i team för att det ger mer gemenskap och trygghet för 

individerna inom teamet allteftersom de får större tillit till varandra. Arbetsledaren tycker att 

det ökar trivseln med teamarbete och det bekräftar i så fall Börjessons teori.  

 

Arbetsledaren tror att trivseln på arbetet blir större om teamarbete tillämpas. Nackdelen menar 

han är att ett team inte alltid är perfekt sammansatt och att personer i teamet kan bli hämmade 

av varandra, men att det är hans roll att lösa sådana problem. Han är absolut positiv till arbete 

i team. De arbetar hela tiden med att skapa effektivare team genom effektivitetsmöte för varje 

maskin. Då träffas representanter från varje skift för att kunna sprida kunskapen snabbt till 

alla skift/team.  
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Larsen menar att det är arbetsuppgiften som ska styra hur teamen är sammansatta men som 

alla tre intervjupersonerna beskriver så är inte detta fallet, utan de teambuildar alla människor 

i organisationen eller bara tjänstemännen utan att ha någon specifik uppgift i åtanke. 

 

Om det finns sprickor i teamen så har Arbetsledaren fått utbildning på hur dessa ska lösas, han 

försöker att vara med teamen så mycket som möjligt för att upptäcka friktioner i ett tidigt 

stadium. De har även utvecklingssamtal med alla medarbetare så att konflikter och problem 

ska komma fram.  

 

Den kritik som Arbetsledaren har mot team är svårdefinierat anser han. Företaget är i grunden 

positivt men ”de på golvet” kan ifrågasätta den metoden om det inte blir några förbättringar.  

 

Arbetsledaren anser att det vore bra med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. De har 

på det företaget kvoterat in kvinnor för att försöka väga upp könsfördelningen. När det 

anställer kvinnor försöker de anställa en viss typ av kvinnor. Jobben på det företaget kan vara 

fysiskt krävande och till dessa anser Arbetsledaren att män är bäst för. Han anser att kvinnor 

har en utpräglad förmåga för ordning, städning och de har ett annat synsätt än män och på så 

sätt är det bra att få in kvinnor i företaget. Han menar att det blir en lättare stämning med 

kvinnor i teamen. 

 

Arbetsledarens syn på förhållandet mellan kvinnor och män stämmer bra överens med 

Hirdmans beskrivning av de normer som råder i dagens samhälle. Att män ska vara starka och 

att kvinnor ska sköta städningen etcetera. Det som Granberg skriver, att fysisk styrka alltid 

har varit den främsta orsaken till ledarskap, kan även det passa in här. 

 

Arbetsledaren hävdar att sammansättningen är mycket viktig i ett team, detta styrks av Larsen, 

i Arbetsledarens företag är det hans uppgift att försöka upptäcka och lösa de problem som kan 

uppstå. Det gör han genom att ha samtal med varje medarbetare för att det ska bli lättare att 

upptäcka problem i tid. ”Om teamet är dåligt sammansatt (…) det där är ju sådant som är 

viktigt för en annan då (…) och se.” 

Sammansättningen verkar även vara viktig för Deltagarens företag eftersom de kan välja ut 

personer som inte passar och helt enkelt utesluta dem från teamet och utbildningen. De kanske 

har, som Larsen skriver, gjort en behovsanalys som visat vilka personer som behöver 
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utbildningen. Samtidigt så verkar inte deras utbildning ha gått ut på att bygga ett team utan 

den gick mer ut på att lära känna sig själv och hur varje individ fungerar i grupper. 

 

Både Arbetsledaren och Deltagaren pratar om att det är viktigt att ge medarbetarna ansvar i 

organisationen, detta är något som Börjesson vill framhäva att det är ganska typiskt för 

teamarbete. I teamen kan ledarrollen skifta mellan olika personer och på så sätt får fler ta 

ansvar. 

 

Den kritiska artikeln tar upp att det inte kan ske några förändringar inom organisationerna på 

den korta tiden som ofta kurser är och detta bekräftar även Deltagaren när han säger ”Och den 

korta tiden (…) jag kommer inte ihåg om det var ett par månader som vi gick den här 

utbildningen, så, då hinner det ju inte förändras så himla mycket (…).”  

 

Arbetsledaren beskriver att han tycker att det är bra med en blandning av kvinnor och 

män. ”De sista åren så har vi faktiskt gjort så att när vi ska ha anställt så har vi prioriterat 

faktiskt att vi ska ha in tjejer på varje skift” Det kan kopplas till litteraturen som Larsen 

skriver, att det kan vara bra att göra behovsanalys, så att företagen vet vilka människor det är 

de vill ha och behöver rekrytera. 

 

5.3 Respondenternas attityder till teambuilding 

När vi analyserar våra intervjuer märker vi att alla verkar vara positivt inställda till att arbeta i 

team och till teambuilding. Teamledaren är inte helt oväntat den som anser att teambuilding är 

det bästa sättet att arbeta på.  

 

Deltagaren och Teamledaren står på två olika sidor i teambuilding och de har arbetat på lite 

olika sätt. Deltagarens utbildning var mer inriktad på att lära känna sig själv och var i 

organisationen de befinner sig, medan Teamledaren har varit ledare för en mer fysisk och 

problemlösande form av teambuilding. 

 

Myrgård menar att teambuilding är ett bra sätt att på lång sikt få ett bättre resultat i 

organisationen men i våra kritiska artiklar kan vi läsa om att beteenden sitter i väggarna på 

företagen och att de sällan ändras genom teambuilding. Teamledaren säger att hon kan se ett 
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positivt mönster hos deltagarna när de är med henne, men i hennes företag finns ingen 

uppföljning av teambuilding som visar om det blev bättre på lång sikt eller inte. 

 

Teamledaren menar att de positiva effekter som teambuilding kan medföra och som hon även 

kan se är att individerna blir mer glada. Hon menar att grupperna inser att de arbetar bättre 

som team än som enskilda individer. Deltagarna brukar även bli mer harmoniska, mer 

förtrogna med varandra och framförallt effektivare anser hon. ”De blir mer förtrogna med 

varandra, lugnare i sina roller, vänligare och effektivare. De upptäcker själva att de jobbar 

bättre tillsammans än var för sig.” De har ingen uppföljning dock för att se om det verkligen 

har blivit en skillnad hos de företag som genomgått utbildningen. 

 

Deltagaren berättar att han genomgick teambuilding i samband med en 

organisationsförändring i företaget. Vid ett sådant tillfälle menar Börjesson att det är en bra 

metod att använda sig av teambuilding, för att hålla samman gruppen och stärka de nya 

positionerna. Även Bruzelius och Skärvad beskriver att det är viktigt att se 

förändringsbehovet tidigt så att sådana utbildningar kan motverka eventuella konflikter i 

organisationen. 

 

Deltagaren kunde inte säga om det fanns några skillnader mellan kvinnor och män då det inte 

fanns några kvinnor med på hans utbildning. Teamledaren anser att det finns en märkbar 

skillnad mellan hur män och kvinnor arbetar med teambuilding. Teamledaren menar att 

männen gärna rusar in i uppgifterna, är burdusa och tar kommandot men oftare gör fel också. 

Kvinnorna är lite mer undfallande och gör mest som männen säger, men när de själva får ta 

plats så brukar de ta längre tid på sig för att lösa uppgifterna men det blir ofta rätt första 

gången. Detta är en exakt beskrivning av det som Hirdman skriver: ”Män tar plats på kvinnors 

bekostnad bara genom att vara män.” (Hirdman, 2003:63) 

 

Teamledaren berättar att en intern utbildning krävdes av henne, men att de inte fått någon 

träning i hur de skulle hantera en eventuell konflikt inom teamen. 

 

Teamledaren anser att teambuilding ger positiva upplevelser. Det är bra med gemensamma 

utmaningar för att stärka det kommande temat. Myrgård menar att det är viktigt med 

konfliktlösning/hantering i teambuilding, medan Teamledaren inte alls har fått någon 

konflikthanteringsutbildning. Hon säger att det ibland kan uppstå friktioner mellan människor 
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som inte vill utföra de fysiska övningar som kan ske inom teambuilding och då får de gå över 

till mer mentala övningar för att på så vis hålla samman teamet.     

 

Teamledaren har ingen direkt kritik mot att arbeta med teambuilding men hon säger i 

intervjun: ”Att det är så inriktat på fysiska aktiviteter som kanske inte är fördelaktigt för alla.” 

Detta menar även Askeberg i sin artikel, att många kanske inte klarar eller vill göra fysiska 

övningar, samt att många ger kritik att övningarna inte har något med jobbet att göra. Även 

den artikeln från Peoples management är mycket kritisk till att det är inriktat på fysiska 

aktiviteter där många grabbar får leva ut sina pojkdrömmar. 

 

Svårigheter som kan uppkomma i teambuildingprocessen, menar Teamledaren, kan vara när 

det finns individer i grupperna som är väldigt tävlingsinriktade och de tar med det in i 

processen. Om företaget har en stark hierarki kan det också bli problem under teambuildingen 

eftersom då vågar inte de underordnade lägga fram sina funderingar och åsikter inför sina 

överordnade. Då blir det som Larsen skriver, att alla tycker som chefen och då blir det bara en 

röst som blir hörd och således en röst som styr.  

 

Myrgård skriver även om vikten av att välja rätt kurs och hur företagen ska veta vilket 

koncept som är bäst, även en av de kritiska artiklarna benämner svårigheten i att vi får göra 

vad vi vill med människors psyken nuförtiden, bara vi inte kallar det för psykoterapi. På 

Teamledarens företag får guiderna en och en halv dags utbildning i teambuilding och sen ska 

de kunna leda grupper på rätt sätt. De utgår inte från någon litteratur som stöd i arbetet och 

teamledaren vet inte var begreppet kommer ifrån från början. 

 

Kritiska artikeln mot teambuilding menar att det är bortkastade resurser att skicka iväg 

människor på dylika aktiviteter och Teamledaren beskriver att deras teambuildingprogram 

inte varar i mer än tre timmar.  

 

Deltagaren har genomgått en utbildning med en extern kompetensutvecklare och de anser 

således att det är värt att skicka iväg människor på liknande utbildningar i rak motsats till den 

kritiska artikeln.  

 

Arbetsledaren hävdar att de inte använder sig av externa kompetensutvecklare eftersom de 

anser att effektivitetsmötena är den kompetensutveckling de behöver. ”Bland annat så har jag 
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en sån grupp (…). Som vi stämmer av för stunden och försöker sprida kunskap (…) mellan 

skiften.” Detta kan kopplas direkt till det som artikeln beskriver att det är onödigt slöseri med 

resurser att skicka iväg folk från företaget till en extern utbildare, de sköter det inom företaget 

istället. Den kompetensutveckling som Arbetsledarens företag har är enbart till för att 

företaget ska producera så mycket som möjligt. De har använt sig av externa utbildningar och 

det är oftast de högre tjänstemännen som åker. Vi tolkar dessa svar som att ledningen får en 

extern utbildning och ”de på golvet” får sin kompetensutveckling internt. 

 

Teamledaren beskriver att hon aldrig varit med om en konflikt inom gruppen och samtidigt så 

varar deras sessioner bara i tre timmar. 

 

5.4 Analytiska reflektioner av litteraturen  

När vi jämför traditionellt ledarskap med teambaserat ledarskap finner vi en rad olika 

skillnader. Det traditionella ledarskapet är mer uppbyggt på ett hierarkiskt system, ledaren har 

makt att bestämma över sina underordnade medarbetare. Medan ett teambaserat ledarskap 

bygger på att det inte ska finnas en allsmäktig ledare utan ledaren ska vara en i gruppen. Den 

största skillnaden är att gruppen inte har någon möjlighet att påverka om de befinner sig i en 

organisation med traditionellt ledarskap medan gruppen är kärnan i ett företag med 

teambaserat ledarskap och kan vara med och påverka besluten som fattas inom den. Hos en 

grupp som har en traditionell ledare är en av de viktigaste egenskaperna hos ledaren dess 

yrkeskompetens medan teamledarens viktigaste egenskaper bör ligga i kompetensen att kunna 

leda en grupp på ett bra sätt. 

 

Det traditionella ledarskapet är grundat enligt Granberg i det militära där straff eller hot om 

straff är grunden till att få sin vilja igenom och kontroll var ledordet. Hos teamledaren är det 

ofta en legitim makt menar Granberg som gör att teamet gör som ledaren vill och 

kontrollbehovet har lämnat plats för en gemensam förståelse inom teamet.  

 

Teamledaren är den som Granberg kallar för den demokratiske ledaren medan den 

traditionella ledaren motsvarar den auktoritära ledaren. 

 

Karlsson skriver att Human relation skolan menar att människan är genuint social och trivs 

bäst när den får arbeta med andra människor, det är ju en ståndpunkt som kan kopplas till hela 
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vårt arbete. Den Sociotekniska skolan är kanske dock den skola som ligger närmast av de tre 

skolorna som vi skrivit om, med tanke på att den är både tekniskt och socialt inriktad. 

 

Kontroll är en viktig del i att ha makt, menar Hatch, det här visar att makt och det traditionella 

ledarskapet hör samman eftersom kontroll inte är ledordet för teambaserat ledarskap. Men 

Hatch menar vidare att makt inte är något som är definitivt, makt kan förändras med tiden 

samt med situationen. Hatch menar att många företag använder sig av auktoritet som 

ledarskapsstil eftersom det kostar mindre för företaget än att använda en annan typ. 

 

Moxnes menar att en psykogrupp är en grupp som inte har någon direkt struktur i sitt arbete 

och att en sociogrupp är motsatsen. Det kan kopplas till att arbeta i team, som då verkar vara 

en sorts sociogrupp med klara mål. Visserligen kan ett team ha en lös struktur utan hierarki, 

men teamet är ändå sammansatt för att samarbeta och sträva mot gemensamma mål som är i 

förväg uppsatta.  

 

Den kritiska artikeln kring att arbeta i team tar upp att team inte alls är så harmoniska, vilket 

skulle kunna tyda på att det ändå är en psykogrupp enligt Moxnes definition. Det eftersom en 

psykogrupp inte har klara strukturer som gör att medlemmarna blir lugna och trygga i sina 

roller. 

 

Makt kan även kopplas till företagets organisationskultur eftersom Hatch menar att det är 

företagets traditioner som bestämmer vem eller vilka som ska ha makten och traditionerna är 

mycket viktiga i kulturbyggarprocessen, menar Hofstede.  

 

Huruvida en person i ett företag har makt eller inte verkar inte ha någon betydelse för den 

teambaserade organisationen, där är det mer personliga egenskaper som determinerar vem 

som ska vara ledare enligt Myrgård.  

 

En av de kritiska artiklarna trycker på att gränsen mellan en karismatisk ledare och en 

psykopatisk chef är hårfin. 

 

 

I det här kapitlet har vi redogjort för vår empiri samt kopplat den till våra teoretiska data 

som vi sedan har analyserat och presenterat. I kommande kapitel kommer vi att föra en 
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diskussion kring våra resultat samt analys. Vi kommer även att diskutera tillvägagångssätt 

samt eventuella brister i vårt arbete. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring vårt ämne utifrån vår teori och vårt resultat. 

Även metod samt eventuella brister kommer att tas upp. Vi kommer också att låta våra egna 

åsikter kring ämnet få ta plats i detta kapitel.  

 

Helt klart verkar det som att teambaserat arbete är en stark tendens hos företagen i dagens 

samhälle. De företag som vi har kommit i kontakt med verkar redan ha ett antal olika team 

och de jobbar på att stärka dem.  

 

Från början var denna uppsats tänkt att handla primärt om teambuilding och vad det innebär, 

men efter en översiktlig analys av litteraturen i ämnet valde vi att flytta fokus till hela 

konceptet med att arbeta i team. Det har gjort att teambuilding fortfarande har en stor del i 

uppsatsen och vi använder det som ett exempel på kompetensutveckling. Det finns många 

andra sätt att kompetensutveckla men eftersom vårt fokus tidigare har legat på teambuilding 

valde vi att endast ta med den formen. Det kan ha gjort att vi har missat andra delar som hade 

kunnat vara centrala, men det är något vi är medvetna om. 

 

Våra respondenter var redan tillfrågade innan vi bytte fokus vilket medförde en vinkling mot 

teambuilding även här, frågorna gjordes dock efter flyttningen av fokus.  

 

Trenden i samhället nu, verkar vara att företagen ska bli mer ”platta” organisationer, utan 

hierarki och toppstyrning. I de företag som vi har haft kontakt med har det varit lite olika, 

Arbetsledarens är mer hierarkisk uppbyggd, Deltagarens verkar vara hierarkisk men de 

försöker att bli mer platt. Frågan är om Deltagarens företag är så platt som han vill låta 

påskina, de kunde ju utan vidare diskussion utesluta medarbetare från team och inte låta dem 

vara med på teambuildingen. 

 

När vi jämför de olika ledarskapsstilarna anser vi att det är två av de stilar som Lewin 

använder i sin undersökning. Det traditionella ledarskapet är mer auktoritärt medan det 

teambaserade är mer demokratiskt. Det var något som bekräftade vår förförståelse angående 

ledarskap, att det gamla ledarskapet är mer inriktat på kontroll medan det nya mer bygger på 

förtroende och samförstånd. 
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Om respondenterna har för avsikt att bygga en utvecklande organisationskultur så kanske de 

själva inte bör skapa och upprätthålla distinktionen ”Vi här uppe” och ”de på golvet”. Hur ska 

de kunna skapa effektiva arbetsteam om de pratar om ”vi och dem”. Det kanske vore det 

första steget för båda dessa företag, att försöka få bort dessa grundläggande värderingar och 

på så sätt förändra kulturen inom företaget. 

 

Vid analysen av våra intervjuer så märker vi vissa tendenser hos våra respondenter. Till 

exempel verkar det som att teamledaren försöker att sälja in sig och sitt företag gentemot oss. 

Hon är odelat positiv och menar att hon aldrig har fått höra någon kritik ifrån sina deltagare, 

vilket vi kan tycka är lite märkligt. Men det kan även vara så att det är hennes chefer som får 

ta den kritiken i efterhand och att de i sin tur inte förmedlar den vidare till henne. Skulle 

teamledaren vara kritisk till att arbeta med teambuilding så tror vi inte att hon skulle arbeta 

med det heller.  Och skulle de få höra mer kritik så skulle nog inte konceptet teambuilding 

vara så utbrett och hennes företag skulle kanske inte verka på den marknaden. 

 

Deltagaren vill verka väldigt positiv till konceptet, men frågan är vad han är positiv till. Är det 

för att komma bort ifrån jobbet, att få träffa ledningen och umgås med dem eller är det själva 

teambyggandet som han tycker är bra? Han kan till exempel inte direkt hänvisa till syftet med 

utbildningen. 

 

Arbetsledaren hävdar att det är ett jättebra sätt att arbeta i team och att det är något som de 

inte kan få för mycket av. Vi ställer oss frågan om det kanske är företaget som ligger bakom 

den åsikten, att det är företagets policy eller kultur som han förmedlar istället för sin åsikt. Det 

kan ha varit en genomgående faktor i vår empiri att det är svårt för våra respondenter att skilja 

på sin egen åsikt och det företag som de arbetar på. De kan även vara starkt präglade av den 

kultur som existerar inom sitt företag utan att de själva är medvetna om det.  

 

I intervjun med Deltagaren känner vi att han gärna lyfter fram sin egen ställning inom 

företaget. Han berättar att han gärna ville vara med ledningen vid utbildningen och att chefen 

tyckte detta. Han upprepar även att han har en betydande ställning och att ledningen minsann 

frågar honom om viktiga saker. Han kanske har missat själva syftet med vår intervju och vill 

hellre visa sig själv än att prata om team. Det kan även ha att göra med att hans företags kultur 

verkar vara mer inriktat på individen, till exempel så var deras teambuilding mycket inriktad 

på att lära känna sig själv och inte så mycket på att skapa en bra sammansättning av team.  
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Badner pratar om att en stark företagskultur snabbt kan förvandlas till en ren hjärntvätt av 

människorna som arbetar där och det är något som vi även har tänkt på. Många företag vill 

verkligen sälja in hela sin ”anda” till medarbetarna så att de lever för sitt företag istället för sig 

själv. Var går egentligen gränsen och vem ska kontrollera vad som egentligen händer inom 

företagen? 

 

Både Arbetsledaren och Deltagaren anser att det är svårt för ”de på golvet” att arbeta sig 

uppåt, Deltagaren menar att det kanske var något som hände förr i tiden men att det inte 

existerar nu. Varför är det så? Har deras organisationskultur förändrats så till vida att de har 

en starkare distinktion mellan ”de på golvet” och tjänstemännen nu än de hade förut. 

Deltagaren menar att den som skulle jobba sig uppåt i organisationen skulle vara välkommen 

av dem som tjänstemän men att den medarbetaren skulle få det svårt hos sina forna 

arbetskamrater och då frågar vi oss vilka det är som upprätthåller de distinktionerna. Har till 

och med traditionerna förändrats så pass mycket så att det inte är något värt att vilja sträva 

uppåt i företaget eftersom det ändå inte kommer att gå?  

 

Arbetsledarens synsätt på kvinnor och män anser vi vara värt att kommentera. Han anser att 

kvinnor har ett bra öga för det där med ordning och reda och att männen passar bra för de mer 

tyngre, hårda jobben. Det verkar som att han har ett ganska stereotypt sätt att se på 

könsrollerna inom företaget, tycker vi. 

 

På Deltagarens utbildning hade de inte ens med kvinnor och det kanske kan säga en del om 

hur hans företag är uppbyggt. Det kan ju även bero på att det inte fanns några kvinnor i just 

den gruppen som skulle åka iväg, eller så tackade kvinnorna nej. De kanske till och med 

tackade nej eftersom de var rädda att det skulle bli som Teamledaren berättade att männen tar 

över och som den kritiska notisen beskrev att män får sina pojkdrömmar uppfyllda genom 

testosteronfyllda lekar.  

 

Att frågan om värsta misstag har uppfattats olika av våra respondenter kanske har att göra 

med deras förförståelse genom sin kultur. Det kan även ha att göra med hur frågan ställdes till 

respondenterna. Även här finns frågetecken huruvida de svarade som person eller som 

representant för företaget. I och med att vi fick två så pass olika svar så anser vi att de har 

svarat utifrån sin egen yrkesroll.  



 56 

 

Vår respondent, Teamledaren, har inte fått någon som helst utbildning i att lösa konflikter. 

Detta är ganska så konstigt anser vi eftersom Myrgård anser att konflikthantering är en central 

del i teambuilding. Teamledaren arbetar kanske på ett annat sätt än vad Myrgård anser vara 

optimalt, de verkar mer fokuserade på att stärka teamen genom att få dem att lösa uppgifter 

tillsammans medan Myrgård menar att teamen ska stärkas genom konflikthantering. Vi kan 

även förstå att Teamledaren kanske inte behövde någon utbildning inom konflikthantering 

eftersom deras sessioner inte varade mer än tre timmar. På den korta tiden är det inte troligt 

att ett företag som kommer dit med förväntningar om en kul eftermiddag kommer att ha några 

stora konflikter heller.  

 

Teamledaren menar att företagen som kommer till deras äventyrsbana blir mer harmoniska, de 

blir gladare samt arbetar bättre som team. Vi frågar oss om hon kan se någon egentlig 

förändring, hon kan se förändringen på plats men hennes företag använder sig inte av någon 

uppföljning hos de företag som har varit hos dem på utbildning. Hur ska de då kunna veta att 

den utbildningen de ger, verkligen betyder något. Teamledarens företag kanske inte ens har 

det som intention, de kanske bara vill vara det företaget som finns till när andra företag vill 

åka iväg och göra något skoj tillsammans alltså inte att teambuilda i vår uppsats mening 

 

Vi kan fundera om det kan vara så att den normen att männen känner sig hotade av kvinnor 

har gjort att exempelvis Deltagaren inte har några kvinnor med i utbildningen. Om det kan 

vara så att i hans företag så försöker männen upprätthålla sin makt genom att använda normen 

som skydd. 

 

Det verkar som att både Arbetsledarens och Deltagarens företag fokuserar sig på att skicka 

iväg personal från det övre skiktet av tjänstemän precis som Myrgård beskriver. Frågan vi 

ställer oss är om denna fördelning är helt rätt? Borde det inte vara så att den personal som är 

minst utbildad borde få chansen att utveckla sig själva genom exempelvis 

kompetensutveckling istället för att lägga den del av pengarna på dem som redan förmodligen 

besitter en ganska så stor och bred kompetens? Företagen kanske är rädda för att 

kompetensutveckla dem som inte arbetar som tjänstemän. Det kan bero på att det är 

tjänstemännen som beslutar vilka som ska få åka och kompetensutveckla sig. De kanske inte 

vill att någon ”från golvet” ska kunna ta sig ”upp” till deras nivå? Om de ska bygga en stark 

kultur kan vi tycka att de borda förankra sina värderingar ”nere på golvet” 
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Kan det vara så att team är ett sätt att bygga organisationskultur? Är det sådana företag som 

blomstrar på marknaden? De tycker vi skulle vara intressant att undersöka. Har en stark kultur 

något att göra med hur framgångsrikt företaget är?  Hur många företag är det som egentligen 

utövar ren hjärntvätt på sina medarbetare för att pränta in företagets anda hos dem? Det som 

kvinnan i artikeln är rädd för, är att företagskulturen kan bli för likt med att vara medlem i en 

sekt. Den påverkar och manipulerar individerna till att tycka och tro på ett visst sätt och alla 

som inte tycker likadant är fienden.  

 

Arbetsledarens företag verkar ha en ganska djupt rotad kultur eftersom det är beläget på en ort 

med en stark bruksanda, det kan ha hjälpt företaget att behålla sin kultur och 

arbetsmentaliteten kanske är starkare i ett brukssamhälle. Enligt vår förförståelse så kan det 

vara så att i brukssamhällen brinner människor mer för de stora arbetsgivarna för att det är 

dem som förser orten med arbete och det är de företagen som sysselsätter människorna på 

orten vilket gör att orten kan finnas kvar.  De har även bytt koncern vilket kan ha gjort att 

vissa grundläggande antaganden kan ha förändrats i och med detta.  

 

Vår åsikt är att när ett företag använder sig av teambuilding så vill de egentligen, omedvetet 

göra en psykogrupp till en mer sociogrupp. Företaget vill få mer struktur i teamet, var och en 

ska få en viss plats i teamet. I en teambuilding ska individernas färdigheter trimmas så att de 

kompletterar varandra så bra som möjligt vilket är vad som kännetecknar en sociogrupp.  

 

Det är en tydlig tendens hos de två respondenterna som arbetar inom industrin att det är 

männen som dominerar. Arbetsledaren anser att det kan vara bra att ha kvinnor för ordningens 

och stämningens skull men att männen måste finnas för de mer styrkekrävande 

arbetsuppgifterna. Det här tycker vi är en återspegling av den könsmaktsordning och de 

normer som finns i dagens samhälle. Mannen ska vara stark och trygg medan kvinnan ska 

vara i hemmet och föda barn.  

 

Företagen måste inse att för att de ska kunna arbeta teambaserat så ska det läggas ner mycket 

tid och resurser på allt som har med teamet att göra. Det är inte bara att kasta ihop en grupp av 

människor och kalla det för team, det måste till en behovsanalys av vilka sorters människor 

som ska ingå i teamet och kanske först av allt måste företagen ta reda på om det verkligen är 

ett team som behövs för just denna uppgift. Vi tycker som Börjesson att ting måste få ta tid, 
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företagen kan inte se resultaten direkt utan för att få ett fungerande team så kan det ta lång tid 

innan ett resultat kan bli synligt för företaget. 

 

Kan det vara så att arbetssättet team har påverkar lager efter lager i organisationskulturen så 

att till slut de grundläggande antagandena har förändrats eller är det så att det är de 

grundläggande antagandena som har förändrats först och att det sen har växt fram en ny kultur 

där team är det rätta arbetssättet? Eftersom det är fler och fler organisationer som arbetar 

teambaserat idag så kan det säkert vara olika för olika organisationer.  

 

Vår tro är att företagen nästan bara är intresserad av att tjäna pengar och att de inte är så 

intresserad av de mänskliga resurserna egentligen. De kan lägga pengar på att 

kompetensutveckla om det kommer att ge avkastning till företaget direkt. Företag har oftast 

inga problem i att lägga pengar på maskiner som ökar effektiviteten men att utbilda 

personalen som sköter dessa maskiner verkar inte ha hög prioritet.  

När vi började skriva den här uppsatsen så var vi ett splittrat team. En av oss var helt såld på 

konceptet team och teambuilding medan den andre var lite mer avvaktande. Vi tänkte att ska 

vi skriva om team så borde vi få ett utomordentligt samarbete i slutändan. Så vad tycker vi nu 

då? Är det bra att arbeta teambaserat? Vi kan säga som så att den av oss som var helt såld på 

konceptet har fått sig en tankeställare medan den som var mer avvaktande har blivit lite mer 

positiv, vi har gått halva vägen var. Det är ett väldigt bra sätt för många företag och 

organisationer att arbeta med team, men det är även ett stort jobb med att få teamen rätt 

sammansatta och att fungera tillsammans. Blir inte teamen rätt sammansatta så är det 

värdelöst att arbeta i den formen eftersom då blir det bara en grupp människor som hellre 

strävar efter att uppfylla sina egna personliga mål istället för ett gemensamt.  
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Bilaga 1 

 

 

Frågor till konsult/utbildare. 

 

1. Vad är det du gör? Arbetsbeskrivning? 

2. Vilka riktar det in sig på? 

3. Vad innebär begreppet för dig? 

4. Vilka är det bra för? 

5. Blir det bättre för alla? 

6. Vilka svårigheter kan uppkomma? 

7. Är det teamledarna som du utbildar så att de kan åka hem och bilda team hemma, eller 

är det även för att sammansvetsa redan bildade team? 

8. Vilken kritik brukar du få höra? 

9. Vad behöver du för utbildning för att syssla med detta?/ behövs det ngn utbildning alls? 

10. Utgår du ifrån någon litteratur i ämnet? 

11. Finns det olika sätt att arbeta med detta? 

12. Var kommer begreppet ifrån från början? 

13. Vad är skillnaden mot för traditionellt ledarskap anser du? 

14. Vad skulle du säga till de som är kritiska till detta sätt att arbeta? 

15. Finns det några könsskillnader i förmåga att ta till sig detta koncept? 

16. Tror du att kulturen i företaget ändras i och med denna utbildning? Var, när och hur 

arbetade du med teambuilding? 

17. Anser du det vara ett bra sätt att arbeta på? 

18. Vilka positiva effekter kunde du som utomstående ledare uppfatta? 

19. Hur brukar det gå till hos er? 

20. Hur fungerar ett genomsnittligt team? 

21. Om du skulle vara kritisk vad skulle du vara kritisk till då? 

 

 

 

 

Frågor till deltagare i teambuilding 
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1. I vilket sammanhang genomgick du teambuilding?, Vilket företag, vad var din roll, 

vad var syftet? 

2. Fick du reda på vad som skulle ske och varför innan du genomförde utbildningen? 

3. Hur kände du inför det? Intresserad eller inte? 

4. Ställde alla upp på utbildningen som var med? 

5. Vad hade du för förväntningar innan?  

6. Vad tyckte du? Lärde du dig något? 

7. Vad var det som var bra/dåligt? 

8. Vad hade du velat gjort mer/mindre av? 

9. Har ni arbetat i team innan? Vad tycker du om det? 

10. Har ni haft ett effektivt teamarbete innan utbildningen? Blev det bättre/sämre efteråt? 

11. Vad skulle du säga till de som är kritiska till detta sätt att arbeta? 

12. Kunde du som deltagare upptäcka några skillnader mellan könen i detta sätt att arbeta?  

13. Har kulturen inom företaget förändrats genom att arbeta med team? Hur i så fall? 

14. Hur skulle du vilja beskriva ditt företags kultur? Före och efter team arbetet. 

15. Bidrar kulturen inom företaget till en ökad självständighet hos medarbetarna? På vilket 

sätt? 

16. Finns det specialuttryck som bara anställda inom er organisation förstår? Vilka? 

17. Vilken typ utav personer har lättast att göra karriär snabbt inom er organisation? 

18. Vilket är det störta misstag en anställd skulle kunna göra sig skyldig till inom er 

organisation?  

19. Vilka händelser firas inom er organisation? Guldklocka, Födelsedagar, bildande av 

företaget, stororder etc. 

 

 

 

 

Frågor till en arbetsledare(som använder team som arbetsmetod). 

 

1. Vad har du för ställning inom företaget? Vilket företag arbetar du på? 

2. Hur ser din organisation ut? Är du nöjd med den? 

3. Hur skulle du vilja beskriva ditt företags kultur? Arbetar för att leva eller lever för 

arbetet ? Före och efter team arbetet. 
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4. Bidrar kulturen inom företaget till en ökad självständighet hos medarbetarna? På vilket 

sätt? 

5. Finns det specialuttryck som bara anställda inom er organisation förstår? Vilka? 

6. Vilken typ utav personer har lättast att göra karriär snabbt inom er organisation? 

7. Vilket är det störta misstag en anställd skulle kunna göra sig skyldig till inom er 

organisation?  

8. Vilka händelser firas inom er organisation? Guldklocka, Födelsedagar, bildande av 

företaget, stororder etc. 

9. Vem har bestämt att ni ska jobba med team? Hur arbetar ni i team ? 

10. Vilka fördelar/nackdelar anser du att det finns med detta sätt att arbeta? 

11. vad anser du om att arbeta i team? Positiv eller kritisk.. 

12. Arbetar ni för att skapa ännu effektivare arbetsteam? I så fall hur? 

(kompetensutveckling, teambuilding...) 

13. Har du någon gång upptäckt några skillnader mellan könen i detta sätt att arbeta? 

Passar kvinnor eller män bättre i att arbeta i team? 

14. Behövde du någon utbildning för att arbeta med team? Vilken? 

15. Vad skulle du säga till dem som är kritiska till denna metod? Att arbeta i team? 

16. Vad händer om det bildas friktioner inom teamet? Har ni metoder för att lösa sånt? 

Vilka? 

 

 


