
Sammanfattning 
 
Det huvudsakliga ämnesområdet i denna uppsats är teamorganisation. En kvalitativ 
studie har utförts i form av tre dagars observationer och tre gruppintervjuer på plats i 
Terminalen, en avdelning på järnverket, Uddeholm Tooling AB, i Hagfors. Syftet 
med studien är att undersöka om Terminalen fungerar som en teamorganisation eller 
inte. 
 
Teamorganisationer är en organisationsform som är uppbyggd av flera team och har 
en ledare som fungerar som samordnare. Teamen i en teamorganisation har i 
jämförelse med traditionella organisationer ett större ansvar för sina arbetsuppgifter.  
 
Det finns ett uttalat problem kring materialhanteringen på Terminalen och 
medarbetarna får ofta söka efter material som kommit på villovägar. Problemet i sig 
har blivit en viktig del i studien då frågor kring varför problemet existerar, är relaterat 
till Terminalen som en teamorganisation. Uppsatsen är baserad på fem nyckelord med 
syfte att undersöka Terminalen som en teamorganisation. Nyckelorden är team, 
kommunikation, ansvar, tillit och kultur. De fyra första är baserade på teori medan det 
sista är empiriskt baserat. Nyckelorden har visat sig samspela med varandra och 
åskådliggör både positiva och negativa aspekter. Såväl medarbetarnas egna uttalanden 
som uppfattningar från observationerna, har uppenbarat vissa brister i agerande 
förknippade till nyckelorden. 
 
Under studiens gång har det framkommit att medarbetarna ser Terminalen som 
uppdelad i olika team, vilket en teamorganisation skall vara. Dock visar 
undersökningen att den gemensamma teamkänslan och det gemensamma 
ansvarstagandet för hela avdelningen som en helhet, kan bli bättre. Förutom detta 
skulle även en fördjupning av tilliten kunna ske.  
 
I relation till problemet med materialhanteringen har kommunikation blivit en 
uppmärksammad faktor. Såväl observationer som intervjuer har visat på att 
kommunikationen kan förbättras. 
 
Kulturen på Terminalen lever kvar sedan många år tillbaka. I Hagfors finns en 
bruksmentalitet, vilken återspeglas på Terminalen. Kulturen har i studien inte 
diskuterats öppet, då intresset var att se hur den framträder i medarbetarnas 
handlande.   
 
Vår slutats är att Terminalen idag inte fungerar som en teamorganisation. 
Förutsättningar finns dock för att de belysta problemen skall kunna lösas, så att 
Terminalen i framtiden skall fungera som en teamorganisation.  
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” Det finns inget så svårt att ta itu med, 

inget så vådligt att leda, 
inget så riskfyllt som att söka införa 

en ny tingens ordning. 
 

De som förändrar, får 
nämligen till motståndare alla dem 
som lyckats väl i de gamla spåren, 

och endast ljumma försvarare i dem som 
kan tänkas fungera i de nya” 

 
(Machiavelli, 1469) 
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1. Bakgrund 
 

 

I det första kapitlet kommer du som läsare att ta del av en kort presentation av Uddeholm 

Tooling AB och om vad en teamorganisation är. Vidare belyses tidigare undersökningar 

på företaget samt problembakgrund, problemformulering och syfte.  

 

 

1.1 Uddeholm Tooling AB 
 
Uddeholm Tooling AB (UTAB), är världsledande i tillverkning, utveckling och 
marknadsföring av högkvalitativt verktygsstål. Sedan år 1991 ingår UTAB i den 
Österrikiska specialstålkoncernen Böhler-Uddeholm, vilken idag har en total produktion 
på omkring 200 000 ton med produktionsanläggningar i Österrike, Sverige, Tyskland, 
Belgien, USA, Brasilien och Mexico. Koncernen har egna säljbolag eller agenter i mer än 
100 länder runt om i världen (Affärsplan, Uddeholm, 2003-2007). Företaget har i Hagfors 
idag totalt 803 anställda tjänstemän och kollektivanställda (Personalutvecklare, UTAB, 
2005).  
 

1.2 Kort om teamorganisation 
 
Motiven för införandet av en teamorganiserad produktion är ofta mångfacetterade och 
knutna till exempelvis produktion, ekonomi, organisation och kompetens, men även 
samverkan, arbetsinnehåll och miljö (Kock i Ellström & Hultman, 2004).  
 
Teamorganisationen, som organisationsform, uppkom för att möta en del av bristerna i 
hierarkiska strukturer, för att utnyttja effekterna av samarbete och ansvarstagande hos 
medarbetarna. Verksamheten är uppdelad i produktionsenheter, team, där varje enhet har 
ansvaret för framställningen av en viss produkt. Ett team har en ledare som fungerar som 
samordnare (Granström, 2000). 
 

1.3 Problembakgrund  
 
Inom UTAB är Terminalen den avdelning dit allt färdigt stål kommer före leverans till 
kunderna. Materialet sorteras och packas beroende på kundernas order och destination.  
 
Avdelningsansvarig på Terminalen vill att avdelningen skall fungera som en 
teamorganisation, men anser att det finns problem gällande teamarbetet. Ett av de 
uttalade problemen är sökandet av felplacerat material, det vill säga problem med de 
interna transporterna. Material transporteras mellan olika arbetsstationer inom 
Terminalen, men också mellan Terminalen och andra avdelningar.  
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Några av medarbetarna har som arbetsuppgift att hämta in färdigt material från 
lagerplatser på markområdet utanför Terminalen, samt sortera material levererat inom 
Terminalen. Många gånger ligger dock material på fel plats, vilket resulterar i att tid och 
energi får läggas ner på att söka efter material. Detta påverkar medarbetarnas 
arbetssituation, men kan även påverka kunden som i slutändan kan bli lidande genom 
försenade leveranser. Orsaken till varför problemet med materialhanteringen har uppstått 
skulle kunna ha sin grund i en otillräcklig teamkänsla, kommunikation, ansvar och tillit.  
 
Ett arbete har redan påbörjats på Terminalen i samarbete med Karlstads Universitet för 
att en förståelse för arbetet skall skapas hos medarbetarna och för att se helheten, sin 
individuella del i det stora hela. Trots det kvarstår problemet, och ytterligare en viktig del 
är att skapa förståelse hos medarbetarna för vikten av ansvarstagande för arbetet och för 
varandra och företaget.  
 

1.4 Problemformulering och syfte 

Avdelningsansvarig önskar se Terminalen som en teamorganisation, men anser att 
avdelningen inte fungerar som en sådan. Utgångspunkten i undersökningen har baserats 
på nyckelorden team, kommunikation, ansvar och tillit då dessa funnits relevanta för 
undersökningsområdet. Dessutom tillkommer även kulturen som ett viktigt nyckelord.  

Med grund i ovanstående har vi formulerat följande frågeställning:  

� Fungerar Terminalen som en teamorganisation? 

 
Vårt syfte är att beskriva och skapa förståelse för begreppet teamorganisation, samt 
undersöka om Terminalen fungerar som en sådan.  
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2. Metod 
  

 

I metodkapitlet redogör vi för vad metod innebär och för valet av ansats. Därefter 

behandlas vårt metodval samt tillvägagångssätt. Slutligen visas de avgränsningar som 

gjorts i undersökningen.  

 

 

2.1 Vad är metod? 
 
Metod kan ses som ett medel för att lösa problem, vilket kan leda fram till ny kunskap 
(Holme & Solvang, 1991). Enligt Jacobsen finns risken att resultatet av en undersökning 
påverkas av vilken metod som använts. Metodkunskap behövs för att kritiskt kunna 
bedöma hur resultatet av en undersökning påverkas av metoden. Metodkunskap är även 
viktigt för att kunna visa om resultatet ger en korrekt bild av verkligheten (Jacobsen, 
2002). 
 
Då en undersökning genomförs används metod för att samla in empiri. Oavsett vilken 
empiri som samlas in, är det viktigt att empirin uppfyller kraven på giltighet och relevans 

(validitet) samt tillförlitlighet och trovärdighet (reliabilitet). Med giltighet och relevans 
menas att det som önskas undersökas också undersöks, och att det är relevant för studien. 
Viktigt är även att det som undersöks hos de utvalda kan generaliseras. Med 
tillförlitlighet och trovärdighet menas att undersökningen måste gå att lita på. Följande 
citat syftar på hur en undersökning skall göras ”Gör det rätt, eller låt bli att göra det 

alls” (s. 22, Jacobsen, 2002). 
 

2.2 Deduktiv och induktiv ansats 
 

En deduktiv ansats innebär att undersökaren först skapar sig vissa förväntningar om hur 
det ser ut inom det område som skall undersökas. Sedan hämtas empiri in från 
verkligheten för att se om förväntningarna stämmer överens med den. Vid en deduktiv 
ansats går undersökaren från teori till empiri (Jacobsen, 2002). 
 
Vid en induktiv ansats blir vägen den motsatta, från empiri till teori. Undersökaren 
samlar relevant information från verkligheten med öppet sinne och utan förväntningar. 
Därefter klassificeras informationen och teorier hämtas in. Målsättningen med en 
induktiv ansats är att ingen teori skall begränsa inhämtningen av empiri (Jacobsen, 2002). 
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2.3 Abduktiv ansats 
 
I vårt fall var inte de ovanstående ansatserna relevanta då vi ville gå in i undersökningen 
med en viss förkunskap om ämnet, men ändå vara öppna för nya intryck. Den ansats vi 
istället har valt är den abduktiva, vilken är en blandning av den deduktiva och induktiva 
ansatsen. Vid en abduktiv ansats står undersökaren inför en effekt till vilken han/hon vill 
finna motiv utan att påverka dem (Wallén, 1993, 1996). 
 
Vi har valt att illustrera vårt abduktiva 
arbetssätt som en spiral. Teori och 
empiri blandas under arbetsprocessens 
gång. I och med detta går vi både från 
teori till empiri med även från empiri till 

teori.  
 
 

Figur 1. ”Spiralen”

 
Beslutet att använda en abduktiv ansats togs med hänsyn till problembakgrunden och 
problemformuleringen. Den fråga vi stod inför var om Terminalen fungerar som en 
teamorganisation eller inte, och undersökningen gick ut på att finna motiv för om den gör 
det eller ej. Innan den empiriska undersökningen tog fart behövdes en teoretisk bas inom 
ämnet teamorganisation, och ur denna teori tog vi fasta på ett antal nyckelbegrepp med 
relevans för problemområdet. Begreppen blev utgångspunkt för observationerna, men var 
dock endast ett stöd, eftersom föreställningar och förutfattade meningar lades på hyllan. 
Nyckelbegreppen var inte definitiva och öppenhet för nya intryck och nya kunskaper 
fanns under hela observationen. 
 

2.4 Val av undersökningsmetod 
 

De vanligaste metoderna att välja mellan är kvantitativa och kvalitativa. Den stora 
skillnaden mellan dessa är användandet av statistik och siffror (Holme & Solvang, 1991). 
Vid användandet av en kvantitativ metod samlas information in, men kodas sedan om till 
tal. Information vid en kvalitativ metod samlas däremot in i form av ord som senare 
behålls i denna form. En kvalitativ metod utförs ofta genom öppna intervjuer och 
observationer (Jacobsen, 2002). 
 
Valet av metod var given då en kvalitativ metod enligt oss passade bäst med hänsyn till 
problembakgrund och syfte. En kvalitativ metod skulle ge oss en djupare förståelse för 
problemet eftersom observationer och intervjuer ger en bättre kontakt med 
respondenterna än vad exempelvis en enkätundersökning gör. Enligt Jacobsen (2002) 
passar även kvalitativa ansatser bra för att se samband mellan individer och ett visst 
sammanhang. 

Teori Empiri 
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2.5 Observationer 
 
Vid observationer betraktar undersökaren vad människor gör i olika situationer och 
noterar med egna ord vad som händer. Metoden passar bra när människors faktiska 
beteende skall undersökas för att inte bara registrera deras egna ord om sitt handlande. 
Observationer kan handla om att uppfatta såväl enskilda personers beteende som 
gruppers beteende (Jacobsen, 2002). 
 
Vi valde att genomföra våra observationer på plats i Terminalen för att se hur 
medarbetarna fungerade i det dagliga arbetet. Platsen för observationerna skulle även ge 
en bra förutsättning för undersökningen av problemet gällande teamfrågorna. Vi finner 
stöd för vårt val av undersökningsplats i Jacobsen (2002) som skriver att observationer 
vanligen utförs på den fysiska plats som är av intresse för undersökningen.  
 
Det finns skillnader mellan öppna och dolda observationer. Vid en dold observation är 
inte den utvalda personen eller gruppen medveten om att en observation sker, till skillnad 
från den öppna. Den öppna observationen ökar dock risken att personen eller gruppen 
ändrar sitt beteende och risken att få ett otillbörligt resultat ökar (Jacobsen, 2002). 
 
De genomförda observationerna på Terminalen valdes att utföras på ett öppet sätt, trots 
de risker som denna metod medför. En av anledningarna var att vi inte fann några rimliga 
alternativ då arbetsplatsmiljön på Terminalen är bullrig. Eftersom vi ville höra 
medarbetarnas diskussioner, se mimik och kroppsspråk samt se hur arbetsgången såg ut, 
blev dolda observationer i vårt fall inte ett alternativ. Vi har även tagit fasta på de 
forskningsetiska krav som Jacobsen (2002) beskriver då han menar att öppenhet och 
frivillighet är något som bör eftersträvas, vilket vi gjorde genom valet av öppen 
observation. 
 
Det bör också nämnas att skillnader finns mellan deltagande- och icke-deltagande 
observationer. Vid en deltagande observation deltar undersökaren på lika villkor som den 
observerade personen eller gruppen medan en icke-deltagande innebär att undersökaren 
håller en viss distans till den eller de som skall observeras (Jacobsen, 2002). 
 
Vi valde att göra en variant av deltagande- och icke-deltagande observationer, då vårt 
förfarande kan betraktas som en blandning av de två observationsformerna. 
Tillvägagångssättet grundas i att vi delvis ville betrakta medarbetarna och deras 
arbetssituation på nära håll, men samtidigt inte vara alltför tydliga i vårt observerande. 
Motivet till detta är att resultatet annars skulle kunna påverkas negativt av effekten från 
den öppna observationsformen.  
 
Förutom observationerna valde vi att genomföra ett antal intervjuer. Enligt Jacobsen är 
kombinationen av observationer och intervjuer inte ovanlig då han menar att viktig 
information kan gå om intet vid observationer. Denna eventuellt förlorade information 
kan istället uppmärksammas vid intervjuer (Jacobsen, 2002).  
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2.6 Intervjuer 
 
Utformningen av intervjuer kan te sig på många olika sätt beroende på undersökarens 
syfte. Den kan vara mer eller mindre öppen och kan ta form av ett helt vanligt samtal, 
eller som någon form av förhör. För att intervjuaren skall ha struktur på intervjuämnet 
kan exempelvis stödord eller hela frågor diskuteras under intervjutillfället (Jacobsen, 
2002).  
 
Enligt Jacobsen (2002) är intervjuer i grupp användbara för att utveckla en 
problemställning, men också för att utveckla ny kunskap. Gruppintervjuer kan bidra till 
att respondenternas tankar kring problemformuleringen bearbetas under intervjuns gång. 
Dörrar öppnas för reflektion över erfarenheter, vilket kan leda till diskussioner där alla 
hjälper varandra till en bättre förståelse för problemet.  
 
Våra intervjuer genomfördes i grupper. Vi valde denna intervjuform bland annat för att vi 
tidigare deltagit i arbetsprocessen genom observationerna och fann det därför naturligt att 
välja en öppen diskussionsform. Dessutom var tidsbegränsningen för materialhanteringen 
en orsak till valet av gruppintervjuer, eftersom både observationer och intervjuer gav oss 
ett omfattande material att bearbeta och analysera.  
 
Vidare valde vi att genomföra intervjuerna på plats i Terminalen, då vi tagit fasta på 
Jacobsen sätt att se på en korrekt vald intervjumiljö. Respondentens svar på 
intervjufrågorna kan påverkas av en tillgjord miljö, den så kallade kontexteffekten, och 
det är därför av särskild vikt att respondenten känner sig bekant med omgivningen 
(Jacobsen, 2002). Intervjuerna utfördes i ett litet fikarum mitt i Terminalen. 
Respondenterna tillbringar normalt ingen tid i detta rum, men vi ansåg det ändå som en 
naturlig miljö då vi befann oss på deras arbetsplats.  
 
Konstruktionen av gruppintervjuerna medförde att samtliga arbetsstationer på Terminalen 
var respresenterade vid varje intervjutillfälle. Syftet med sammansättningen var att väcka 
frågor hos medarbetarna, samt för att diskussioner skulle föras angående hela 
Terminalen. Vi uppfattade det som att medarbetarna var positiva till sammansättningen 
av gruppintervjuerna, då de arbetar med olika arbetsuppgifter och vanligtvis inte träffas 
för att prata, arbetsgrupper emellan. Att de uppskattade gruppsammansättningen 
underlättade stämningen och det verkade som att alla var nyfikna på vad diskussionen 
skulle leda till.  
 
Deltagarnas anonymitet klargjordes tydligt, vilket är viktigt för att respondenterna skall 
känna trygghet och våga svara utan oro för att svaren skall kunna kopplas till dem som 
personer. Utan anonymitet skulle intervjuernas utfall kunna komma att påverkas negativt 
då respondenternas svar eventuellt skulle kunna modifieras (Jacobsen, 2002). 
 
Wallén (1993, 1996) menar att citat i vissa fall kan identifiera medarbetarna genom svar 
och åsikter angående deras arbetsuppgifter. Med grund i detta har vi valt att inte använda 
direkta citat för att öka medarbetarnas anonymitet.   
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2.7 Urval 
 
Vid undersökningar kan problem uppstå på grund av diverse begränsningar och ett urval 
måste då göras. Exempelvis är det svårt att garantera urvalets representativitet för hela 
populationen då önskan är att få ”en spegelbild i miniatyr av alla enheter” (s.332, 
Jacobsen, 2002). 
 
Urvalet av observationerna bestämdes med hjälp av Avdelningsansvarig på Terminalen. 
Vi ville observera skiftlag med olika arbetsuppgifter för att få hela Terminalen 
representerad. För att följa skiftlag arbetande på olika tider bestämde vi oss för att inte 
bara gå dagtid utan även observera ett kvällspass. Urvalet av skiftlag för observationerna 
fick också påverkan på vilka som sedan skulle delta vid intervjuerna, då vi valde att bilda 
intervjugrupper med utgångspunkt i de observerade skiftlagen. Intentionen var att 
respondenterna skulle känna trygghet med oss som intervjuare och med situationen i 
helhet, med tanke på sammansättningen av gruppintervjuerna. 
 

2.8 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt och med denna bild, vill vi 
beskriva hur undersökningen 
genomfördes i praktiken, samt hur vi 
upplevt de olika momenten i 
arbetsprocessen.  
 
Figuren illustrerar hur vi utifrån teorin 
om teamorganisation fann de första fyra 
nyckelorden, symboliserade av 
regndroppar. Den femte och sista 
regndroppen är vid denna tidpunkt 
skuggad, då den aktualiserades först 
efter observationerna.  
 
Dropparna hamnar så småningom i 
trädkronan, Terminalen, där vi genom 
observationer och intervjuer (äpplen) 
fick utbyte med medarbetarna, som i 
form av grenar bär upp hela lövverket.  
 
 
 

  
 Figur 2. ”Trädet” 
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Genom trädets stam samlade vi sedan ytterligare teori, för att slutligen analysera 
undersökningen i diskussioner och tolkningar, föreställda av trädets rötter.  
 
Illustrationen med regnet, trädet och rötterna, symboliserar ett kretslopp där Terminalen 
ständigt är i en förändringsprocess, vilken vi med vår undersökning hoppas kunna 
påverka på ett positivt sätt.  
 

2.8.1 Första kontakten med Terminalen 

 
Vårt första besök på Terminalen gjorde vi redan i slutet av augusti 2005, dels för att träffa 
Avdelningsansvarig, men också för att få en inblick i hur arbetet fungerade. Skiftlagens 
utseende, materialbearbetning, lastning samt interna och externa leveranser beskrevs för 
oss, samtidigt som vi promenerade runt på avdelningen. Detta lade grunden för processen 
med vårt uppsatsskrivande.  
 
I ett tidigt skede gav Avdelningsansvarig på Terminalen förslaget att delta i arbetet för att 
genomföra observationer, vilket vi såg som ett bra angreppssätt på vår undersökning. 
Vidare nämndes UTAB: s förändringsarbete med Verket Runt, vilket har syftet att skapa 
möjligheter för utvecklande av kunskap och kompetens hos medarbetarna. För att få en 
överblick, men även insyn i företagets verksamhet gick vi vid ett senare tillfälle med på 
Verket Runt.  
 

2.8.2 Valet av nyckelord 

 
Efter det första besöket på företaget söktes teori om begreppet teamorganisation. Därefter 
formulerades de potentiella nyckelbegreppen team, kommunikation, ansvar och tillit, 
vilka ansågs tänkbara med grund i den teori om teamorganisation inhämtats. 
Utgångspunkten för dessa nyckelord blev vår diskussion om vad orsaken kan vara till att 
Terminalen fungerar, eller inte fungerar, som en teamorganisation.  
 

2.8.3 Verket Runt 

 
UTAB har haft två utvecklingsdagar för alla medarbetare. Medarbetarnas kunskap och 
förståelse för andra avdelningar uppfattades tidigare som begränsad, både av ledning och 
av medarbetarna själva. Företaget startade därför upp det så kallade Verket Runt, en 
vandring genom flödesprocessen.  
 
I mitten av oktober deltog vi i Verket Runt för att få en bakgrund om företaget, men 
också för att få en inblick i Terminalen som en del av helheten.  Att ha förståelse om 
stålets väg innan det hamnar i Terminalen, skulle underlätta kommande observationer och 
intervjuer.  
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2.8.4 Ett andra besök på Terminalen 

 
Under nästa möte med Avdelningsansvarig deltog även Personalutvecklaren på UTAB 
och det fortsatta uppsatsarbetet diskuterades. Begreppet teamorganisation fastställdes 
som ett centralt begrepp att behandla och belysa, vilket kändes som ett klart avstamp i 
uppsatsarbetet.  Det var under denna sammankomst som vi även, för att på bästa sätt 
kunna ta del av arbetet inom Terminalen och undersöka avdelningen utifrån begreppet 
teamorganisation, beslutade oss för att genomföra vår undersökning genom både 
observationer och intervjuer. Genom bra diskussioner under mötets gång fick vi, liksom 
efter första kontakten med Terminalen, ytterligare inspiration till fortsatt arbete.  
 

2.8.5 Genomförande av observationerna 

 
Första observationsdagen startade med att vi tillsammans med Avdelningsansvarig på 
Terminalen, gick för att få arbetskläder och skor samt annan nödvändig utrustning för vår 
vistelse på Terminalen. Därefter blev vi lotsade till dagens observationsplats, där vi skulle 
gå med på ett kvällsskift mellan klockan 14.00 – 22.00. De två andra observationsdagarna 
deltog vi i dagskiftet 06.00 – 14.00. Medarbetarna gav oss ett vänligt bemötande och alla 
tre dagarna var mycket intressanta och roliga. Efteråt var vi dock en aning trötta med 
många nya intryck och två tidiga mornar! 
 
För att förstå arbetsgången och bearbetningen av stålet samtidigt som vi observerade, 
gick vi med medarbetarna på deras respektive arbetsuppgifter och deltog även i själva 
arbetet. När arbetet tillät tog medarbetarna paus och vi deltog i de samtal som uppstod i 
fikarummet.  
 
Efter varje dag på Terminalen skrevs alla uppfattningar ner, men även de punkter som var 
av intresse för nästkommande dag. Under dagarna förbereddes också frågor att diskutera 
på intervjutillfällena då intressanta ämnen uppkom, vilka vi ville diskutera vidare med 
medarbetarna.  
 
Nyckelorden visade sig vara av vikt för undersökningen, eftersom vi kunde uppfatta 
brister i alla av dem. Härmed fastställdes nyckelorden. Under observationerna fångade vi 
upp ytterligare ett nyckelord som vi inte haft i tankarna innan, kulturen. Detta begrepp 
visade sig ligga till grund för många av de värderingar och beteenden vi funnit på 
avdelningen. Därmed blev nyckelorden team, kommunikation, ansvar och tillit teoretiskt 
drivna, medan nyckelordet kultur blev empiriskt driven.  
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2.8.6 Genomförande av intervjuer 

 
Veckan efter de genomförda observationerna utförde vi de tre gruppintervjuerna i ett rum 
på Terminalen. För att skapa en avslappnad miljö var bordet uppdukat med frukt och 
godis, och respondenterna blev bjudna på kaffe.  
 
Vid intervjuer är det en fördel att kunna föra ett naturligt samtal, vilket försvåras vid 
användandet av anteckningar eftersom ögonkontakten då ofta bryts. Detta kan dock 
avhjälpas genom ljudupptagning. Ljudupptagning ger också fördelen att intervjun 
ordagrant kan fångas upp, men även att röstläge och betoning av ord kan vägas in. 
Ytterligare en fördel med ljudupptagning är att intervjuaren senare kan gå tillbaka i 
materialet för att återigen höra intervjun (Jacobsen, 2002). 
 
Nackdelen med användningen av tekniska hjälpmedel är att vissa personer blir påverkade 
och får svårare att prata. Rädslan för att säga för mycket och att materialet skall användas 
emot dem kan leda till att respondentens svar inte blir helt tillförlitliga. Risk för tekniska 
avbrott är ännu en nackdel då intervjun störs och den röda tråden kan bli svår att fångas 
upp igen (Jacobsen, 2002).   
 
Trots de nackdelar som finns med ljudupptagning beslutade vi att spela in alla intervjuer. 
Vi ville försäkra oss om att inte missa något av det intervjudeltagarna skulle delge, samt 
för att förhindra misstolkningar. Respondenternas anonymitet garanterades och alla var 
införstådda med varför vi spelade in. I en av intervjuerna fick vi dock erfara ett tekniskt 
avbrott, men respondenterna var förstående och fortsatte intervjun utan problem. Vi hade 
även en ”backup” då våra intervjuer spelades in på både kassettband och på MP3 spelare, 
eftersom vi inte tordes lita på vare sig nymodigheter eller den gamla bandspelaren!  
 
Antalet respondenter i varje grupp var mellan 4 och 5 beroende på skiftgång och 
ledigheter. Storleken på gruppen visade sig vara lagom, då alla fick möjlighet att 
diskutera sina åsikter och diskussionsklimatet var gott. Totalt intervjuades 14 personer 
under de tre intervjutillfällena och varje intervju blev ca 60 minuter lång, vilket vi också 
planerat. 
 
Att vi hade god kontakt med medarbetarna sedan observationerna underlättade inledandet 
av intervjuerna, då stämningen var lättsam. Efter allmänt prat inleddes intervjuerna på ett 
något annorlunda sätt. De första begreppen som skulle diskuteras var team och 
teamorganisation varpå vi bad medarbetarna att rita, enskilt eller i grupp, hur de ansåg att 
Terminalens uppbyggnad ser ut. I en grupp ville medarbetarna till en början inte rita utan 
föredrog att berätta i ord, men efter en stunds funderande fick vi fina bilder på 
Terminalen. De andra två grupperna ville inte rita alls men förklarade gärna i ord, varav 
en lät oss rita deras bild.   
 
Upplägget i intervjuerna utgick från de nyckelord (team, kommunikation, ansvar och 
tillit) som tidigare tagits fram. Kulturen behandlades inte under intervjuerna genom 
frågor, eftersom vi var nyfikna på hur den skulle lysa igenom i medarbetarnas svar.  
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Diskussioner främjades då intervjugrupperna fick ge exempel gällande olika 
arbetssituationer, samt diskutera påståenden bildade utifrån observationerna istället för att 
svara på raka frågor. Syftet var att medarbetarna skulle få diskutera påståendena utifrån 
sina egna perspektiv, med varandra, för att se om våra uppfattningar stämde.  
 
Intervjuerna fortlöpte på ett tillfredsställande sätt och gav bra diskussioner i alla grupper.  
 
När intervjuerna var klara återstod en ordagrann renskrivning. Intervjuerna innehöll alla 
nyckelord och strukturerades upp efter dessa för att vara en grund till fortsatt insamlande 
av teorier. 
 

2.9 Avgränsningar 
 
En kvalitativ metod kan vara relativt resurskrävande, vilket kan vara en nackdel då det 
finns en tidsbegränsning för undersökningen (Jacobsen, 2002). Detta innebär att vi fått 
göra vissa begränsningar både gällande vidd på undersökningsområde och antalet 
respondenter vid observationer och intervjuer.  
 
I en tidig fas av undersökningen diskuterades om avdelningar med interna transporter till 
Terminalen även skulle behandlas. Relationen mellan avdelningarna kan i vissa fall ses 
som kritisk då brister i kommunikation och ansvar leder till problem i 
materialhanteringen. På grund av tidsbegränsning bestämde vi oss dock relativt tidigt för 
att inte behandla detta i undersökningen, utan istället koncentrera oss på Terminalen.  
 
Intervjugrupperna utformades på ett sätt så att medarbetare, vilka till största delen deltagit 
i våra observationer, blandades med varandra på ett sätt så att varje arbetsstation på 
Terminalen var representerad i vardera gruppen. Alla medarbetare på Terminalen är ej 
representerade i undersökningen, till vilket hänsyn måste tagas.  
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3. En inblick i organisationen 
 

 

I följande kapitel ges en presentation av Terminalen följt av ett avsnitt om 

teamorganisation. Därefter belyses några av UTAB: s gemensamma värderingar samt 

tidens betydelse i ett förändringsarbete. 

 

 

3.1 Terminalen 
 
Terminalen är avdelningen på UTAB dit allt färdigt stålmaterial kommer. Här lastas 
kundernas order i såväl containrar för frakt på båt, som på lastbilar för leverans ut i 
världen. Terminalen i sig har fyra arbetsstationer: Sågarna, Containerlastningen, Sampack 
och Europaterminalen. Arbetsstationerna får via dator kundernas order från UTAB: s 
kontor, och när ordern är klar återrapporteras den tillbaka till kontoret.  
 
Sågarna är den station där stål sågas i önskad storlek. Där finns fyra olika typer av sågar, 
vilka används för olika typer av stålformationer. När stålet är färdigsågat skall det, så 
snart som möjligt, levereras till andra avdelningar inom UTAB, eller till Sampack på 
Terminalen. I förbindelse med stationen finns en särskild lagerplats där ett antal 
medarbetare arbetar med inhämtning och sortering av material. 
 
Vid containerlastningen lastas material i containrar för frakt på fartyg. Medarbetarna 
hämtar in materialet från markområdet utanför Terminalen, där avdelningens eget lager 
finns, och lastar sedan containrarna. Material som finns på lagret kommer till största 
delen från andra avdelningar på UTAB.  
 
Den tredje arbetsstationen är Sampack. Här sorterar medarbetare material efter till vilket 
land det skall levereras och även här hämtar de på egen hand in stora delar av materialet 
från avdelningens lager. Som nämnts ovan levererar Sågarna material direkt till Sampack, 
vilket sedan tas om hand av medarbetarna på Sampack. När materialet är sorterat och 
klart transporterar medarbetarna in det till Europaterminalen. 
 
Europaterminalen är den fjärde och sistnämnda stationen på Terminalen. Hit kommer 
lastbilar från hela Europa för att hämta kundernas order. Medarbetarna hjälps åt med 
lastningen av bilarna.  
 
Det bör också nämnas att Terminalen har en egen serviceenhet som tar hand om tekniska 
problem och liknande.  
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3.2 Teamorganisation 

”I genuint teamuppbyggda organisationer är det … arbetsområden, projekt och 

arbetsprocesser, till vilka team är knutna som är organisationsstrukturens 

grundläggande byggstenar” (s.65, Lind & Skärvad, 1997).  

Teamorganisationen är en organisationsform som består av flera produktionsenheter, 
team (Granström, 2000). Till skillnad från de traditionella sätten att se på organisationen 
minskar chefernas ansvar i en teamorganisation, vilket gör att teamen får större ansvar för 
sina uppgifter (Kock i Ellström & Hultman, 2004; Hatch, 2002). Det blir då essentiellt att 
företaget har en ledning med ansvar för samordning och utvärdering, samt målsättnings- 
och resursfrågor (Granström, 2000). Uppdelning och samordning är dock inte bara 
ledningens ansvar, utan alla medarbetares (Hatch, 2002).   

Teamledarens roll som samordnare av teamet är dock mycket viktig i en 
teamorganisation. Dennes uppgift är att se till så att teamens medlemmar träffas för att 
diskutera delmål, produktionsmetoder och arbetssätt. Fördelning av ansvar och uppgifter 
hör också till ledarens åliggande. Ytterligare en av teamledarens uppgifter är att hålla 
medarbetarna informerade om frågor som behandlas inom företaget, samt att vara teamets 
språkrör utåt (Granström, 2000). 

Immateriella belöningar såsom feedback på arbetsprestationer är mycket viktigt i 
teamarbete, där ledarskapet antas ha stor betydelse för utvecklingen av 
teamorganisationer (Kock i Ellström & Hultman, 2004).  
 
Utvecklingen mot en ökad gemensam förmåga och en högre effektivitet i 
teamorganisationen, både internt i företaget och externt mot kund, kan ske genom 
medveten träning i befintliga team eller grupper. Målet med träningen är att klarlägga de 
utvecklingsområden som finns i verksamheten, och att identifiera och tydliggöra 
beteendestilar i gruppen (www.blekingeoffroad.se).  
 
Teamorganisationen har dock vissa svagheter. Bland annat kan team, med ansvar för 
specifika uppgifter, sakna viss kunskap och viss teknik för att lösa akuta problem 
(Granström, 2000). Förändringsprocesser kräver en kvalitativ förändring av 
organisationernas form, men även av den ledarstil och förmåga till samordning som 
chefer måste ha. Om ledningen under implementeringen av den nya organisationsformen 
misslyckas med att skapa förnyelse, finns risken att företaget hamnar i en förnyelsekris. 
Detta visar sig hos medarbetarna som likgiltighet och passivitet (Hatch, 2002). 
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3.2.1 Teamorganisation inom UTAB och Terminalen 

Inom UTAB finns inget direkt uttalat om att företaget är en teamorganisation. Enligt 
Personalutvecklaren fungerar företaget mer som en funktionsorganisation, vilket också 
kan stödjas i UTAB: s organisationsschema. Företaget fungerar idag hierarkiskt med 
chefer och medarbetare i flera led, men syftet har på senare tid ändrats till att bli mer 
teamorganiserat genom en gemensam värdegrund och uppmuntran till samarbete, såväl 
inom skiftlag, mellan skiftlag och mellan avdelningar (Personalutvecklare UTAB, 2005). 

För att skapa en helhetssyn hos medarbetarna i företaget har två utvecklingsdagar 
anordnats, den första med syfte att öka teamkänsla, den andra är en rundtur över hela 
företaget för att se beroendet mellan de olika delarna i processen. Rundturen kallas 
”Verket Runt”. Målet med dessa dagar är att skapa en gemensam grund att stå på, en 
ökad förståelse för verksamheten, en ökad helhetssyn och bättre kommunikation. UTAB 
lägger stor kraft på kommunikation, vilket har blivit ett av företagets ledord 
(Personalutvecklare UTAB, 2005). 

Då Terminalen är en del av UTAB, är heller inte avdelningen en uttalad 
teamorganisation. Avdelningsansvarig avser dock att Terminalen skall komma att 
utvecklas på ett sätt så att den skall fungera som en teamorganisation. Ett av UTAB: s 
ledord, kommunikation, är en viktig faktor även på Terminalen. Avdelningsansvarig har 
dock bildat ett eget ledord ”frihet under ansvar”, med vilket denne leder Terminalens 
medarbetare, som en del i utveckling av en fungerande teamorganisation.   

Terminalens medarbetare får idag ta eget ansvar för att lösa teamens arbetsuppgifter. Då 
frågor och problem uppkommer har medarbetarna möjlighet att kontakta teamledaren 
(Avdelningsansvarig) för råd och hjälp. Terminalen har också ett eget serviceteam, vilket 
kan kontaktas vid uppkomst av exempelvis tekniska problem.  

3.3 Gemensamma värderingar 
 
”Värderingar är grundläggande principer som sitter så djupt, att de finns kvar också när 

det blåser hårt emot” (s.14, Affärsplan 2003-2007).  
 
UTAB har ett antal nya gemensamma värderingar, i vilka medarbetarna har utbildats. 
Detta är, enligt UTAB: s VD Anders Ruth, för att medarbetarna skall förstå vikten av att 
jobba med dem (www.arrigo.se). För att de gemensamma värderingarna skall etableras i 
hela verksamheten, är det viktigt att arbetet med dem sker kontinuerligt över tid 
(Affärsplan 2003-2007).   
 
De gemensamma värderingarna gäller för hela Böhler-Uddeholm, men är relevanta för 
undersökningen på Terminalen, då de ligger till grund för UTAB: s syn på verksamheten.    
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Böhler-Uddeholms värderingar är följande: 
 

� De anställda är nyckeln till framgång 
� Kunderna är i centrum för vår uppmärksamhet 
� Vi är kvalitetsledare 
� Våra varumärken gör oss starka 
� Vi tar ansvar 
� Det vi säger att vi skall göra, gör vi 
� Vår renommé är vår styrka 
� Ingen framtid utan förändring 
� Hälsa kommer från välstånd 
� Vi är förenade i vår mångfald  (Källa: Affärsplan, 2003-2007) 

 
 
För att kunna skapa en lärande miljö med trivsel, ansvar, kreativitet och respekt för 
varandra krävs en väl fungerande kommunikation och ett bra informationsflöde. En viktig 
del av UTAB: s ledningsfilosofi är att företaget skall satsa på ständig utveckling av sina 
medarbetare. För att stimulera till samarbete i olika former skall arbete ske i grupp eller 
genom projekt. Detta för att tillvarata de anställdas samlade resurser och för att uppnå ett 
effektivt lagspel, samt en stark samhörighetskänsla (Affärsplan, 2003-2007). 
 
Ledarna inom UTAB skall vara ledare som tar ansvar för såväl verksamhetens resultat, 
medarbetarnas utveckling samt delegering av arbetsuppgifter. Delegeringen i sin tur utgår 
från att medarbetarna är villiga att ta ansvar och har förmåga att göra det. Ledarskap och 
samarbete skall präglas av en positiv människosyn, förtroende, engagemang, initiativ och 
lojalitet mot företaget (Affärsplan, 2003-2007). 
 

3.3.1 Förändring över tid 

 
Vid organisationsförändringar som bygger på förändring av värderingar och synsätt krävs 
längre tid för att dessa skall få genomslag (Weick & Quinn, 1999, ref. av kock i Ellström 
& Hultman, 2004).  
 
I UTAB: s affärsplan kan utläsas att företagets högt ställda mål kräver en ständig 
utveckling och förnyelse av verksamheten (Affärsplan, 2003-2007). Ständiga 
förbättringar ger ofta förutsättningar till lärande och kompetensutveckling för de 
individer och team som deltar i förbättringsarbetet (Ellström & Kock, 1999, ref. av Kock 
i Ellström & Hultman, 2004). 
 
Hur medarbetarna uppfattar och förstår sitt arbete i en teamorganiserad produktion, har 
betydelse för hur de uppfattar möjligheter till lärande i företaget (Kock i Ellström & 
Hultman, 2004).  
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På Terminalen befinner sig medarbetarna i en situation där de fått inblick i vad en 
förändring av organisationen innebär. De utbildningsdagar som UTAB anordnat har 
väckt tankar och funderingar kring arbetet med teamorganisation. Terminalens ledord 
”frihet under ansvar” har införts av Avdelningsansvarig i utvecklingen mot en 
teamorganisation. Ledordet har ännu inte nått en fullgod genomslagskraft, utan kräver 
ytterligare tid för att genomsyra hela Terminalen.   
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4. De fem nyckelorden 
 

 

Kapitlet behandlar nyckelorden team, kommunikation, ansvar och tillit, var och ett för 

sig, med hjälp av insamlad teori och empiri. Dessutom belyses kulturen som ytterligare 

ett nyckelord.  

 

 
Avsnitten i detta kapitel är uppdelade i teori, empiri och analys. Nyckelorden team, 
kommunikation, ansvar och tillit är teoretiskt drivna, medan nyckelordet kultur är 
empiriskt drivet. 
 

4.1 Team  
 
Together Everyone Accomplishes More. Begreppet team skulle kunna beskrivas med 
denna enkla bokstavslek, vilken innebär att alla presterar mer tillsammans (Lind & 
Skärvad, 1997). När ett team fungerar bra kan en positiv synergieffekt skapas, ett 
mervärde. Med mervärde menas att teamets resultat är mer än summan av medarbetarnas 
resultat om de arbetade var och en för sig, som att 1+1 blir 3 (Lind & Skärvad, 1997; 
Sköld & Wengelin, 2000). 
 
Teamorganisationen är en organisationsform som består av flera produktionsenheter, 
team (Granström, 2000). Ett team består av få individer med kompletterande 
kompetenser som är engagerade i ett gemensamt uppdrag, med ett gemensamt ansvar för 
att målet skall nås (Bruzelius & Skärvad ref. i Sköld & Wengelin, 2000; Lind & Skärvad, 
1997). Stora grupper har ibland svårigheter att utveckla samarbete, gemensamma normer 
och sammanhållning (Brown, 1990, Yeatts & Hyten, 1998, ref. av Kock i Ellström & 
Hultman, 2004). För att individen inte skall kunna försvinna i mängden och för att det 
individuella ansvaret och insatsen inte skall minska, bör ett teams storlek inte vara större 
än nödvändigt för att utföra arbetsuppgiften. Det rekommenderade antalet personer i ett 
team är mellan 5 – 12 personer (Kock i Ellström & Hultman, 2004; Lind & Skärvad, 
1997). 
 
Det är viktigt att ett team känner sina medlemmar och kan utnyttja varandras styrkor och 
svagheter, men även att teamet litar på att medlemmarna vill varandras bästa (Sköld & 
Wengelin, 2000).   
 
Teamarbete stöter dock ofta på svårigheter, och i många fall är det ett betydande besvär 
att få teamen att fungera (Lind & Skärvad, 1997).  
 

T
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4.1.1 Team på Terminalen  

 
Inom skiftlagen på Terminalen fungerar samarbetet mellan medarbetarna väl. Ur 
intervjuerna framkom att många av medarbetarna har arbetat tillsammans under en längre 
tid, vilket till viss del bidragit till den goda samarbetsförmågan. Hur arbetsuppgifterna 
delas upp klargörs från medarbetarnas sida innan det nya skiftlaget börjar, efter att 
diskussioner om produktionen skett med det hemgående skiftlaget. Då medarbetarna är 
klara med sin egen uppgift hjälper de varandra med arbetet.  Samarbetet mellan skiftlagen 
fungerar bra, men främst när det gäller skiftlagens ”egna” arbetsstation. I intervjuerna 
framkom det, som tidigare observerats, att varje arbetsstation fungerar som ett eget team, 
vilket i sin tur är uppdelat i mindre team (skiftlagen).  
 
Samarbetet mellan de olika arbetsstationerna fungerar enligt medarbetarna på ett 
någorlunda bra sätt. Tillräckligt bra för att arbetet skall fungera. Medarbetarna menar 
dock att det skulle kunna bli bättre.  
 
Vid intervjuerna fick deltagarna rita en bild av hur de såg på Terminalens struktur. Nedan 
visas en sammanfattande figur av de olika bilderna: 
 
 

 
 

  Figur 3. Medarbetarnas bild av Terminalen, ”Team i teamet” 

 
 
Figuren visar att Terminalen har ett antal arbetsstationer. I intervjuerna beskrevs att en 
viss teamkänsla finns inom hela UTAB, det vill säga att en gemenskap finns mellan alla 
medarbetare ”inom portarna”. Medarbetarna anser dock att gemenskapen kan delas upp i 
mindre beståndsdelar, till avdelningar, arbetsstationer och skiftlag. Terminalens 
uppbyggnad beskrivs av medarbetarna med begreppet ”Team i teamet”: 
 
Terminalen:  ett team 
Arbetsstation:  ett team 
Skiftlag:  ett team 
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Medarbetarnas syn på Terminalens uppdelning i många team är i sig inte fel. 
Avdelningsansvarig menar dock att det gemensamma ansvarstagandet och det 
övergripande samarbetet som krävs för att nå Terminalens gemensamma mål, inte 
fungerar som det skall göra i en teamorganisation. De olika arbetsstationerna ser för 
mycket till endast sin del av helheten (Terminalen). Terminalen, som en 
teamorganisation, skall vara uppbyggd av flera team, men vilka skall känna ett 
gemensamt ansvarstagande för hela teamorganisationen.  

En av arbetsstationerna förhåller sig mera isolerad än de andra då arbetsuppgifterna här 
skiljer sig något från de övriga i Terminalen. Resterande stationer har något bättre 
kontakt med varandra då dessa i större utsträckning måste rådgöra med varandra om 
arbetet.  

Varje station har sin egen matsal/fikarum där medarbetarna träffas på rasterna. 
Möjligheten finns att gå till andra stationer för att fika, men ingen av medarbetarna 
brukar göra det. En av medarbetarna uttryckte under en intervju att detta främst är av 
bekvämlighetsskäl. 

4.1.2 Tolkning av team 

 
För att samarbetet i ett team skall fungera på ett bra sätt är det rekommenderade antalet 
personer i ett team mellan 5 – 12 personer (Kock i Ellström & Hultman, 2004; Lind & 
Skärvad, 1997), vilket relaterat till Terminalen storleksmässigt är ett skiftlag. På 
Terminalen ses dock även varje arbetsstation som ett team varför storleken varierar 
beroende på vilket team som åsyftas.   
 
Samarbetet inom och mellan skiftlagen på Terminalen fungerar på ett bra sätt, men brister 
kan dock ses i samarbetet mellan vissa av arbetsstationerna. Även medarbetarna anser att 
detta samarbete kunde fungera bättre än det gör idag. En förklaring till 
samarbetsproblemet kan vara att stora grupper, så som hela Terminalen, har svårigheter 
att utveckla samarbete, gemensamma normer och sammanhållning. I stora grupper finns 
även risken att det individuella ansvaret går om intet (Brown, 1990, Yeatts & Hyten, 
1998, ref. av Kock i Ellström & Hultman, 2004). 
 
Medarbetarnas sätt att se på Terminalens uppbyggnad som ”team i teamet” är som 
tidigare nämnts inte felaktigt, utan bristerna ligger enligt Avdelningsansvarig i samarbetet 
mellan de team som utgör arbetsstationerna. Ett teamarbete, med bättre samarbete, skulle 
kunna leda till ökad effektivitet, vilket kan kopplas till det Lind & Skärvad (1997), samt 
Sköld & Wengelin (2000) menar om att prestationen ökar när arbete sker tillsammans, 
vilket leder till en positiv synergieffekt.    
 
Om Terminalen skall kunna ses som en teamorganisation bestående av flera team med ett 
gemensamt mål krävs ett gemensamt ansvarstagande. Detta med stöd i den teori som 
innebär att ett team består av individer engagerade i ett gemensamt uppdrag, med ett 
gemensamt ansvar för att målet skall nås (Bruzelius & Skärvad ref. i Sköld & Wengelin, 
2000; Lind & Skärvad, 1997).  
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Att Avdelningsansvarig ser problem i Terminalens teamarbete är inget specifikt för just 
denna avdelning. Det är enligt Lind & Skärvad (1997) vanligt att teamarbete (så som i en 
teamorganisation) stöter på svårigheter, som exempelvis att få teamen att fungera.  
 
Detta leder in på nästa nyckelord, kommunikation. Kommunikationen är en faktor som 
behöver fungera för att teamen, i en teamorganisation, tillsammans skall fungera på ett 
bra sätt.  
 

4.2 Kommunikation 
 
Ordet kommunikation har sitt ursprung i latinets ”communicare” och betyder att något 
blir gemensamt. Att kommunicera innebär att människor pratar och agerar i samspel, för 
att förmedla olika slags budskap till varandra. Detta kan ske på många olika sätt, bland 
annat genom språk och tal, ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser, avstånd och lukter 
(Nilsson & Waldemarson, 1995). 
 
Dagens samhälle är uppbyggt av olika slags organisationer, och kallas därmed för ett 
organisationssamhälle. Det gemensamma för alla organisationer är att kommunikation är 
en av de mest framträdande aktiviteterna, vilket är en förutsättning för att en organisation 
skall kunna skapas, existera och utvecklas (Heide m.fl., 2005).  
 
En organisationsförändring, där en organisation går från att vara hierarkisk till 
horisontell, innebär att kommunikationen medarbetare emellan får en helt annan 
betydelse mot tidigare. Eftersom medarbetarna skall arbeta i självstyrande team är det 
avgörande att kommunikationen mellan medarbetare fungerar (Heide m.fl., 2005). 
 
Om kommunikationen brister mellan chefer och medarbetare, kan det ha sin grund i att 
dagens chefer, liksom övriga medarbetare, lever under hårt tryck med höga krav på 
resultat och tidseffektivitet. I en sådan situation kan det vara svårt att argumentera för 
prioritering av ”mjuka” värden såsom kommunikation, då investeringar inom området är 
svåra att mäta. Kommunikation är dock en viktig faktor för att skapa trygghet, vilket är 
av stor vikt i en förändringsprocess (Heide m.fl., 2005).  
 
Kommunikation handlar om att skapa en förståelse, gemensam för båda 
kommunikationsparter, vilket i sin tur skapar förutsättningar att arbeta mot gemensamma 
mål (Heide m.fl., 2005). 
 
Ett tryggt, accepterande och stödjande klimat kan ge möjligheter att motverka ett 
defensivt agerande. En metod som kan användas för att frambringa ett bra klimat, är att 
vara förstående istället för att vara neutral, att vara inriktad på gemensamma problem, 
samt vara beskrivande istället för att vara värderande. Det handlar om att skapa en öppen 
kommunikation, som är konkret och visar på möjligheter, är probleminriktad och 
tillitsfull (Nilsson & Waldemarson, 1995). 
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Forskare har allt mer börjat se kommunikationen som en betydelsefull del för huruvida 
organisationer i ett förändringsskede, skall lyckas med sin utveckling eller inte. Chefer 
har ansvaret för att de uppsatta målen också nås, varför kommunikationen blir en 
angelägen ledningsfråga (Heide m.fl., 2005).  
 
Kommunikationen är viktig, men ses tyvärr oftast som ett problem, eftersom den inte 
alltid fungerar (Heide m.fl., 2005). Medvetenhet om hur kommunikationen fungerar, och 
vetskap om dess brister, är bra att ha för att kunna påverka den till det bättre. 
Kommunikation handlar inte bara om att ha ett bra budskap, utan budskapet skall även 
förmedlas på ett bra sätt. Vidare gäller att människor lyssnar och tar till sig av vad andra 
säger (Larsen, 2003). 
 

4.2.1 Kommunikation på Terminalen 

 
Inom Terminalen finns vissa problem med materialhanteringen. De medarbetare som har 
till arbetsuppgift att hämta in färdigt material från lagerplatser på markområdet utanför 
Terminalen, har ofta problem med att material ligger på fel plats. Resultatet blir att tid 
och energi får läggas ner på att söka efter material. Intervjuerna visade att detta skapar en 
viss irritation hos många, medan andra tar det med ro och menar att det är den mänskliga 
faktorn som ställer till det. Det finns även medarbetare som menar att det felplacerade 
materialet beror på rent slarv. Vissa ser också brist på utrymme som en orsak och att 
materialet helt enkelt ställs där plats finns. Huvudorsaken är dock brist på 
kommunikation. 
 
Av intervjuerna framkom att medarbetarna själva anser att kommunikationen inom de 
team som utgör skiftlagen är relativt bra, då de samtalar om eventuella problem uppstår. 
De anser dock att det finns vissa brister i kommunikationen mellan de team som utgör 
arbetsstationerna. Vissa medarbetare är inte medvetna om att de placerar material 
felaktigt, då ingen påpekar något eller ber dem göra annorlunda. De medarbetare som 
sedan sorterar materialet anser i sin tur att problemet inte skulle behöva uppstå, då alla 
redan borde veta vad som gäller. Under intervjuerna kom även fram att medarbetarna ser 
brister i kommunikationen med andra avdelningar. 
 
Medarbetarna anser själva att de arbetar mot gemensamma mål. Alla vill få verksamheten 
att fungera så bra som möjligt och inser att en bättre kommunikation kan underlätta 
arbetssituationen. Under en av intervjuerna sade dock en medarbetare att dagarna går åt 
till att utföra arbetsuppgifterna och menar att tid inte finns för mer kommunikation.  
 
Medarbetarna angav i intervjuerna att de är nöjda med sin arbetssituation där de till 
största del ansvarar för sin egen uppgift. Tillfällen vid vilka de anser sig behöva kontakt 
med Avdelningsansvarig är då större problem uppstår, men de ser dock svårigheter i att 
kontakta denne, och istället rådfrågar de varandra.  
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En av arbetsstationerna har varje månad ett möte med Avdelningsansvarig, något de 
anser som positivt. Då detta kom fram under intervjuerna visade det sig att övriga 
medarbetare var ovetande om dessa möten, och de var förundrande över varför inte även 
de hade sådana. Medarbetarna önskar mer kommunikation med Avdelningsansvarig, i 
form av både formella och icke-formella möten. 
 
Medarbetarna är till viss del missnöjda med kommunikationen ”uppifrån och ner” inom 
UTAB. Samarbetet fungerar inte alltid bra och kontakten mellan ledare och medarbetare 
är bristfällig. Intervjuerna visade att vissa medarbetare ofta tycker den är lika med noll. 
De menar att beslut gällande Terminalen, många gånger tas utan någon som helst 
kommunikation, där medarbetarnas åsikter värderas. De anser heller inte att ledarna 
lyssnar de gånger medarbetarna har något att framföra. 
 

4.2.2 Tolkning av kommunikation 

 
Att Terminalen befinner sig i utvecklingen till att bli en teamorganisation innebär att en 
fungerande kommunikation är av stor vikt. Detta med stöd i teorin där Heide m.fl. (2005) 
menar att kommunikationen är en förutsättning för att en organisation skall kunna skapas, 
existera och utvecklas.  
 
Heide m.fl. (2005) menar vidare att kommunikationen medarbetare emellan, får en annan 
betydelse då organisationer går från att vara hierarkisk till att bli horisontell. De menar att 
kommunikationen blir allt viktigare då medarbetare nu skall arbeta i självstyrande team. 
Terminalen fungerar emellertid inte som ett självstyrande team, inte heller de olika 
arbetsstationerna, men kommunikationen mellan medarbetarna är ändå av stor betydelse.   
 
Medarbetarna anser att de arbetar mot gemensamma mål, vilket gör kommunikationen 
allt viktigare då den enligt Heide m.fl. (2005) samordnar aktiviteter och hjälper till att 
skapa gemensamma förståelser, för att i sin tur skapa förutsättningar att arbeta mot 
gemensamma mål.   
 
Att medarbetarna får växla ord och mening, för att skapa förståelse för varandra och 
varandras arbetsuppgifter, är något alla skulle tjäna på. Heide m.fl. (2005) menar att 
kommunikation handlar om att skapa en bra kommunikation mellan medarbetarna, där 
båda parter uppnår en gemensam förståelse. 
 
Att samarbetet och kommunikationen på Terminalen brister ledare och medarbetare 
emellan, kan med stöd i Heide m.fl. (2005) beror på att dagens ledare och medarbetare 
arbetar under höga effektivitetskrav. Det får dock inte framgå som en ursäkt till varför 
kommunikationen inte fungerar som den borde, då den enligt Heide m.fl. (2005) är en 
grundläggande faktor för att skapa trygghet under en förändringsprocess, i vilken 
Terminalen befinner sig nu. Det finns tillfällen då medarbetarna får vara med och tycka 
till om olika frågor, men vad som då är viktigt är att ledarna verkligen lyssnar och tar till 
sig det medarbetarna säger. Detta är enligt Larsen (2003) viktigt då kommunikation 
handlar om mer än att bara förmedla ett budskap.  
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Ett tryggt, accepterande och stödjande klimat kan ge möjligheter att motverka ett 
defensivt agerande (Nilsson & Waldemarson, 1995). Den bristande kommunikationen på 
Terminalen kan ses som ett sådant agerande. Det är svårt att förstå varför medarbetarna 
inte kommunicerar mer med varandra än de gör, då atmosfären på Terminalen upplevs 
som bra och stödjande. Utökad kommunikation skulle kunna skapa mer glädje i arbetet 
och verka affirmativt i den mening att stämningen på Terminalen skulle bli än mer 
positiv.  
 
Kommunikation är dock inte det enda som behöver fungera i en teamorganisation, det 
krävs också ett ansvarstagande, ett gemensamt ansvarstagande.  
 

4.3 Ansvar 
 
Det tredje nyckelbegreppet att behandla är ansvar. Vad är ansvar och hur fungerar 
ansvarstagande på Terminalen?  
 
Ett kännetecken för ett team, är att medlemmarna tar ett gemensamt ansvar för det 
resultat som gruppen tillsammans presterar. Att alla medarbetare stödjer, respekterar och 
backar upp varandra, är en förutsättning för det gemensamma ansvarstagandet. ”En för 
alla, alla för en” passar väl in på hur ansvarstagandet i ett team bör fungera. Team har ett 
gemensamt ansvar (Lind & Skärvad, 1997; Kock i Ellström & Hultman, 2004). 
 
Vad betyder då ansvar? National Encyklopedin definierar ansvar: ”skyldighet att se till 

att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker” (www.ne.se). 
 
Amerikanen Barnard menade att ansvar är en överensstämmelse mellan praktiskt 
handlande och moraliska principer. En ansvarsfull person är någon som inte bara pratar 
och har uppfattningar om vad som är rätt och riktigt, utan också handlar i likhet med detta 
(Barnard ref. i Johansson, 1998). Barnards principer kan ställas i relation med det etiska 
handlande som beskrivs av Roberts (2001). Han menar att ett etiskt handlande innebär ett 
ansvar mot sin näste.    
 
”En ansvarsfull person är uppmärksam på och beaktar konsekvenserna av sitt handlande 

och korrigerar handlandet mot bakgrund av dessa i syfte att åstadkomma så lite negativa 

konsekvenser som möjligt för inblandade aktörer” ( s.206, Johansson, 1998).  
 
Det är ingen självklarhet att människor vill ta ansvar. Ovanan att ta ansvar kan få dem att 
känna rädsla för att de inte skall klara av det. Den risk som då finns med klart uttryckta 
ansvarsområden kan vara att medarbetare blir motvilliga att gå utanför sin ansvarsdel. 
Det är därför viktigt att tänka på hur ansvar fördelas och definieras, och det bör betonas 
som ett kollektivt ansvar (Stein, 1996). Teamarbete bygger på delegation av ansvar, 
vilket ibland kan vara en svår uppgift (Kock i Ellström & Hultman, 2004). 
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Dagens ledare fungerar enligt Kline & Saunders (1995) som lärare, instruktörer och 
rådgivare, till skillnad mot den gamla militäriska ledarstilen. De menar att det är en ny 
era med frihet och ansvar som idag hägrar på arbetsplatser.  
 
”Hemligheten med att skapa ett effektivt team går ut på att man uppmuntrar de enskilda 

medlemmarna att tänka på egen hand, inte på att ledaren berättar för dem vad han eller 

hon tror vara det riktiga” (s. 35, Eales-White, 1997). 
 

4.3.1 Ansvar på Terminalen  

 
Medarbetarna på Terminalen arbetar under begreppet ”frihet under ansvar”, infört av 
Avdelningsansvarig. Det handlar om att medarbetarna själva skall ta ansvar för sin egen 
och teamets arbetsuppgift, och att de under ansvaret har frihet att lösa uppgiften 
sinsemellan.  
 
Observationerna gav uppfattningen att medarbetarna tar begreppet på allvar eftersom de 
sköter sina arbetsuppgifter i den takt som är nödvändig. Fikapauser och flextider anpassas 
efter arbetet och ledigheter görs upp medarbetarna emellan. Under intervjuerna uttryckte 
medarbetarna att de tycker om att ta ansvar och att de känner sig nöjda med sin 
ansvarssituation.  
 
De brister som uppfattats under både observationerna och intervjuerna gäller inte 
ansvaret för det egna skiftlaget och arbetsstationen, vilket fungerar bra. Med grund i 
problemet gällande materialhanteringen gäller bristerna istället ansvarstagandet gentemot 
övriga arbetsstationer.  
 
Tillfällen då medarbetarna anser sig behöva ta kontakt med Avdelningsansvarig är vid 
frågor angående löner, samt då det uppstår sådana problem som medarbetarna inte anser 
sig kunna lösa på egen hand. Som nämndes i kommunikationsavsnittet menar 
medarbetarna att Avdelningsansvarig är svår att få tag i och önskar att det vore lättare. 
Avdelningsansvarig försöker dock i möjligaste mån att komma för att hjälpa till att lösa 
de problem och svåra situationer som uppstår i arbetet. Medarbetarna uppskattar att ta 
ansvar och ser ansvar som positivt, då arbetet blir mer lustfyllt, men skulle vilja ha ett 
större visat intresse från Avdelningsansvarig.  
 
Terminalens ledarskap karaktäriseras av att Avdelningsansvarig inte vill verka som lärare 
eller instruktör, men däremot som rådgivare. Önskan är att var och en skall vara specialist 
på sin sak och att var och en skall känna sitt ansvar för Terminalens och teamens 
verksamhet. Avdelningsansvarig har också uttryckt sin vilja och ambition att, i rollen som 
rådgivare, gå runt på Terminalens arbetsstationer och låta medarbetarna berätta mer om 
sina arbetsuppgifter, så snart som tid ges. 
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4.3.2 Tolkning av ansvar 

 
Begreppet ”frihet under ansvar” är, som tidigare nämnts, utformat av Avdelningsansvarig 
och fungerar som Terminalens ledord. Medarbetarnas inställning till denna form av 
arbete har visat sig vara positiv. Den rädsla för att inte klara av ett ansvarstagande, 
beskrivet av Stein (1996), är därmed inte överensstämmande med situationen på 
Terminalen.  
 
Team har ett gemensamt ansvar för att arbetsuppgifterna sköts på ett bra sätt (Lind & 
Skärvad, 1997; Kock i Ellström & Hultman, 2004). Problemen på Terminalen handlar 
inte om att arbetsuppgifterna inte sköts, utan snarare om att ett gemensamt 
ansvarstagande, för hela teamorganisationen, saknas. Många gånger placeras materialet 
på ”fel” plats av medarbetare på en arbetsstation, vilket resulterar i att medarbetare på en 
annan arbetsstation får lägga ner tid och energi på att söka efter material.  
 
I ovanstående fall finns ett behov av ett större etiskt handlande, där medarbetarna handlar 
med ansvar mot sin näste (Roberts, 2001). Båda medarbetarna, den som placerar och den 
som sorterar material, har ansvaret att ta till orda när ett problem uppstår, då en 
ansvarsfull person handlar i syfte att åstadkomma så lite negativa konsekvenser som 
möjligt för inblandade aktörer (Johansson, 1998).  
 
Medarbetarna har uttryckt att ett större visat intresse från Avdelningsansvarig är önskvärt, 
vilket Avdelningsansvarig också avser att göra genom att gå runt på Terminalen och lära 
sig mer om arbetet. I effektiva team skall dock inte ledaren, enligt Eales-White (1997), 
berätta för medarbetarna vad som är det riktiga, utan istället uppmuntra dem att tänka 
självständigt. Då dagens ledare skall fungera som lärare, instruktörer och rådgivare 
(Kline & Saunders, 1995) behövs ändå en någorlunda bred kunskap om arbetsuppgifterna 
för att kunna uppfylla medarbetarnas önskan.  
 
Arbetet med ledorden ”frihet under ansvar” är uppskattat hos medarbetarna då de flesta 
anser att arbetet blir mer lustfyllt när möjlighet att ta eget ansvar ges. Den önskan som 
uttryckts, att Avdelningsansvarig skall visa ett större intresse, kan tolkas som att 
Avdelningsansvarige behöver finna balansen mellan frihet och kontroll. Enligt Kock (i 
Ellström & Hultman, 2004) bygger teamarbete på delegation av ansvar, vilket ibland kan 
vara en svår uppgift.  
 
Hur ansvar fördelas bör betonas som ett kollektivt ansvar (Stein, 1996). Eftersom 
Terminalen är uppbyggd av flera team som skall driva verksamheten framåt på 
effektivast möjliga sätt, är det viktigt att medarbetarna tar ett kollektivt ansvar, istället för 
att främst se till sitt eget team. Detta skulle kunna leda till färre fel och mindre irritation. 
 
Kommunikation och ansvar är nära kopplade till varandra och undersökningen på 
Terminalen är nära relaterad till dessa begrepp. Med utgångspunkt i teamorganisation är 
fler begrepp nödvändiga att behandla, därav nästkommande avsnitt vilket belyser 
begreppet tillit.  
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4.4 Tillit  
 

Att det fjärde nyckelordet är tillit känns naturligt då det är en viktig del i en 
teamorganisation.  
 

Tillit är något UTAB garanterar sina kunder. Företaget menar att tillit är en av de 
viktigaste delarna i en bra relation, och att det är svårt att uppnå utveckling och framgång 
utan det (www.automotivemanufacturingsolutions.com). 
 
 

 
 

 (Källa: Affärsplan, 2003-2007) 

 
 
Vad innebär det då att känna tillit? Att ha tillit till någon innebär att man litar på att 
personen i fråga gör det som skall göras. Det här betyder att kontroll och övervakning kan 
läggas åt sidan (Johansson, 1998). En liknande betydelse av begreppet tillit finns i 
Nationalencyklopedin, där tillit definieras som: ”övertygelse om (ngns) trovärdighet eller 

goda avsikter i förh. till personen i fråga” (www.ne.se). 
 

Det vanligaste problemet i ett team är bristen av tillit (Lencioni, 2005). Vid 
uppbyggandet och utvecklingen av ett team är tillit en central del. Att få förtroende för 
någon är ingenting som kan tvingas fram, utan måste få växa i sin egen takt (Larsen, 
2003). Nyckeln till tillit inom ett team är att medlemmarna skall känna sig bekväma och 
ha förståelse för varandras sårbarhet, att vara ärliga mot varandra (Lencioni, 2005). 
Teammedlemmar som känner förtroende för varandra och uttrycker sina tankar fritt och 
handlar i oegennytta, samt delar information och resurser, befinner sig på en optimal nivå 
av tillit (Erdem, 2003).  
 
Undersökningar av tillit har gjorts på såväl individnivå som gruppnivå, gällande 
relationen mellan tillit och agerande (Dirks & Ferrin, 2001 ref. i Costa, 2003). Forskare 
har dock kommit fram till olika resultat. Vissa menar att det finns en positiv relation 
mellan begreppen, medan andra menar att de inte har någon betydelse alls för varandra 
(Costa, 2003). 
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Enligt Larsen (2003) är tillit något som måste förtjänas. Han menar att ledaren är den som 
skall visa att han både kan ge och ta emot förtroende, något denne kan göra genom att lita 
på andra. Lencioni (2005) menar att det finns två sätt att bygga upp tillit. För det första 
måste ledaren visa ärlighet gentemot sina medarbetare, och för det andra kan ledaren 
använda små enkla övningar för att bygga upp ett förtroende. Exempel på övningar är att 
berätta om sig själv och sina arbetsuppgifter, samt att teammedlemmarna får profilera 
varandras beteende, som en form av feedback.  
 

4.4.1 Tillit på Terminalen 

 
Medarbetarna på Terminalen känner tillit för varandra både inom team och mellan team. I 
intervjuerna beskrevs dock att vissa av medarbetarna har mer förtroende till varandra än 
andra, vilket till stor del beror på att de arbetar olika nära. Förtroende inom de olika 
teamen är större än med andra team, vilket medarbetarna anser vara helt naturligt.  
 
Av intervjuerna framkom att medarbetarna känner mindre tillit till ledarna. Vissa hade 
svårt att uttrycka sin mening i frågan, och någon hade inte mycket till övers för ledare 
överhuvudtaget. Vad gäller ledare på Terminalen menade några av medarbetarna att det 
är svårt att hinna bygga upp förtroende för dessa då det var länge sedan de hade en och 
samma ledare under en längre period. Precis när de börjar lära känna varandra, slutar 
ledaren och ersätts av en annan. Det här gör det svårt att hinna bygga upp ett bra 
förtroende. Ytterligare en orsak till det bristfälliga förtroendet är att medarbetarna inte 
anser sig kunna fråga om hjälp alla gånger problem uppstår. Det handlar om att 
medarbetarna anser ledarna kunna för lite om själva produktionen. Under intervjuerna 
framkom även att medarbetarna egentligen inte vet vad vissa ledare har för 
arbetsuppgifter.  
 
När frågan ställdes om medarbetarna anser att ledarna har förtroende för dem, gavs vid 
ett intervjutillfälle svaret att ledarna måste ha förtroende för dem, eftersom de får ta eget 
ansvar för att lösa sina arbetsuppgifter. Medarbetarna anser det positivt att ta eget ansvar.  
 

4.4.2 Tolkning av tillit 

 
Det finns många vackra och starka ord i världen, men tillit är utan tvekan ett av de 
vackraste!  
 
De genomförda observationerna gav uppfattningen att medarbetarna känner tillit för 
varandra både inom och mellan team, vilket bekräftades vid intervjuerna. När 
teammedlemmar känner förtroende för varandra och bland annat handlar i oegennytta, 
befinner de sig på en optimal nivå av tillit (Erdem, 2003). Om medarbetarna på 
Terminalen befinner sig på en optimal nivå av tillit eller ej, vad gäller hela 
teamorganisationen, är dock svårt att säga. Förtroendet är starkare mellan medarbetare 
inom de olika teamen, än vad det är mellan de olika teamen.  
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Då det har varit en hög omsättning av ledare på Terminalen har medarbetarna svårigheter 
att bygga upp ett förtroende för Avdelningsansvarig. Medarbetarna har uttryckt att när 
förtroende skapats för en ledare så slutar denne efter en tid, och en ny ledare tillsätts. Att 
få förtroende kan inte tvingas fram, utan det måste få växa fram i sin egen takt (Larsen, 
2003). För att uppbyggandet av tillit skall påskyndas, kan några enkla övningar göras. 
Genom att vara ärlig i sitt framträdande, berätta lite om sig själv, samt identifiera och 
profilera varandras beteende främjas arbetet för ett gott förtroende (Lencioni, 2005).   
 
Om det finns en relationen mellan tillit och agerande är inte fastställt (Costa, 2003). På 
Terminalen kan dock en relation mellan tillit och agerande ses, exempelvis med tanke på 
den bristfälliga kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Detta kan ligga till 
grund för att medarbetarnas tillit till ledarna är mindre bra.  
 
Medarbetarna känner tillit från Avdelningsansvariges sida då de får ta eget ansvar för hur 
arbetsuppgifterna utförs. Avdelningsansvarig använder ledorden ”frihet under ansvar”, 
vilket kan tolkas som om denna tillit bekräftas. Avdelningsansvarig är relativt ny på sin 
position och har därför möjlighet att i framtiden stärka tilliten från medarbetarna till sig 
själv. Med ett bra förtroende, alla medarbetare emellan, kan effektiviteten påverkas 
positivt då arbetet blir mer glädjefyllt.  
 
UTAB menar att tillit är en av de viktigaste delarna i en relation. För att nå en högre 
effektivitet och för att få Terminalen till att bli en teamorganisation, är tillit till varandra 
en ytterst vikigt faktor. Det finns dock ytterligare ett angeläget område att belysa, 
kulturen, då även den påverkar Terminalen som teamorganisation.  
 

4.5 Kultur 
 
Det femte nyckelordet är kultur, ett nyckelord som aktualiserades först under 
observationerna på Terminalen. Kulturen blev en viktig del i undersökningen, då den 
genomsyrar hela avdelningen.  
 
Begreppet företagskultur beskrivs som en samling föreställningar, känslor och 
värderingar, vilka har en större inverkan på de anställda än vad de formella strukturerna 
har (Alvesson, 2004). Hur individerna i organisationen uppför sig styrs till stor del av 
kulturen genom de gemensamma värderingar, normer och traditioner som med tiden 
vuxit fram (Sandström, 2002). 
 
Beteenden i organisationer påverkas av ett antal värdenormer. Dessa kommer från tre 
källor, individen, organisationen och samhället. Kultur kan därför också definieras som 
ett konventionellt beteende (det mest allmänna, accepterande) i samhället, bestående av 
uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis (Abrahamsson & Andersen, 2002). 
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Enligt Sandström (2002) ligger en stor del av kulturen dold under ytan och tar sig utryck i 
attityder och beteenden. Bara en liten del uttrycks i form av policydokument, 
organisationsscheman, arbetsbeskrivningar och så vidare. En vanlig illustration av detta 
är ”isberget”, där kulturens huvuddel finns under ”havsytan”:  
 
 

 
 Figur 4.  ”Isberget” (Källa: Sandström, 2002) 

 
 

”Man kan inte förstå dagen, inte heller ana morgondagen, om man inte känner 

gårdagen” (s. 21, Sköld & Wengelin, 2000). I det gamla brukssamhället tog företaget 
hand om det mesta och stod för medarbetarnas trygghet och fritid (Erik Laakso, 2005). 
Besluten i ett sådant samhälle togs oftast uppifrån och människorna tog sällan egna 
initiativ att driva egna verksamheter (www.flen.se). 
 
Kock (i Ellström & Hultman, 2004) menar att brukskulturer kan föra med sig en viss 
tröghet till förändringar. Många företag väljer att låta medarbetarna diskutera kulturens 
styrkor och svagheter i relation till framtidsbilder om marknad och bransch (Sandström, 
2002). Ett förändringstryck kan av medarbetarna uppfattas som hotande då ”man vet vad 

man har, men inte vad man får” (s.105, Kock i Ellström & Hultman, 2004), vilket ger 
svårigheten att bedöma vad planerade förändringar kommer att innebära.  
 
Enligt Sandell och Scott (2002) har kulturen visat sig vara en orsak till att förändringar 
kring teamarbete inte fått det genomslag som önskas på Uddeholm Tooling AB. De 
menar att även en kulturförändring krävs och att denna bör involvera medarbetarna i 
processen.   

4.5.1 Kultur på Terminalen 

 
Den kultur som finns på Terminalen präglas av samhällets bruksmentalitet. Kulturen är 
inte ett ämne som diskuteras av medarbetarna på Terminalen, men den lyser igenom i 
deras sätt att agera och samtala. Medarbetarna använder ibland ett ordval, vilket gör 
språket relativt grovt. Observationerna visade att detta är en del av den bruksmentalitet 
och den vardag som finns på Terminalen.   
 
På Terminalen har ett antal förändringar gjorts, till vilka medarbetarna till en början var 
negativa. Idag fungerar dock vissa av förändringarna som en del i det dagliga arbetet, 
men flera av medarbetarna har uttryckt att det var bättre förr.  
 

Synligt: Policies, organisation, språk, synligt handlande 
 
 
Osynligt:: ”Sitter i väggarna”, värderingar, oskrivna regler, etiska normer 
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I intervjuerna skapades en diskussion om hur medarbetarna ser på framtida förändringar, 
där åsikterna skilde sig något åt. Kulturen på Terminalen befinner sig i ett 
brytningsskede. Några ansåg att det är bra som det är, medan andra var positiva till 
förändringar och hade egna förslag till förbättringar.  
 

4.5.2 Tolkning av kultur 

 
Brukskulturen och bruksmentaliteten lyser igenom hos medarbetarna på Terminalen. 
Detta skulle kunna ha sin grund i de gemensamma värderingar, normer och traditioner 
som med tiden växer fram i organisationer (Sandström, 2002). Föreställningar, känslor 
och värderingar har en större inverkan på medarbetarna är vad de formella strukturerna 
har (Alvesson, 2004), vilket också framträder hos medarbetarna på Terminalen då deras 
delvis negativa inställningar till förändringar bottnar i kulturen. Terminalens utveckling 
till en teamorganisation skulle kunna bromsas upp på grund av de kulturella faktorerna, 
detta med stöd i vad Kock (i Ellström & Hultman, 2004) menar om att medarbetare kan 
uppfatta förändringstryck som hotande. Även tidigare studier utförda på Uddeholm 
Tooling AB har visat att kulturen ha en betydande inverkan på förändringsprocesser 
(Sandell & Scott, 2002).   
 
Sandströms (2002) illustration av ”isberget” passar väl in på Terminalen då det kan 
”kännas i väggarna ” att den gamla bruksmentaliteten satt sina spår. En stor del av 
kulturen (brukskulturen) ligger dold under ytan, medan utvecklingen till en 
teamorganisation ligger ovanför.  
 
Förr var det vanligt att beslut i företaget togs uppifrån och medarbetarna fick sällan ta 
egna initiativ (www.flen.se). Föreställningen är att fallet var det samma i den gamla 
Hagforsbygden. Den praxis som lades till grund på den tiden, påverkar Terminalens 
kultur än idag. Många av medarbetarnas förfäder arbetade tidigare på UTAB, vilket kan 
ha bidragit till att kulturen förts vidare genom generationer fram till idag.  
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5. Slutdiskussion 
 

 

Följande kapitel presenterar hur avsnitten i föregående kapitel samspelar med varandra, 

och problemformulering samt syftet kommer att besvaras. Kapitlet avslutas med vidare 

reflektioner och framtida forskning.  

 

 
 
I undersökningen har begreppet teamorganisation betraktats i relation till Terminalen, 
dels för att skapa förståelse för organisationsformen, men också för att se om avdelningen 
fungerar som en sådan. Efter att ha reflekterat iakttagelserna från observationerna och 
intervjuerna har vi funnit att team, kommunikation, ansvar, tillit och kultur är viktiga 
områden att belysa.  
 
Vi vill återigen visa bilden av vårt 
tillvägagångssätt. Under arbetets gång 
bekräftades det att de nyckelord som 
tidigare valts var väsentliga för 
undersökningsområdet. Senare 
aktualiserades dock ytterligare ett 
nyckelord, kulturen, vilket blev relevant 
då vi fann dess påverkan av 
förändringsprocessen mot en 
teamorganisation. Nyckelbegreppet 
kultur är därför inte längre skuggat, utan 
är en del av helheten.  
 
Fortfarande ses bilden som ett kretslopp, 
där diskussioner och analyser kring de 
olika nyckelorden kontinuerligt bör 
föras. Detta för att nå målet med 
förändringsprocessen, att arbeta som en 
teamorganisation, men också för att lösa 
de problem som idag finns på 
Terminalen.   
 
I problembakgrunden beskrivs 
problemet med de interna transporterna, 
då medarbetare ofta får leta efter 
borttappat material. Efter genomförda 
observationer och intervjuer 
uppmärksammades brister i 
kommunikationen mellan medarbetarna i 
de olika teamen (arbetsstationerna).  
 

 
 

 
  
 Figur 5. ”Trädet 2” 
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Medarbetarna är oförstående för hur och varför medarbetare på andra stationer handlar på det 
sätt de gör. Istället för att ta gemensamt ansvar för hela avdelningens verksamhet är 
medarbetarna fokuserade på endast sina och sin arbetsstations uppgifter. Det råder en form av 
suboptimering (delen blir viktigare än helheten). Att medarbetarna får möjligheten att arbeta 
under ledordet ”frihet under ansvar” innebär dock att ansvar bör tas, inte bara för sig själv, 
utan för hela Terminalen.  
 
Trots brister i kommunikation och gemensamt ansvar är uppfattningen att medarbetarna 
känner tillit till varandra, då främst inom de team som utgör arbetsstationerna, men även 
gentemot övriga medarbetare på Terminalen. Tilliten i förhållande till ledarna har dock visat 
sig vara mindre bra. Medarbetarnas syn på dagens situation är att de har begränsad möjlighet 
till inflytande och att de endast får marginellt gehör för sina åsikter och synpunkter. 
Tolkningen är att inflytande och feedback, från såväl medarbetare som ledning, är viktiga 
ingredienser för en fungerande teamorganisation. 
 
Avdelningsansvarig och de flesta av medarbetarna har ett öppet sinne för förändringar, trots 
den uppfattade negativiteten i bruksmentaliteten och företagskulturen. Öppenheten för 
förändringar kan bero på att företagets förändringsprocess nu pågått ett antal år, då vi anser att 
tidsaspekten har en betydande påverkan. Företagets satsningar genom utvecklingsdagarna 
verkar också ha gett resultat. Vi menar dock att UTAB: s gemensamma värderingar inte är 
rotade hos medarbetarna och att kulturen i mångt och mycket är det som styr. Det är av stor 
vikt att alla medarbetare, oavsett position, har samma värderingar för att bryta den negativa 
inställning som bruksmentaliteten kan medföra.  
 
Terminalen uppfattas inte av medarbetarna som en enda enhet, utan mer som ”team i teamet”. 
Detta resulterar i en bristfällig helhetskänsla för avdelningen. Medarbetarnas syn på 
Terminalen som ”team i teamet” är i sig inte fel eftersom en teamorganisation är uppbyggd av 
flera team. ”Team i teamet” grundas delvis i uppdelningen av arbetsstationer till följd av de 
olika arbetsuppgifterna. Att medarbetarna på respektive arbetsstation sällan träffas, vare sig 
formellt eller informellt, kan ses som negativt med tanke på den gemensamma teamkänslan. 
Förklaringen till medarbetarnas otillräckliga teamkänsla för helheten kan vara att placeringen 
av arbetsstationerna är fördelad på ett relativt stort område och att närheten till arbetsplatsen 
är av stor vikt. Medarbetarna har dock möjlighet att gå till varandra mellan stationerna, för att 
under lättsamma förhållanden utbyta såväl vardagligt prat som åsikter gällande arbetet. 
Teamkänslan skulle då kunna förbättras avsevärt och förändringsarbetet till en 
teamorganisation kan främjas.  
 
Avdelningsansvariges önskan är att Terminalen skall fungera som en teamorganisation. Detta 
innebär att avdelningen även fortsättningsvis också skall vara uppbyggd av flera team. Det 
som idag saknas för att Terminalen skall fungera som en teamorganisation är den 
gemensamma teamkänslan för hela avdelningen. Tolkningen är att denna avsaknad har sin 
grund i de brister vi funnit i kommunikation, ansvar och tillit.  
 
Under de genomförda observationerna uppfattades kulturen ha en inverkan på Terminalens 
utveckling till en teamorganisation. De brister som funnits i kommunikation, ansvar och tillit, 
och som blivit en möjlig förklaring till saknaden av den enhetliga teamkänslan, kan ha sin 
grund i den kultur som finns på avdelningen. Den tröghet och den delvis negativa inställning 
till förändringar som uppfattas hos många medarbetare skulle också kunna grundas i den 
bruksmentalitet som kulturen medför. Trots att många anser att ”det var bättre förr”, eller att 
”det är bra som det är”, har medarbetarna förslag på förbättringar inom Terminalen. 
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Medarbetarna anser dock att de inte får gehör för sina åsikter, då de tidigare lämnat förslag 
som varken fått genomslagskraft eller feedback. Vår tolkning är att medarbetarna därför inte 
känner det meningsfullt att framföra åsikter, vilket skulle kunna förklara den negativa 
inställningen. Att vissa av UTAB: s gemensamma värderingar, varav en handlar om att 
framtiden kräver förändringar, inte har etablerats nog hos medarbetarna visas genom denna 
negativa inställning till nytänkande. Vi vill dock låta tolkningen gå ett steg längre och menar 
att även ledarna behöver följa företagets värderingar. Ledarna behöver i större utsträckning 
prioritera och förstå vikten av feedback, då detta efterfrågas av medarbetarna, som är 
”nyckeln till framgång” (en annan av UTAB: s värderingar). Även om medarbetarnas åsikter 
inte kan få genomslagskraft, är det av stor vikt att de får respons för sina förslag och åsikter. I 
en teamorganisation skall alla medarbetare, oavsett position, känna delaktighet och ansvar för 
organisationen.  
 
Trots att Terminalen idag inte är en teamorganisation finns tendenser att utvecklingen mot en 
teamorganisation är på god väg. Den dagen då Avdelningsansvarig når sitt mål med att få 
Terminalen som en fungerande teamorganisation skulle avdelningen kunna illustreras på 
följande sätt:    
 
 
 

 
 
 Figur 6. Terminalen som teamorganisation 
 

Illustrationen visar hur gränserna mellan arbetsstationerna är mindre tydliga (streckade), än i 
medarbetarnas bild av Terminalen (Se figur 3, s.24). Detta tyder på att stationerna här arbetar 
tillsammans på ett teamorienterat sätt och att sambandet är lika starkt mellan alla stationer. 
Den nytillkomna ramen runt hela Terminalen visar att avdelningen är en enda enhet, en 
teamorganisation, och att nyckelorden team, kommunikation, ansvar, tillit och kultur 
samspelar på ett önskvärt sätt.  
 
Vårt syfte med studien var att beskriva och skapa förståelse för begreppet teamorganisation, 
samt undersöka om Terminalen fungerar som en sådan. Vi anser att syftet har besvarats 
genom de diskussioner vi fört kring begreppet teamorganisation och dess innebörd, samt 
genom en grundläggande behandling av de fem nyckelorden team, kommunikation, ansvar, 
tillit och kultur.  
 
Den frågeställning uppsatsen bygger på är: Fungerar Terminalen som en teamorganisation? 
Med grund i de diskussioner som nu förts kan frågeställningen besvaras. Vi anser att 
Terminalen i dagsläget inte fungerar som en teamorganisation. Det finns dock goda 

Terminalen 

Mottag plåt Sågar Container Sampack EU-term. 

    Starkt samband 
 
    Materialflöde 
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förutsättningar för att avdelningen skall fortsätta utvecklas och att de brister som finns idag 
skall åtgärdas och förebyggas. Terminalen är uppbyggd av flera team, vilket en 
teamorganisation skall vara. Det som krävs är dock en utveckling av nyckelorden, team, 
kommunikation, ansvar tillit och kultur, för att skapa en bättre förståelse för Terminalen som 
en helhet. Med undersökningen har vi förhoppning om att främja utvecklingen av Terminalen 
som en teamorganisation, genom att dessa problem har belysts. Vi ser positivt på Terminalens 
framtida utveckling. 
 

5.1 Vidare reflektioner 
 
Med detta avsnitt avser vi att diskutera de tankar, idéer och tolkningar som uppkommit under 
arbetsprocessens gång, men vilka inte har inkluderats i slutdiskussionen.  
 
Trots de utvecklingsdagar som UTAB anordnat verkar medarbetarna inte fått tillräcklig 
information om vad teamarbete verkligen innebär. Vår tolkning är att medarbetarna idag inte 
riktigt förstår hur teamorganisationen skall fungera, endast att den skall fungera. Vi anser 
dock att utvecklingsdagarna har väckt tankar och funderingar kring vad teamarbete innebär, 
vilket är ett stort steg i utvecklingen.  
 
För att öka förutsättningarna för en fungerande teamorganisation skulle en idé vara att 
genomföra någon form av rundvandring på Terminalen. Detta för att öka förståelsen för 
varandras arbetsuppgifter och vikten av ett gemensamt ansvarstagande. Fler sammankomster, 
under både formella och informella former, skulle kunna främja kommunikationen 
medarbetare emellan, samt med Avdelningsansvarig. Exempelvis skulle Avdelningsansvarig 
kunna ha månadsmöten med samtliga arbetsstationer, men även gemensamma aktiviteter 
utanför arbetet ser vi som positivt för teamkänslan. 
 
Diskussionsgrupper (gärna sammansatta med representanter från alla arbetsstationer) med 
syfte att belysa och lyfta fram aktuella frågeställningar, kan verka affirmativt då medarbetarna 
lättare kan delge sina idéer om förbättringar i arbetsprocessen. Positivt skulle vara om 
Avdelningsansvarig till viss mån finns med på diskussionerna för att kunna ge feedback, 
vilket medarbetarna efterlyst. Förhoppningsvis skulle detta kunna leda till ökad motivation i 
arbetet, samt påverka förändringsprocessen positivt.  
 
En aktuell frågeställning som medarbetarna belyste vid ett flertal tillfällen under vår tid på 
Terminalen, var problemet med inomhusmiljön. Dieselavgaserna och den bullriga ljudnivån 
uppfattades vara ett högst relevant område att förbättra på Terminalen. Ett flertal medarbetare 
hade förslag på hur verksamheten skulle kunna utvecklas för att förbättra problemen. 
Miljöproblemen anser vi vara ett bra exempel på en diskussionsfråga.  
 

5.2 Framtida forskning 
 
Under studiens gång har flera uppslag till fortsatt forskning inom vårt undersökta område 
uppmärksammats. Då denna uppsats är begränsad till endast en av UTAB: s avdelningar, 
Terminalen, vore det av intresse att undersöka om hela företaget fungerar som en 
teamorganisation eller inte. Vidare skulle en studie över tid vara intressant, för att följa upp 
hur förändringsarbetet på Terminalen fortgår. Slutligen skulle en jämförelse med andra 
företag kunna göras, för att få ytterligare ett perspektiv på undersökningen.  



 

 40 

6. Trovärdighetsdiskussion 
 
 
I detta kapitel kommer uppsatsens trovärdighet att diskuteras med en kritisk granskning av 

vår egen metod. Vidare ges kritik av såväl teoretiska som empiriska källor. 

 

 

6.1 Metodkritik 
 
Vid skrivandet av denna uppsats har vi ställts inför många val, vilka har påverkat utgången av 
undersökningen. I undersökningar används metod för att samla in empiri (Jacobsen, 2002). 
Vid valet av vilken metod som skall tillämpas väljs samtidigt andra metoder bort, vilket i vårt 
fall gjorts med grund i uppsatsens syfte. Den valda abduktiva ansatsen, samt en kvalitativ 
metod möjliggjorde en djupare studie på Terminalen, då eventuella sidospår kunde följas upp, 
exempelvis kulturen. En kvantitativ studie hade dock gett ett mätbart resultat. Trots detta 
valdes den förstnämna metoden då vi ansåg att den passade uppsatsens syfte bättre. 
 
Studien hade också kunnat göras bredare, men med hänsyn till tidsbegränsningen (10 veckor) 
och problembakgrunden blev studien av endast Terminalen aktuell.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att undersökningen uppfyller kraven på giltighet och 
relevans (validitet), vilket innebär att det som önskas undersökas också undersöks, samt att 
det är relevant för studien. Vi avsåg att undersöka om Terminalen fungerar som en 
teamorganisation och genomförde därför tre dagars observationer samt tre gruppintervjuer 
med medarbetare på Terminalens samtliga arbetsstationer. Eftersom undersökningen inte 
genomfördes med alla medarbetare på Terminalen kan validiteten ifrågasättas. Trots detta 
anser vi att undersökningen i stort sett kan ses som valid, då medarbetare från alla 
arbetsstationer inkluderades.  
 
Med tillförlitlighet och trovärdighet (reliabilitet) menas att undersökningen måste gå att lita på 
(Jacobsen, 2002). Trots att undersökningen är subjektiv, genom våra egna tolkningar av 
arbetet på Terminalen, menar vi att undersökningen är reliabel. Den information som 
inhämtats från observationerna bekräftades av medarbetarna även under intervjuerna. 
Ytterligare en faktor är att en av oss bor, och är uppväxt i Hagfors, medan den andra av oss 
kommer från Hammarö. Detta gör att den information som inhämtats under arbetsprocessen 
har diskuterats utifrån två perspektiv, vilket ger en djupare förståelse för hur Terminalen 
fungerar. För att öka undersökningens reliabilitet har Avdelningsansvarig och 
Personalutvecklaren fått möjlighet att granska den information de delgivit oss, så att inga 
missförstånd har uppkommit.  
 

6.2 Källkritik  
 
Vid valet av teoretiska källor var utgångspunkten begreppet teamorganisation, samt team, 
kommunikation, ansvar, tillit och kultur. De använda källorna är skrivna från år 1991 fram 
tills idag, vilket gör att vissa källor är relativt gamla. Vi har ändå valt att använda oss av dem, 
då de är relevanta för undersökningen.  
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Informationen gällande brukskultur, som inhämtats från Flens kommun kan också kritiseras 
då den inte är skriven generellt, utan endast gällande Flens kommun. Eftersom Hagfors är ett 
brukssamhälle, precis som Flen valde vi dock att använda denna källa då flera likheter finns 
mellan kommunerna.  
 
Inför observationerna och intervjuerna gjordes också ett urval av källor. Som vi tidigare 
nämnt, hade tidsramen för uppsatsskrivandet en inverkan på antal observerade skiftlag, samt 
antal intervjuer. Urvalet kunde ha gjorts annorlunda, exempelvis genom att intervjua andra 
medarbetare än de vi observerat eller att vi istället för observationer hade gjort ett större antal 
intervjuer för att täcka in fler medarbetare. Då samtliga intervjuer gav liknande svar och 
eftersom alla arbetsstationer var representerade, anser vi att urvalet är tillfredsställande.  
 
För att säkerställa kvaliteten på det insamlade materialet skrevs alla intryck från 
observationerna ner direkt efter att de var utförda, samt att alla intervjuer spelades in för att 
senare analyseras.  
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BILAGA 1 
 
 

Intervjuguide 
 
 
Team 
 
UTAB beskriver ofta vikten av att arbeta tillsammans, och mot gemensamma mål, som en 
form av teamorganisation.  
 

� Vi undrar därmed vad ni anser att ett team är? 
� Hur ser teamen ut inom Terminalen, kan ni rita hur ni anser att avdelningen ser ut eller 

är uppdelad. Vill ni rita tillsammans eller enskilt? 
 
 
Kommunikation 
 
Under de dagarna som vi gick med er fick vi uppfattningen att det finns vissa problem med 
hantering av material, så som att man ibland får leta efter det man söker. 
 

� Vad tror ni att detta beror på? Följdfråga: Hur skulle detta kunna lösas? 
� Kan ni beskriva hur kommunikationen fungerar inom era team? 
� Kan ni ge något exempel på detta? 
� Kan ni berätta om hur kommunikationen ser ut mellan chefer och medarbetare inom 

Terminalen? 
 
 
Tillit 
 
Det här begreppet kan delas upp i trygghet och förtroende.  
 

� Känner ni trygghet och förtroende för varandra och för andra team i Terminalen? 
Följdfråga: På vilket sätt? 

� Har ni förtroende för chefer? 
� Kan ni ge exempel på situationer som visar på att ni har/att ni inte har förtroende för 

cheferna? 
 
 
Ansvar 
 
Vi fick under dagarna här hos er uppfattningen om att ni får ta mer ansvar i arbetet nu än 
tidigare. 
 

� Kan ni ge exempel på vilket sätt ni får ta ansvar? 
� Finns det några exempel på att chefernas arbetsroll påverkar möjligheten för er att ta 

eget ansvar? 
 
 



 

 

Framtiden 
 
Företaget har fram till nu ordnat ett antal utvecklingsdagar för alla i företaget, där bland annat 
Verket Runt ingår. 
 

� Har ni börjat tänka/arbeta annorlunda efter Verket Runt? 
� Har ni några förslag på vad som skulle kunna förbättras eller förändras inom 

Terminalen?  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 


