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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Formellt och informellt ledarskap i självstyrande grupper – En kvalitativ studie med 

avseende på individuell motivation och delaktighet.  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Ann Dehlin och Josefine Nyberg  

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 

Datum: 2016 – juni 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande 
grupper uppfattar formellt och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation 
och delaktighet.  
 
Metod: Detta är en kvalitativ studie som bygger på konstruktionismens grunder, ett 
hermeneutiskt perspektiv och en abduktiv ansats. Den teoretiska referensramen fokuserar 
kring tidigare forskning och syftar till att skapa förförståelse, men har även en viktig roll i 
analysen av empirin. Det empiriska materialet har genererats genom semistrukturerade 
intervjuer med avsikten att analysera de likheter och skillnader som framkommit, dels jämfört 
med den teoretiska referensramen, men även genom jämförelser av empiri mot empiri.  
 
Resultat och slutsats: Studien bekräftar tidigare forskning och visar att formellt ledarskap 
kan uppfattas som hämmande i självstyrande grupper medan informellt ledarskap uppfattas 
positivt. Individuell motivation och delaktighet påverkas positivt av informellt ledarskap till 
följd av att det tenderar ge bättre samarbete och gruppdynamik.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det vore intressant om framtida forskning inom 
detta ämne belyser och undersöker det faktum att medarbetarnas uppfattning kan skilja sig åt 
beroende på om ledarskapet kommer från en man eller en kvinna.  
 
Studiens bidrag: Studiens teoretiska bidrag belyser skillnaden mellan formellt och informellt 
ledarskap i självstyrande grupper och hur individuell motivation och delaktighet bildar 
synergi med varandra. Det praktiska bidraget riktar sig till organisationers ledning och ser 
vikten av att låta den självstyrande gruppen vara självstyrande fullt ut för att uppnå 
självstyrets alla fördelar. 
 
Nyckelord: Självstyrande grupper, formellt ledarskap, informellt ledarskap, individuell 
motivation, individuell delaktighet  



 

 

ABSTRACT  
 

Title: Formal and informal leadership in self-managed teams – A qualitative study with 

respect to individual motivation and participation.  

Author: Ann Dehlin and Josefine Nyberg  

Supervisor: Tomas Källquist and Stig Sörling  

Date: 2016 – June  

 
Purpose: The purpose of this study is to increase understanding of how employees in self-
managed teams perceive formal and informal leadership with respect to individual motivation 
and participation.  
 
Method: This is a qualitative study based on constructionism, a hermeneutic perspective and 
an abductive research approach. The theoretical framework focuses on past research and aims 
to create pre-understanding, but it also has an important role in the analysis of empirical data. 
The empirical data were generated through semi-structured interviews with the intention to 
analyze the similarities and differences that emerge both compared to the theoretical 
framework, but also through comparisons of empiricism against empiricism. 
 
Result and conclusions: The study confirms previous research which shows that formal 
leadership can be seen as inhibiting for self-managed teams while informal leadership is 
perceived positively. Individual motivation and participation is positively influenced by 
informal leadership as a result of the perception that seems to result in better cooperation and 
group dynamics.  
 
Suggestions for future research: We believe it would be interesting if future research in this 
subject this explores the fact that employees' perceptions can differ depending on whether the 
leadership comes from a man or a woman. 
 
Contribution of the thesis: The theoretical contribution highlights the difference between 
formal and informal leadership in self-managed teams and shows also how individual 
motivation and participation form synergy with each other. The practical contribution is 
allocated to the organizations' management and sees the importance of allowing the self-
managed team to be fully autonomous to achieve all the benefits of autonomy. 
 
Key words: Self-managed teams, formal leadership, informal leadership, individual 
motivation, individual participation  
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1. INLEDNING  
Detta inledande kapitel börjar med en bakgrund till ämnet som ska studeras, därefter följer 

problematisering, studiens syfte och avgränsning.  

 

 

1.1 Bakgrund 
Traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning kan sägas betona kontroll, hierarki och 

stelhet och till följd av detta har delegerande, arbetstagarinflytande och delaktighet varit 

begränsat (Greasley, Bryman, Dianty, Price, Soetanto & King, 2005). Den globala 

konkurrensen har tillsammans med förändrade teknologiska konfigurationer, ekonomisk 

globalisering, politisk förändring, förändringar i industristrukturen samt sysselsättning och 

industriell representation förändrat och kommer fortsatt förändra arbetets utformning och 

struktur (Nixon, 1994; Randolph, 1995; Hyland, Sloan och Barnett, 1998; Collins, 1999). 

Följden av detta kan ses som, precis som Karlöf och Lövingsson (2012) belyser, att dagens 

samhälle präglas av kunskapsintensiva företag med platt organisationsstruktur och att 

styrkonceptet empowerment många gånger är en del av de moderna organisationerna.  
 

Empowerment var en av 1990-talets stora ledningsfilosofier och Nykodym, Ariss, Simonetti 

och Plotner (1995) menar att de företag som överlever på marknaden under 2000-talet 

kommer vara de som framgångsrikt implementerar styrkonceptet i någon form. Flera 

författare (Osborne, 1994; Pastor, 1996; Honold, 1997; Greasley et al., 2005) beskriver 

empowerment som ett skiftande koncept som öppnar för ett antal olika tolkningar och medel 

vilket gör det svårt att ge någon självklar definition. Honold (1997) anser att en 

komplicerande faktor med att definiera empowerment är att det är diffust till sin natur då 

varje organisation måste skapa och definiera sin egen tolkning så att det passar den egna 

organisationen. Vidare menar Greasley et al. (2005) att den ursprungliga betydelsen av 

empowerment har beskrivits som “att godkänna” och ”ge makten till” och att användningen 

av termen ”makt” till en viss grad är konsistent genom alla definitioner av empowerment. Vi 

väljer i detta avseende att fokusera på Erstad (1997) som påstår att det inte spelar någon roll 

vilken av de många definitioner av empowerment vi väljer att utgå från då målet alltid är 

detsamma: utveckla såväl individens som organisationens prestationsförmåga och potential. 
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1.2 Problematisering 
Hyland, Sloan och Barnett (1998) belyser det faktum att många företag under början av 1990-

talet har genomgått nedskärningar, omstrukturering och omorganisering till följd av externa 

faktorer. Högt uppsatta chefer har insett att empowerment ger större makt till anställda och 

ökar möjligheten att uppnå hög kvalitet, låga kostnader och flexibilitet, men ändå gör det 

möjligt att ge god service till sina kunder (Randolph, 1995). Nykodym et al. (1995) 

observerar i sin tur att framgångsrika organisationer inledde en ny strategi koncentrerad på 

lagarbete vilket medförde att självstyrande grupper ersatt tidigare skikt i hierarkins auktoritet. 

Även Markova och Perry (2014) är samstämmiga och menar att självstyrande grupper har 

spelat stor roll i moderna organisationer över de senaste årtiondena. Flory (2005) beskriver ur 

ett organisatoriskt perspektiv självstyrande grupper som produktiva enheter vilka är 

oberoende i förhållande till andra icke-självstyrande grupper inom samma organisation. 

Självstyrande grupper består av ett antal medarbetare som ansvarar för att organisera egna 

resurser och fatta beslut inom ramarna för vad som bestämts av organisationen (ibid.). Guzzo 

och Dickson (1996), såväl som Stoker (2008), beskriver hur ledningen ser dessa grupper som 

ett verktyg för att förändra arbetssätt, göra organisationen mer flexibel, förbättra prestationer, 

svara på förändringar i omgivningen och öka välmåendet hos medarbetarna.  
 

När det uppstår krav på ökad flexibilitet och ökat organisatoriskt lärande kan självstyrande 

grupper därmed vara en lösning. Tal-Shmotkin och Gilboa (2013) belyser att flera studier 

visar fördelar med självstyrande grupper framför traditionella arbetsgrupper. Men för att 

lyckas med den inledande implementeringen och för fortsatt god utveckling menar Pazos och 

Magpili (2014) att några av de faktorer som kan öka prestationsförmågan i självstyrande 

grupper behöver vara uppfyllda, nämligen god stämning i gruppen, visat förtroende, 

anpassningsbara gruppmedlemmar och gruppmedlemmarnas förmåga till kommunikation och 

gemensam problemlösning. Andra författare (Appelbaum, Bethune & Tannenbaum, 1999; 

Tal-Shmotkin & Gilboa, 2013; Markova & Perry, 2014) anser dessutom att självstyrande 

grupper kan öka de anställdas arbetsglädje, motivation och delaktighet, förbättra 

kommunikationen, effektivisera beslutsprocessen, ge bättre självförtroende och minska 

kostnader till följd av att färre chefer behövs.  
 

Pazos och Magpili (2014) menar att trots att självstyrande grupper är lovande för företaget 

ifrågasätts ibland hur effektiva dessa grupper egentligen är, då många implementeringar 
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misslyckas och har kostat såväl pengar som tid. Även Zárraga och Bonache (2005) ser det 

som vanligt förekommande att självstyrande grupper misslyckas med att producera positiva 

resultat och menar att det krävs speciella förhållanden, som kan vara svåra att uppnå, för att 

lyckas. Tidigare forskning (Zárraga & Bonache, 2005; Tal-Shmotkin & Gilboa, 2013; Pazos 

& Magpili, 2014) visar att självstyrande grupper sällan blir så pass självstyrande som det från 

början fanns en önskan om. Tal-Shmotkin och Gilboa (2013) är av åsikten att det krävs fullt 

stöd från högsta ledningen och utan detta resulterar användandet av självstyrande grupper 

mest troligt i ett misslyckande. Om ledningen försöker ta ifrån gruppen dess självständighet 

kan organisationens utveckling hämmas och löftet om självstyre bryts, vilket gör att 

svårigheten består i att vägleda gruppen utan att påverka självstyret negativt och kräva allt för 

stort inflytande (Pazos & Magpili, 2014). Markova och Perry (2014) behandlar en liknande 

svårighet och redogör för att medarbetarna i självstyrande grupper kan uppleva att deras egen 

motivation och delaktighet i gruppens dagliga aktiviteter avtar när det uppstår formellt eller 

informellt ledarskap. 
 

En vanlig strategi för att få medarbetare att genomföra sina arbetsuppgifter på ett för 

organisationen positivt sätt är att försöka driva dem hårdare genom hot om straff eller öka 

deras motivation genom belöningar som bonus eller aktiviteter för team-building (Palmer, 

2005). Ett bättre sätt, enligt Palmer (ibid.), vore att försöka öka de anställdas motivation 

genom att få dem att vilja prestera, vilket kan göras genom att identifiera såväl mål som 

processen till målet. Motivation är dock inte det enda som påverkar gruppens resultat, även 

individens delaktighet i gruppens arbete har en betydande roll. I en självstyrande grupp blir 

den individuella delaktigheten av stor vikt för att driva processen vidare (Tal-Shmotkin & 

Gilboa, 2013). Appelbaum, Bethune och Tannenbaum (1999) förklarar att gruppens 

medlemmar måste ta ansvar för både sitt eget och andras beteende för att kunna uppfylla de 

krav som finns och är tvungna att förlita sig på tillit istället för instruktioner från ledare på 

högre nivåer (ibid.).  
 

Forskning inom ämnesområdet fokuserar ofta på den självstyrande gruppen som en helhet 

och inte på de individuella medarbetarna (Stoker, 2008). Stoker (ibid.) menar även att 

forskning kring ledarskap i dessa grupper inriktar sig på gruppen som helhet trots att 

individuella medarbetare kan reagera olika på varierande typer av ledarskap. Markova och 

Perry (2014) pekar på att framtida forskning bör studera de konsekvenser som kan uppstå till 

följd av att det uppstår formellt eller informellt ledarskap. Vi väljer att göra detta med 
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avseende på individuell motivation och delaktighet, vilket Stoker (2008) anser vore värdefullt 

om framtida forskning behandlar. De resonemang som vi för ovan gällande formellt och 

informellt ledarskap innebär att individuella medarbetare kan uppfatta att den självstyrande 

gruppen i vissa avseenden inte blir så självstyrande som det från början var tänkt och att detta 

kan ha konsekvenser för såväl individuell motivation som delaktighet.  

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper 

uppfattar formellt och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation och 

delaktighet.  

 

 

1.4 Avgränsning 
Självstyrande grupper har spelat stor roll i moderna organisationers verksamhetsstyrning över 

de senaste årtiondena (Markova & Perry, 2014). I traditionell ekonomistyrning med flera 

chefsled finns risk att medarbetarnas motivation och delaktighet minskar, vilket skulle kunna 

undersökas (ibid.). Studiens syfte medför därför en naturlig första avgränsning då vi har valt 

att fokusera på organisationer som på något vis tillämpar självstyrande grupper som styrform. 

Utöver detta kommer formellt och informellt ledarskap behandlas med avseende på 

individuell motivation och delaktighet. Det kan därför finnas andra konsekvenser av 

ledarskap inom självstyrande grupper som inte analyseras och som denna studie därmed 

avgränsar sig mot.  
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2. METOD 
I detta kapitel beskrivs de metodval som ligger till grund för arbetet. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av den vetenskapsteoretiska referensramen. Denna del följs av en redogörelse för 

studiens tillvägagångssätt.  

 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram  
I detta avsnitt beskriver vi den vetenskapsteoretiska referensram som denna studie grundar 

sig på. Som beskrivs utförligare nedan utgår denna studie från ett tolkande perspektiv som 

syftar till att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper uppfattar formellt 

och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation och delaktighet.  
 

2.1.1 Konstruktionism  

För att kunna uppnå studiens syfte har vi haft som utgångspunkt att bygga vår studie utifrån 

ett vetenskapligt synsätt som grundar sig på människans förståelse för ett fenomen. Detta 

stämmer väl överens med den ontologiska ståndpunkt som beskrivs som konstruktionism, där 

sociala egenskaper förklaras som resultat av samspelet mellan individer och inte av händelser 

(Bryman & Bell, 2013). Ontologi översätts av Sohlberg och Sohlberg (2013) med uttrycket 

världsbilder eller läran om det som är och grundläggande frågor i sammanhanget är hur 

världen är beskaffad samt hur vi får kunskap om den.  
 

Allwood och Eriksson (1999) delar in ontologi i ontologisk realism, som säger att världen 

existerar oberoende av våra upplevelser av den, och ontologisk idealism, som säger att den 

värld vi upplever endast finns i själva upplevelsen. Bryman och Bell (2013) delar i sin tur in 

ontologin i objektivism och konstruktionism. Inom objektivism har sociala företeelser stor 

betydelse men är oberoende av aktörerna, till exempel hur anställda förväntas att följa regler 

utan möjlighet att påverka (ibid.). Konstruktionism däremot speglar människors samspel med 

varandra och beskrivs istället som en ontologisk ståndpunkt där sociala aktörer skapar 

nyheter och yttre omständigheter inte blir begränsande (ibid.). Formellt och informellt 

ledarskap omfattar i högsta grad samspelet mellan människor vilket medför att vi anser att 

konstruktionismens grunder var ett naturligt val. Sohlberg och Sohlberg (2013) behandlar 

begreppen konstruktivism och konstruktionism, och anser att det är begrepp som kan vara 
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svåra att förstå, då det dels kan uppstå förvirring i och med att begreppen kan ha flera 

betydelser men också att samma sak omnämns på dubbla sätt. Refai, Klapper och Johnson 

(2015) beskriver i sin tur att forskaren behöver ha stor delaktighet i processen inom 

konstruktionism och vara en del av forskningen. Konstruktionism innehåller många 

riktningar, framförallt en social, språklig riktning, och vanligtvis kvalitativa metoder där 

fallstudier är vanligt (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 
 

Avsnittet ovan visar att ontologi kan beskrivas på olika sätt och spegla olika sidor, där vår 

egen syn bäst återspeglas inom konstruktionismen då aktörernas, det vill säga våra 

respondenters, åsikter och agerande är betydande för vår studies resultat och där vi själva 

kommer vara delaktiga i processen. För att uppnå vårt syfte behöver vi skapa förståelse för 

hur våra respondenter upplever samspelet med sina gruppmedlemmar och hur de påverkas av 

formella och informella ledares inflytande, samt hur det i nästa steg påverkar deras 

individuella motivation och delaktighet i den självstyrande gruppen vilket den 

konstruktionistiska synen tillåter oss att göra. 

 

2.1.2 Hermeneutik 

Med utgångspunkt i att vår avsikt med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare 

i självstyrande grupper uppfattar formellt och informellt ledarskap antar studien en 

hermeneutisk utgångspunkt som genomsyrar de metodval som har gjorts. Sohlberg och 

Sohlberg (2013) belyser att avsikten med hermeneutik inte är att förklara eller komma med 

sanning utan tonvikten ligger istället på tolkning och förståelse. Hermeneutik kommer just 

från det grekiska ordet för tolka och syftar följaktligen till att ge uttryck för såväl texter som 

språk och handlingar (ibid). Att använda en hermeneutisk metod innebär även att forskaren 

söker förståelse för det som undersöks, till exempel en persons handlingar (Eriksson & 

Hultman, 2014). Refai, Klapper och Johnson (2015) menar att hermeneutiken är väl förenlig 

med konstruktionismen på grund av den helhetssyn dessa kan skapa tillsammans, med 

utgångspunkt i de deltagande aktörernas bakgrund och sociala miljö samt deras upplevelser 

av vissa företeelser. Denna studie genomsyras av vår intention att tolka människors 

upplevelser och då ledarskap i självstyrande grupper i många fall inte är direkt uttalat är det 

av största vikt för oss att försöka förstå varje respondents uppfattning av verkligheten. Till 

följd av detta har vi valt att genomföra intervjuer och respondenternas berättelser utgör den 

empiri som presenteras i kapitel 4. Empiri. Sett till detta ligger studiens tyngdpunkt på att 
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tolka och förankra respondenternas berättelser och upplevelser i det sammanhang som 

studeras.  
 

Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt har vi inledningsvis valt att tolka befintlig teori 

genom att sammanställa en del av den vetenskapliga litteratur som finns tillgänglig inom 

ämnet för vårt valda forskningsområde, självstyrande grupper, för att sedan tolka våra 

respondenters upplevelser inom detta sammanhang. Vid tolkning av texter och företeelser är 

det viktigt att komma ihåg att ingen forskare går in i ett forskningsprojekt utan tidigare 

verklighetsuppfattning, så kallad förförståelse, som kan komma att påverka resultatet. Thurén 

(2007) beskriver förförståelse som en form av förkunskap och beskriver hur en och samma 

person eller företeelse kan karakteriseras på olika sätt av olika betraktare. Vår förförståelse 

kommer därför påverka den tolkning vi har gjort av såväl de texter vi läst som det empiriska 

material vi har samlat in. Som Thurén (ibid.) vidare beskriver finns det inget rätt eller fel vid 

tolkning och förståelse av en text eller en upplevelse. Vår tolkning av det material vi har mött 

är således helt och hållet vår egen och skulle kunna uppfattas på ett annat sätt av andra 

forskare.  

 

2.1.3 Abduktion 

Som vi tidigare beskrivit står hermeneutiken för ett synsätt som bygger på tolkning och 

förståelse. Sett utifrån studiens syfte som innebär att öka förståelsen för det studerade 

fenomenet anser vi att vi behöver använda oss av en forskningsansats som tillåter att vi rör 

oss mellan teori och empiri och på så sätt låter denna förståelse växa fram.  
 

Den hermeneutiska traditionen använder både den induktiva och den deduktiva ansatsen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Bryman och Bell (2013) beskriver den induktiva ansatsen som 

ett sätt att se på relationen mellan teori och forskningspraxis samt att skapa teori genom att 

samla in och bearbeta data. Den deduktiva ansatsen förklaras helt enkelt som motsatsen där 

ett teoretiskt eller empiriskt problem tas fram av forskaren som sedan formulerar ett antal 

hypoteser som slutligen testas (ibid). Avsikten med vår studie är, som vi tidigare beskrivit, att 

öka förståelsen och låta denna växa fram genom teori och empiri. Genom att växelvis 

använda den induktiva och den deduktiva ansatsen kan de teoretiska kunskaperna och det 

empiriska materialet samverka, vilket kallas för abduktion (Olsson & Sörenssen, 2007). 

Abduktion kan beskrivas som ett samspel mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen, 
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där den induktiva ansatsen hämtar information från exempelvis intervjuer eller observationer 

för att sedan förklaras ytterligare med hjälp av det som är känt sedan tidigare från teorin 

(ibid.). Fischer (2001) skriver att det abduktiva synsättet introducerades redan av Aristoteles, 

men att det sedan behandlades utförligare av Charles Sanders Peirce (1839-1914) som 

myntade begreppet: 
 

    “Deduction proves that something must be; induction shows that something  

     actually is operative; abduction merely suggests that something may be.” 

 

Möjligheten att röra sig mellan teori och empiri har, sett ur vår synvinkel, medfört en mer 

öppen syn på respondenternas berättelser. Följden av detta är att vi har varit öppna och 

anpassningsbara för nya infallsvinklar och utifrån detta kunnat anpassa den teoretiska 

referensramen.  

 

2.1.4 Kvalitativ ansats 

De resonemang som förts hittills pekar på vikten av att tolka och skapa förståelse genom att 

använda tidigare forskning och nytt empiriskt material. Detta leder oss mot den kvalitativa 

ansatsen där Bryman och Bell (2013) påpekar att tyngden ligger på förståelse för den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Starrin och 

Svensson (1994) är eniga i detta och menar att kvalitativ forskning förlitar sig mer på intryck 

än numerisk mätning, vilket stämmer väl överens med det fokus som denna studie har.   
 

Sett utifrån den tankegång som präglat studiens metodkapitel hittills var den kvalitativa 

ansatsen ett naturligt val då vår intention från början har varit att studien ska vara 

tolkningsinriktad och interpretativ. Bryman och Bell (2013) menar att det bland annat är just 

detta som den kvalitativa forskningstraditionen kännetecknas av tillsammans med den 

ontologiska ståndpunkt som kan beskrivas som konstruktionistisk. Starrin och Svensson 

(1994) beskriver vidare kvalitativ forskning som att ställa frågan om hur någonting är 

konstruerat och vad det egentligen innebär. Vi har utifrån bland annat denna insikt valt att 

samla in det empiriska materialet genom intervjuer då vi anser att det är ett bra sätt att öka 

förståelsen för det studerade fenomenet. Vidare menar Lloyd-Jones (2003) att forskaren är 

det viktigaste redskapet i en kvalitativ forskningsprocess och att denne fortlöpande behöver 

vara öppen för och uppmärksamma alternativ. Sett till vårt val av abduktion visar även detta 
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att en kvalitativ ansats varit ett naturligt val. Detta synsätt har vi haft med oss under såväl 

bearbetningen av den teoretiska referensramen som under intervjuerna som genomfördes för 

att kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt.  
 

Tidigare nämndes att den tolkning som görs av en forskare är individuell och styrs av vilken 

förförståelse forskaren har. Bryman och Bell (2013) anser dessutom att den kvalitativa 

forskningen blir svår att replikera, vilket kvantitativa forskare ser som problematiskt, då 

undersökningen ofta är ostrukturerad och upplagd utifrån forskarens egna idéer. Detta 

fenomen kommer följaktligen genomsyra även vår studie och vi anser att det är viktigt att 

uppmärksamma detta. Däremot menar vi att detta inte kommer påverka studiens resultat i 

någon större utsträckning då det vetenskapsteoretiska synsätt som präglar studien inte har för 

avsikt att förklara eller komma med sanning utan att tolka och skapa förståelse.  

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 
Figur 1. Forskningsmodell  
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Avsikten med vår forskningsmodell är att ge en överblick över hur de olika delarna i studiens 

tillvägagångssätt är relaterade till varandra och samtidigt spegla den vetenskapsteoretiska 

referensramen. Tanken är att processen ska kunna ses som ett kretslopp då vår avsikt med den 

abduktiva ansatsen är att skapa ett samspel mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

Studien tar sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen som står som grund i såväl empiri 

som analys och slutligen resulterar i studiens bidrag.  

 

2.2.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesign betyder att på bästa sätt ta sig från startpunkt till genomfört arbete utan att 

på slutet upptäcka att man har kommit ifrån det ursprungliga syftet, vilket är lätt hänt när 

påbörjandet av datainsamling startar (Yin, 2007). För att kunna öka förståelsen för hur 

medarbetare i självstyrande grupper uppfattar formellt och informellt ledarskap ville vi 

jämföra innehållet i den teoretiska referensramen med det empiriskt insamlade materialet, 

men även jämföra respondenternas svar med varandra. Sett till den vetenskapsteoretiska 

referensramen sökte vi en forskningsdesign som var mångsidig och fann att en fallstudie var 

passande. Fallstudier beskrivs som flexibla och möjliggör en uppbyggnad av teori under tiden 

empirisk data samlas in samtidigt som ytterligare data kan läggas till efterhand (Beach, 

Muhlemann, Price & Sharp, 2001; Voss, Tsiktiktsis & Frohlich, 2002). Sett till såväl detta 

som den abduktiva ansatsen fann vi att den typ av fallstudie som lämpade sig bäst för vårt 

syfte var en fallstudie med komparativ design. Enligt Bryman och Bell (2013) används denna 

typ av fallstudie när två eller flera fall studeras (såsom vår studies tre utvalda grupper) och 

forskaren använder mer eller mindre identiska metoder för att studera dessa fall. Komparativ 

design gör det möjligt att jämföra resultaten från vart och ett av fallen med varandra. Detta 

medför att det går att ta ställning till likheter och skillnader vilket underlättar teoretiska 

reflektioner över resultaten (Yin, 2007; Bryman & Bell, 2013). När en fallstudie genomförs 

är det fallet i fråga som är intressant och forskarens mål är att på ett ingående sätt öka 

förståelsen för detta fall (Bryman & Bell, 2013).  
 

Vi valde att använda oss av flera olika fall då vi ansåg att detta skulle ge studien ett ökat djup 

och bättre förståelse för de uppfattningar medarbetare i självstyrande grupper har kring 

formellt och informellt ledarskap. Detta speglar även det vetenskapliga synsätt och den 

forskningsmetod som använts i studien med syfte att tolka och fokusera på det 



 

 
11 

 

respondenterna berättar. Gummesson (2000) belyser dock att det riktas kritik mot fallstudier 

då det kan vara svårt att generalisera utifrån denna typ av studie. Vi har tagit hänsyn till detta 

när vi har analyserat respondenternas svar och valt att behandla dessa som enskilda individers 

åsikter snarare än något som är representativt för medarbetare i självstyrande grupper i 

allmänhet.  

 

2.2.2 Primär- och sekundärdata 

Till följd av studiens kvalitativa och abduktiva ansats har vi ett behov av att använda data 

som bygger på såväl tidigare forskning som nytt, insamlat empiriskt material. Enligt Bryman 

och Bell (2013) finns det två sätt att samla in data; primärdata och sekundärdata. Primärdata 

består av information som forskaren samlar in själv och sekundärdata består av uppgifter som 

redan existerar och som någon annan samlat in (ibid.). Den empiriska delen av denna studie 

består av primärdata som samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Vi har genomfört 

totalt 12 intervjuer på två företag, Björn Lundén Information AB och Delsbo Candle AB, och 

med en grupp bestående av studenter på eftergymnasial nivå. Dessa är fördelade på tre 

stycken hos Björn Lundén Information AB, fem stycken hos Delsbo Candle AB och fyra 

stycken studenter. Vi ansåg att detta antal var tillräckligt för att uppnå studiens syfte även om 

det under alla intervjuer tillkommit nya insikter och uppfattningar som i högsta grad bidragit 

till studiens resultat. I det stora hela ansåg vi dock att vi hade uppnått mättnad efter dessa 12 

intervjuer och valde därför att inte genomföra fler än de vi planerat. Data som tagits fram 

genom intervjuer har bearbetats för att kunna avgöra vad som är relevant för studiens syfte 

och information som saknade relevans för studiens syfte sorterades bort. 
 

Sekundärdata har använts i den teoretiska referensramen som ligger till grund för såväl 

förförståelse, empiri och analys i denna studie och består främst av vetenskapliga artiklar. 

Dessa artiklar har i första hand hämtats från databasen Scopus. De inklusionskriterier som 

använts vid insamling av sekundärdata är att artiklarna ska vara: tillgängliga i fulltext; 

skrivna på engelska och; granskade enligt peer-review i den mån det är möjligt. Dessa 

exkluderingar gjordes för att försöka ta fram artiklar som är trovärdiga och håller en hög 

vetenskaplig nivå. Vi har dock i några fall frångått dessa inklusionskriterier och, främst i 

metodkapitlet, valt att använda oss av böcker som vi anser har hjälpt oss utforma studiens 

vetenskapsteoretiska referensram och tillvägagångssätt. I studiens empiriska del har 

sekundärdata används för att beskriva fallföretagen.  
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2.2.3 Litteraturinsamling 

Denna studie bygger till stor del på den teoretiska referensramen då det för att kunna 

genomföra studien utifrån det vetenskapsteoretiska synsättet har varit centralt att förankra 

studiens syfte i tidigare forskning. Den abduktiva ansats som studien tar sitt uttryck i bygger 

på att teori och empiri successivt växer fram och därmed har den teoretiska referensramen 

haft stor vikt både vad gäller förståelse för de begrepp som används och utformningen av 

intervjuguiden. Litteratursökningen och litteraturinsamlingen genomfördes med syftet att 

hitta tidigare forskning som kunde hjälpa oss att beskriva och definiera nyckelbegreppen 

självstyrande grupper, formellt och informellt ledarskap, individuell motivation och 

delaktighet samt skapa en bild av vad tidigare forskning identifierat kring dessa begrepp. 

Detta kan sättas i paritet till Thurén (2013) som uttrycker att det är viktigt att tydliggöra vad 

som menas med de begrepp som används då det inte är självklart att alla associerar orden 

med samma betydelse. Även Gummesson (2000) pekar på vikten av förförståelse då detta ger 

grundläggande kunskap om det som senare studeras empiriskt, varvid det har varit av största 

vikt att denna typ av teoriavsnitt finns med. Voss, Tsikriktsis och Frohlich (2002) är av 

samma åsikt och anser att det är viktigt att en studie bygger på tidigare forskning då det alltid 

finns relevant litteratur att referera till, vilket är ett viktigt kriterium när resultatet ska 

analyseras.  
 

Den teoretiska referensramens struktur bygger på att ge en grundläggande förståelse för de 

nyckelbegrepp som tidigare nämnts för att sedan ge en bild av hur dessa hänger samman. I 

vår sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar använde vi oss främst av databasen Scopus 

och till största del nyckelordet self-managed team. För att avgränsa sökträffarna till vårt 

forskningsområde begränsades sökningen till ämnesområdet business, management och 

accounting. Flera författare (Nykodym et al., 1995; Randolph, 1995; Hyland, Sloan & 

Barnett, 1998) skriver att användandet av självstyrande grupper växte sig stort under 1990-

talet och därför har ett av våra inklusionskriterier varit att endast inkludera artiklar skrivna 

efter år 1990. Dessa begränsningar gjorde att antalet sökträffar blev relativt litet och vi 

behövde i de flesta fall inte kombinera flera nyckelord. I vissa fall har self-managed team 

parats ihop med andra begrepp så som leadership, autonomy, participation och motivation för 

att generera mer specifika sökträffar. I de artiklar vi fann sökte vi vidare efter passande 

referenser som kunde bidra till studiens teoretiska referensram och skapa en större inblick i 
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forskningsområdet. Denna metod för litteratursökning var även till stor hjälp då många 

författare använder flera olika begrepp synonymt med self-managed team, exempelvis: self-

managing group och autonomous work groups.   
 

Som vår forskningsmodell visar har litteraturinsamlingen även varit en viktig grund i 

utformningen av intervjuguiden då vi, som vi tidigare nämnt, successivt växlar mellan teori 

och empiri för att konstruera studiens helhet. Genom att använda relevant och intressant 

forskning har vi kunnat samla in ett empiriskt material som går att analysera och jämföra 

gentemot den teoretiska referensramen och till sist utforma studiens bidrag utifrån.  

 

2.2.4 Källkritik 

Vi beskrev i föregående avsnitt att den teoretiska referensramen har fungerat som en grund 

för denna studie och haft en stor roll i såväl den teoretiska som den empiriska förankringen. 

Det har därför varit viktigt för oss att använda källor som både vi och andra kan bedöma som 

trovärdiga, relevanta för studiens syfte och bidra till att skapa en kumulativ studie. Sohlberg 

och Sohlberg (2013) belyser att data alltid har producerats på något sätt och alltid behöver 

tolkas och värderas av någon. Vi kommer därför i detta avsnitt bedöma våra sekundärkällor 

utifrån de källkritiska principerna som presenteras av Thurén (2013): äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet.  
 

Äkthet  

Enligt Thurén (2013) står äkthet för att källan ska vara det den utger sig för att vara. Vi 

har försökt närma oss denna problematik genom att alltid stärka och förankra våra 

påståenden genom mer än en referens. Genom detta arbetssätt har vi noterat mönster i 

tidigare forskning och på så sätt arbetat för att stärka studiens trovärdighet.  
 

Tidssamband 

Tidssamband relateras till den tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse. Thurén (2013) belyser att desto längre tid som gått mellan dessa 

tillfällen, desto större skäl finns det att tvivla på källan. En viktig grundtanke i arbetet 

med den teoretiska referensramen har varit att återgå till ursprungskällan istället för att 

använda en sekundärkälla. Detta har varit extra viktigt i de fall då de vetenskapliga 

artiklarna är av äldre karaktär och ofta har refererats till många gånger av andra 
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författare. I vissa fall har det inte varit möjligt att komma åt ursprungskällan varvid vi 

har valt att använda oss av det arbetssätt som beskrevs under äkthet.  
 

Oberoende 

Thurén (2013) menar att en källa inte ska vara en avskrift eller ett referat av en annan 

källa. Vi har därför haft som princip att använda oss av primärkällor i första hand men 

vid ett fåtal tillfällen har detta inte varit möjligt och vi har då gjort bedömningen att 

informationen ändå är viktig att ha med. I de fall författare har sammanfattat åsikter och 

uppfattningar från flera studier har vi i den mån det varit möjligt valt att kolla att 

primärkällan verkar stämma överens med det författaren säger.  
 

Tendensfrihet  

Tendensfrihet innebär att det inte ska finnas anledning att misstänka att källan ger en falsk 

bild av verkligheten till följd av någons intresse att förvränga verklighetsbilden (Thurén, 

2013). Denna princip kan relateras till de tre som beskrivits tidigare. Genom att följa 

arbetssättet som beskrivits med primärkällor och belägg stärkta av flera referenser anser vi att 

vi har skapat en teoretisk referensram som kan sägas uppfylla tendensfrihet.  

 

2.2.5 Empirisk datainsamling  

Sett till att studiens syfte är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper 

uppfattar formellt och informellt ledarskap var valet av datainsamlingsmetod naturligt. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är det inom kvalitativ forskning vanligt att tyngdpunkten ligger på 

respondenternas egna uppfattningar och synsätt, vilket stämmer väl med den önskan vi 

tidigare uttryckt. Med utgångspunkt i detta valde vi att samla in det empiriska materialet 

genom en semistrukturerad intervjumetod, vilket Rabionet (2011) beskriver som ett flexibelt 

och kraftfullt verktyg för att fånga upp det respondenten berättar.  
 

Bryman och Bell (2013) menar att semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide 

där de ämnen intervjun ska behandla specificeras. Enligt Doody och Noonan (2013) bidrar 

intervjuguiden till att skapa en känsla av struktur och att generera ett liknande material från 

samtliga respondenter. Respondenterna ges möjlighet att svara fritt på frågorna utan att 

komma bort från ämnet och intervjuaren kan ställa följdfrågor vid behov (ibid.). Detta 

arbetssätt gav oss möjlighet att ta upp de ämnen vi ansåg var viktiga samtidigt som vi fick ta 



 

 
15 

 

del av respondentens egna tankar. Rabionet (2011) anser att detta är tanken med att använda 

semistrukturerade intervjuer framför ostrukturerade eftersom det i ostrukturerade intervjuer 

finns en risk att vissa relevanta och viktiga ämnen inte tas upp. De ämnen som behandlades 

under intervjuerna bygger på studiens teoretiska referensram och intervjuguiden är uppbyggd 

enligt de teman (självstyrande grupper, formellt och informellt ledarskap, individuell 

motivation och individuell delaktighet) som är återkommande i studien. Detta gjordes för att 

nå ett empiriskt material som kändes relevant och analyserbart. Doodey och Noonan (2013) 

belyser att detta är viktigt då intervjuerna måste fokuseras kring studiens syfte och 

intervjuguiden kan därmed bidra till en avslappnad interaktion med respondenten. 

Intervjuguiden skickades till respondenten några dagar innan intervjun genomfördes för att ge 

respondenten en chans att reflektera över de ämnen som behandlades.  
 

De intervjuer som genomfördes var enskilda för att ge respondenten en möjlighet att kunna 

uttrycka sig fritt och för att få djupare förståelse för hur denne uppfattar sin omgivning. Vi 

valde att genomföra intervjuerna på respondentens arbetsplats då det är en bekant miljö där 

denne kan känna sig bekväm i situationen. Detta medförde att vi upplevde intervjuerna som 

avspända och att våra respondenter välvilligt delade med sig av sina åsikter. För att säkra att 

vi har en korrekt uppfattning om det som framkommit vid intervjuerna har de respondenter vi 

har citerat erbjudits att läsa empirin och lämna sitt godkännande innan publicering. Vi är av 

åsikten att intervjuerna har varit lyckade och försett oss med värdefull information som 

motsvarar och bekräftar de teorier vi har använt oss av. 

 

2.2.6 Urval 

De organisationer som valdes ut var, som vi tidigare nämnt, Björn Lundén Information AB 

och Delsbo Candle AB samt en grupp av studenter. För att kunna uppnå studiens syfte och 

bedriva en forskning som har för avsikt att tolka och öka förståelsen var vi i behov av ett 

urval som gav oss möjlighet att intervjua flera personer inom olika organisationer och med 

olika lång erfarenhet av arbete i självstyrande grupper. Av praktiska och ekonomiska skäl 

begränsades urvalet till regioner i vårt närområde, vilka är Hälsingland och Gästrikland. 

Utifrån den tidsplan som fanns för denna studie valde vi ut organisationerna genom ett 

snöbollsurval. Enligt Bryman och Bell (2013) är detta en typ av bekvämlighetsurval där 

forskaren initialt tar kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för 

undersökningen, därefter används dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter. Precis 
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som med bekvämlighetsurval går resultaten inte att generalisera då det inte går att svara på 

vilken population urvalet kommer från (ibid.). Eftersom vi har valt att inte dra allmänna 

slutsatser utan endast öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper uppfattar 

formellt och informellt ledarskap med avseende på motivation och delaktighet anser vi att 

detta inte utgör något större problem. En annan konsekvens av snöbollsurval är att de förslag 

som erhålls på ytterligare personer att intervjua blir alltför snarlika ursprungsrespondenten, 

vilket kan medföra en skev bild (Hartman, 2004). Vi tycker att vi har kommit till rätta med 

denna problematik dels genom att våra respondenter arbetar inom olika grupper på företaget 

men även eftersom de har arbetat inom företaget under olika lång tid.   

 

2.2.7 Bearbetning av empirisk data 

Data som har samlats in genom intervjuer har bearbetas för att tillföra studien önskat resultat. 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver att en bearbetnings- och tolkningsmetod måste 

användas för att forskaren ska ha möjlighet att tolka sitt insamlade material. Efter 

genomförandet av intervjuerna bearbetades alla respondenters svar. Intervjuerna har spelats 

in och sedan transkriberats för att undvika felaktiga tolkningar och att relevant information 

faller bort. Bryman och Bell (2013) belyser att en av de största utmaningarna med kvalitativa 

undersökningar är att de ofta genererar ett stort datamaterial som i vissa avseenden kan 

kännas otympligt till följd av att det bygger på olika typer av beskrivningar. För att närma oss 

denna problematik har transkribering av intervjuerna varit ett viktigt steg. Enligt Bryman och 

Bell (ibid.) finns det många fördelar med såväl inspelning som transkribering. Alla 

respondenter gav sitt medgivande till inspelning vilket möjliggjorde för oss att lyssna på 

intervjuerna flera gånger, vilket är en av de fördelar som nämns av Bryman och Bell (ibid.), 

som menar att forskaren ges chans att upprepade gånger granska det insamlade materialet. 

Genom detta har vi även undvikit att vår egen förförståelse allt för mycket speglar sig i 

empirin. Rabionet (2011) påpekar att inspelning av intervjuerna föredras framför andra 

metoder som till exempel anteckningar vilket går i hand med det Bryman och Bell (2013) 

skriver, att intervjuaren bör ha sin fulla uppmärksamhet riktad till respondenten. Vi valde 

därför att inte anteckna under intervjuerna. Då tanken bakom studien är att den ska syfta till 

att öka förståelsen har det varit viktigt att tolka såväl respondentens kroppsspråk och mimik 

under intervjun som att tolka det inspelade materialet i efterhand. Trots att transkribering kan 

vara tidskrävande ansåg vi att det var viktigt för att kunna skapa struktur och svara på 



 

 
17 

 

studiens syfte. Då vi i denna studie genomfört 12 intervjuer, som ändå får anses vara ett 

relativt litet antal, anser vi att det inte funnits någon problematik kring arbetet med 

transkribering vare sig vad det gäller tid eller mängden sammanställd data.  
 

Det empiriska materialet har analyserats genom att jämföra de olika fallen med varandra men 

även genom att jämföra det med den teoretiska referensramen. Enligt Rabionet (2011) är 

analysen en av de svåraste delarna i en semistrukturerad intervjuprocess till följd av att 

mängden data ofta är stor. Bryman och Bell (2013) är av samma åsikt, och menar att det inom 

kvalitativ dataanalys ofta sker en växling eller ett samspel mellan insamling och analys av 

data, vilket är i paritet med denna studies abduktiva ansats. Voss, Tsikriktsis och Frohlich 

(2002) påpekar att detta är ett arbetssätt som föredras då forskaren ges möjlighet att jämföra 

såväl respondenterna inom ett fall med varandra som att jämföra fall med fall. Ett av de 

vanligaste tillvägagångssätten för att analysera kvalitativ data är en så kallad tematisk analys, 

vilket innebär ett sökande efter teman (ibid.). Vi har valt att närma oss detta genom att 

använda oss av fyra teman konsekvent genom hela studien: självstyrande grupper, formellt 

och informellt ledarskap, individuell motivation och individuell delaktighet. Genom att 

använda dessa som rubriker konsekvent genom studiens kapitel har vi på ett enklare och mer 

konsekvent sätt kunnat göra de jämförelser av likheter och skillnader som krävs samtidigt 

som kopplingen till studiens syfte bibehålls.  
 

Förutom att jämföra empiri med empiri har det empiriska materialet jämförts med den 

teoretiska referensramen. Voss, Tsikriktsis och Frohlich (2002) menar att en teoretisk 

referensram bör underbygga studien eftersom den beskriver vilka komponenter som ska 

studeras och den förmodade relationen mellan dessa. Vidare förklaras att det är viktigt att 

ställa det empiriska resultatet mot den existerande litteraturen då forskning bör bygga på 

existerande teori. Genom att ställa empirin mot den teoretiska referensramen ställs frågan vad 

som är lika, vad som är olika och varför (ibid.). Vi har genom detta förfarande erhållit den 

information som behövdes för sammanställningen av vår analys.    
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2.2.8 Kvalitetskriterier 

Vår målsättning är att denna studie ska vara av god kvalitet och till följd av detta har vi valt 

att arbeta med ett antal kvalitetskriterier som beskrivs av Bryman och Bell (2013).  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet står för hur övertygande studiens resultat är (Bryman & Bell, 2013). Bryman 

och Bell (ibid.) är av åsikten att tillförlitlighet i resultaten skapas genom att säkerställa att 

forskningen genomförts enligt de regler som finns och genom så kallad respondentvalidering 

som innebär studiens resultat delges till respondenterna. För att uppnå detta har vi valt att låta 

våra respondenter läsa igenom och reagera på studiens resultat. Detta har medfört att de 

resultat som presenteras i studiens empiriska del är åsikter som våra respondenter står för och 

känner sig bekväma med.  
 

Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) eftersträvas det djup framför bredd inom kvalitativ forskning 

och kvalitativa resultat tenderar att fokusera på det kontextuellt unika och på meningen hos 

eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras. Detta kan innebära att 

resultatet blir svårt att överföra till andra miljöer, då det är specifikt för den 

forskningssituation som gällde vid undersökningstillfället (ibid.). Under intervjuerna har vi 

fokuserat på fyra teman med ett fåtal öppna frågor som givit oss möjlighet att få en djupare 

inblick i det respondenterna berättar. Ett relativt litet antal frågor har gynnat studiens djup då 

intervjuerna inte blivit allt för långa och både vi och respondenten har kunnat hålla fokus. Då 

respondenterna i det stora hela lämnade samstämmiga uppgifter, trots att de kom från tre 

relativt olika vardagsmiljöer, upplever vi att överförbarheten är god för vårt resultat, även om 

det naturligtvis kan diskuteras i det stora hela.  
 

Pålitlighet 

För att kunna bedöma pålitligheten ska ett granskande synsätt antas vilket innebär att en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla steg skapas (Bryman & 

Bell, 2013). Bryman och Bell (ibid.) menar att det tydligt ska synas att forskaren inte 

medvetet låtit sina personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka utförandet av 

och slutsatserna av studien. Vi har i studiens metodkapitel tydligt redogjort för den process 
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som ligger bakom såväl den teoretiska referensramen som empirin och analysen för att skapa 

transparens kring hur studien genomförts.  
 

Konfirmering  

Konfirmering står för att forskaren försöker säkerställa att denne har handlat i god tro med 

insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning (Bryman 

& Bell, 2013). Som vi tidigare nämnt kan olika forskare uppfatta en respondents berättelse på 

olika sätt till följd av forskarens egen förförståelse. Ett steg i att komma till rätta med detta är 

att vi har varit två som transkriberat intervjuerna för att i så stor utsträckning som möjligt 

kunna tolka och spegla det respondenten faktiskt berättar. Genom att låta respondenterna 

uttala sig om korrektheten i empirin, och då speciellt det som har citerats från varje intervju, 

har också bidragit till ökad konfirmering och vi har fått värdefull information även över andra 

inslag som vi har uppfattat inkorrekt. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för såväl 

förförståelse, empiri och analys. Inledningsvis ges en introduktion till ämnet självstyrande 

grupper vilket följs av en redogörelse för formellt och informellt ledarskap samt individuell 

motivation och delaktighet.  

 

 

3.1 Verksamhetsstyrning 
Under 1990-talet gick många organisationer igenom nedskärningar, omstrukturering och 

omorganisering till följd av att världen förändrades snabbt och de traditionella 

ekonomistyrningsmetoderna ansågs otillräckliga (Nykodym et al., 1995; Coleman, 1996; 

Hyland, Sloan & Barnett, 1998). Flera faktorer var bidragande till denna förändring, 

däribland den globala konkurrensen, förändrade teknologiska konfigurationer, politisk 

förändring och ekonomisk globalisering (Nixon, 1994; Randolph, 1995; Hyland, Sloan & 

Barnett, 1998; Collins, 1999). Cook (1994) beskriver att detta skapade ett behov av att tillåta 

och möjliggöra för medarbetare på företagets lägre nivåer att fatta beslut och utföra arbete 

som tidigare sköttes av överordnade. Denna trend, tillsammans med förändringarna i 

samhället och det individuella medvetandet, uppmuntrade människor till att ta större ansvar 

och tvingade organisationer att tänka om gällande sitt sätt att leda (ibid.) Enligt Nykodym et 

al. (1995) inledde de organisationer som förblev framgångsrika en strategi koncentrerad på 

lagarbete vilket medförde att dessa lag ersatte skikten som tidigare funnits i hierarkins 

auktoritet. Högt uppsatta chefer insåg vikten av att ge större makt till sina anställda för att öka 

möjligheten att uppnå hög kvalitet, låga kostnader, flexibilitet och bra service (Randolph, 

1995). I dessa organisationer blev människan företagets viktigaste resurs och det var 

nödvändigt för organisationens ledning att se till att medarbetarna var mångkunniga och 

svarade bra på pågående förändringar (Hyland, Sloan & Barnett, 1998; Collins, 1999). Elmuti 

(1997) påpekar dock att det fanns fler anledningar än att organisationer blev vänligare och 

mer tillmötesgående mot sina anställda, och att huvudsyftet istället var att överleva den 

ökande globala konkurrensen som uppstod under 1990-talet. Elmuti (1997) påstår dessutom 

att ju mer konkurrenskraftigt ett företag var, desto mer gynnsamt var det med självstyre. 
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3.2 Självstyrande grupper 
Som vi tidigare redogjort för belyser Nykodym et al. (1995) en strategi koncentrerad på 

lagarbete. Flera författare (Guzzo & Dickson, 1996; Flory, 2005; Roper & Philips, 2007) 

påpekar att denna strategi mynnar ut i användandet av självstyrande grupper. Självstyrande 

grupper kan definieras som produktiva enheter som är oberoende i förhållande till andra icke-

självstyrande grupper inom samma organisation och de har åtagit sig ett gemensamt syfte, 

prestation, mål och metoder som de är gemensamt ansvariga för (Guzzo & Dickson, 1996; 

Flory, 2005). Dessa grupper har lyfts fram som en bra lösning då företag genomför 

nedskärningar på grund av att ansvar flyttas från organisationens övre nivåer till de undre 

nivåerna (Appelbaum, Bethune & Tannenbaum, 1999). Enligt Roper och Philips (2007) tog 

intresset för självstyrande grupper fart efter att resultaten av employee empowerment visade 

sig vara positiva. De flesta ledare ser självstyrande grupper som ett instrument för att 

förändra organisationen till att bli mer flexibel och anpassa sig till omvärlden som är i ständig 

förändring (Flory, 2005), vilket även sågs som syftet till de organisationsförändringar 1990-

talet präglades av. Roper och Philips (2007) definierar självstyrande grupper som en 

mekanism för att tillåta medarbetare att ta ansvar för att organisera, reglera och kontrollera 

arbetets former och villkor, vilket kan påverka arbetets utfall. Självstyrande grupper kan se 

olika ut beroende på den organisationskultur som råder, däremot finns det några 

gemensamma egenskaper: utformning av gruppens arbetsuppgifter, gruppens sammansättning 

och utvecklingen av gruppnormer (ibid.). Markova och Perry (2014) menar dessutom att 

självstyrande grupper har en unik struktur och interaktion där gruppernas medlemmar söker 

just flexibilitet och bestämmanderätt i det dagliga arbetet.  
 

Roper och Philips (2007) belyser vidare att praktiskt taget alla självstyrande grupper har 

mellan två och 25 medlemmar, där medelantalet är tio. Små grupper kan ses som en mer 

realistisk riktlinje än en absolut nödvändighet för framgång och förklaringen till detta kan 

vara att det är enklare att arbeta tillsammans som en grupp om man är tio gruppmedlemmar 

än om man är 50, då alla ska vara delaktiga och ansvariga för de resultat gruppen skapar. 

Även mötestid, lokalisering och andra faktorer underlättas när gruppen har färre medlemmar 

(ibid.). Flory (2005) är samstämmig i detta och anser att självstyrande grupper är 

sammansatta av ett relativt litet antal personer med kompletterande kunskaper, som ges 

ansvar att organisera sina egna resurser och metoder inklusive budgetering och rekrytering av 

gruppmedlemmar, inom de gränser som sätts upp av organisationen. Alla arbetsgrupper, 
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inbegripet självstyrande grupper, som existerar inom organisationer tjänar ett syfte och består 

av anställda som agerar utifrån eget intresse (Markova & Perry, 2014).  
 

Pais (2010) och Marx och Simonetti (2013) sammanfattar flera studier och menar att 

självstyrande grupper kännetecknas av att de har en hög grad av självstyre när det gäller de 

dagliga arbetsuppgifterna. Individuellt självstyre över arbetet har kunnat kopplas till 

motivation, arbetsrelaterad tillfredsställelse och bra prestation medan gruppens självstyre har 

kopplats till ökad produktivitet, kvalitet på prestationer, innovation och arbetsrelaterad 

tillfredsställelse (Pais, 2010; Marx & Simonetti, 2013). Självstyrande grupper kräver nya 

arbetsprocesser, attityder och beteenden och i tidigare forskning har slutsatsen dragits att 

detta ofta skapar förändring kring hur individer upplever sig själva och andra, samt ledarskap 

och organisationen (Appelbaum, Bethune & Tannenbaum, 1999). Pais (2010) beskriver att 

självstyrande grupper utför fullständiga uppgifter, uppmuntrar olika bidrag baserade på 

speciella kunskaper och har makten att bestämma över de egna arbetsmetoderna. Roper och 

Philips (2007) lyfter i sin tur fram att syftet med självstyrande grupper är trefaldigt: förbättra 

kvaliteten på arbetsmiljön, öka organisationens prestanda och tillhandahålla en miljö som 

fokuserar på medarbetarnas välbefinnande såväl som organisationens prestation. Gruppens 

medlemmar måste ta ansvar för både sitt eget och andras beteende för att kunna uppfylla de 

krav som finns på att alla hålls gemensamt ansvariga för de uppsatta målen (Appelbaum, 

Bethune & Tannenbaum, 1999). Medlemmar i självstyrande grupper är därmed tvungna att 

förlita sig på tillit istället för instruktioner från ledare på högre nivåer (ibid.). Molleman 

(2000) anser att självstyre har att göra med friheten att fatta beslut kring mål (vad), 

arbetsmetoder (hur), planeringsfrågor (när) och fördelning av arbetsuppgifter.  
 

Trots att självstyrande grupper är lovande visar Pazos och Magpili (2013) att effektiviteten 

har ifrågasatts till följd av flera misslyckade försök till implementering och höga kostnader, 

sett till både pengar och tid. Semler (2004) tror att detta kan bero på att företag lockas av 

möjligheten till stor tillväxt och motiverade medarbetare men sedan inte vill släppa 

beslutskontrollen. Detta kan sättas i relation till graden av självstyre. Hur självstyrande en 

grupp egentligen är, styrs i grunden av den ideologi som respektive organisation anammar 

och som gruppen finns inom. Marx och Simonetti (2013) fastslår att en av de viktigaste 

uppgifterna i deras studie var att hitta ett sätt att mäta graden av självstyre, vilket de gjorde 

genom ett tidigare utprovat frågeformulär med frågor om i vilken utsträckning grupperna 

kunde styra över sitt vardagliga arbete. Utifrån graden av självstyre visade det sig att ju mer 
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självstyrande gruppen var desto snabbare löste gruppmedlemmarna problem och anpassade 

sig till förändringar. Kirkman och Rosen (1999) observerade dessutom att grupper med högre 

grad av självstyre hade högre nivå av kundservice, arbetsglädje och organisatoriskt åtagande 

än grupper med lägre grad. Detta bekräftas också av Park (2012) som hävdar att när en 

organisation inför självstyrande grupper bör detta ge medarbetarna en högre grad av 

självständighet och möjlighet att på ett positivt sätt förändra sina attityder till såväl företaget 

som sina egna arbetsuppgifter. 

 

 

3.3 Formellt och informellt ledarskap 
Även om logiken gärna påtalar att en självstyrande grupp klarar sig utan ledare är det inte 

normalfallet. Tvärtom ansåg Barry (1991) tidigt att dessa grupper istället behöver mer hjälp i 

form av ledarskap än konventionella grupper för att kunna styra mot gemensamma mål, även 

om gruppmedlemmarna ofta är högutbildade och högpresterande och egentligen väldigt 

passande för självstyrande grupper. I denna studie fokuserar vi på såväl formellt som 

informellt ledarskap och Luria och Berson (2013) sammanfattar tolkningar från flera 

författare och menar att uppkomsten av informella ledare länge har setts som en nyckelaspekt 

för ledarskap då denna typ av ledare har stort inflytande över andra medarbetare även om 

ingen formell auktoritet har tilldelats denne. En formell ledare är därmed motsatsen, en 

person som har tilldelats auktoritet för att i någon mån styra och kontrollera andra 

medarbetare. Enligt Luria och Berson (ibid.) innebär formellt ledarskap att det finns en 

hierarki och den utsedda ledaren är ansvarig för utförande och utfall. Många tolkningar 

föreslår att självstyrande grupper inte behöver formellt ledarskap men att det i verkligheten 

finns vissa ledarskapsattribut hos gruppledare som är nödvändiga för att grupper faktiskt ska 

bli självstyrande (Barry, 1991; Stoker, 2008). Medarbetare i självstyrande grupper får ett 

utökat ansvar vilket medför bredare arbetsuppgifter och troligtvis reagerar de individuella 

medarbetarna olika på detta med följden att den individuella effektiviteten varierar (Stoker, 

2008). Detta innebär att vissa individer kan behöva stöd och hjälp i form av ledarskap. Stoker 

(ibid.) skiljer på två typer av ledarskap som anses vanliga i självstyrande grupper, 

strukturerande och coachande. Det strukturerande ledarskapet beskrivs vara av mer formell 

karaktär och innebär att ledaren definierar, dirigerar och strukturerar de anställda och 

arbetsuppgifterna för att på så sätt nå organisationens mål. Med andra ord den typ av 

ledarskap som säger till anställda vad som ska göras och hur det ska göras. Coachande 
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ledarskap bör istället användas för att hjälpa anställda att ta tillvara på tillfällen för att 

förbättra den egna prestationen och kapaciteten. Enligt Stoker (ibid.) är det viktigt att 

ledarskap i självstyrande grupper syftar till att både skapa struktur och ha en coachande 

funktion då de som arbetat i gruppen en kortare tid kan dra nytta av en ledare som arbetar för 

att skapa struktur medan mer etablerade gruppmedlemmar gynnas av ett coachande 

ledarskap. Detta pekar på att även självstyrande grupper kan behöva ledning för att organisera 

sig precis som traditionella arbetsgrupper, vilket överensstämmer med Barry’s (1991) åsikt. 

Barry (ibid.) anser att självstyrande grupper behöver hjälp vid såväl möten som med 

schemaläggning och utveckling av processer inom gruppen och att någon form av ledarskap 

alltså är naturligt. Risken finns dock att denna typ av strukturerande ledarskap skapar 

frustration bland medarbetarna till följd av att gruppen inte blir självstyrande (Stoker, 2008). 

Sett till Stoker’s (ibid.) åsikt gällande att båda ledarskapstyperna krävs i självstyrande 

grupper visar forskning att det strukturerande ledarskapet är positivt för gruppens mål och 

prestationer medan coachande ledarskap istället sägs vara positivt för individens 

välbefinnande.  
 

Medan vissa organisationer helt har avskaffat formella chefer och mellanchefer väljer andra 

att behålla skiktet av chefsled men ändå låta beslutsprocessen ligga hos de anställda. Semler 

(2004) övertog familjeföretaget Semco SA 1982 och valde därefter att helt ändra företagets 

styrning av de anställda. I stället för att invänta instruktioner från en hierarkisk ledning 

förväntas de anställda vara innovativa och utveckla företaget genom att själva fatta beslut och 

ta fram projekt och satsningar, men samtidigt alltid ifrågasätta det som görs eller ska göras 

minst tre gånger. De anställda har heller inga arbetstider att förhålla sig till och inga fasta 

kontorsplatser. Trots detta finns ett stort antal företagsledare, chefer och mellanchefer i den 

alltmer utbredda organisationen som innefattar skiftande områden som industrimaskiner, 

kyltorn, högteknologi och fastighetsskötsel. Dessa formella ledare har till uppgift att vara 

kreativa med nya idéer och ha kontroll på kostnader men självstyret är fortfarande omfattande 

inom företaget (ibid.). Detta stämmer väl överens med Zárraga och Bonache’s (2003) åsikt att 

den formella ledarens uppgift är just att sätta upp riktlinjer för gruppen samt skapa plats för 

kommunikation. Denne ska också vara en förebild för medarbetarna, dela korrekt och 

nödvändig information samt ge feedback (ibid.).  
 

Med eller utan en formell ledare uppstår oftast informella ledare inom den självstyrande 

gruppen (Markova & Perry, 2014). Trots detta har relativt lite forskning fokuserat på hur 
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medlemmar i självstyrande grupper reagerar och agerar vid uppkomsten av informella ledare 

(ibid.). Markova och Perry (ibid.) påpekar att uppkomsten av en ledare i självstyrande 

grupper kan vara negativt relaterad till gruppens sammanhållning och gruppmedlemmarnas 

välbefinnande, då detta kan förändra uppfattningen om att alla medlemmar har lika stort 

inflytande över de beslut som fattas av gruppen. Gruppmedlemmarna kan känna att de får 

mindre inflytande och att samarbete och prestation avstannar (ibid.). Då en ledare leder 

beslutsfattandet och genomförandet av arbetsuppgifter, kan vissa gruppmedlemmar välja att 

dra sig tillbaka och undvika delaktighet i gruppens aktiviteter (ibid.). Denna negativa 

inverkan på gruppens medlemmar kan bero på att det inte finns någon personlig vinning i att 

vara delaktig i gruppens aktiviteter snarare än rädsla för att bli dömd för att uttrycka en 

avvikande mening (ibid.). Till följd av att informellt ledarskap inte innefattar någon formell 

auktoritet är det förmodligen ändå större chans att medarbetarna accepterar en informell 

ledare om denne arbetar med det Stoker (2008) kallar för coachande ledarskap. Detta är i 

paritet med Luria och Berson (2013) som är av åsikten att formellt ledarskap tenderar att vara 

mer uppgiftsinriktat medan informellt ledarskap istället fokuserar mer på kommunikation i 

gruppen och med medarbetarna.  
 

Eftersom uppkomsten av en informell ledare ibland försämrar gruppmedlemmarnas 

välbefinnande rekommenderar Markova och Perry (2014) att utforska alternativa 

ledarskapsmetoder för självstyrande grupper. De (ibid.) anser att växlandet av ledare inom 

självstyrande grupper verkar borga för bättre samarbete och prestanda och grupper med delat 

ledarskap, i motsats till de med en enda ledare, kan få emotionella och kognitiva fördelar. 

Delat ledarskap verkar även positivt i den bemärkelsen att det finns en risk att flera 

medarbetare annars konkurrerar om ledarskapet i en grupp och att vissa individers åsikter 

trycks ner vilket i sin tur kan medföra att delaktigheten minskar (ibid.). Detta bekräftas av 

Solansky (2008) som menar att ett vanligt antagande är att om en formell ledare saknas 

kommer hjälpen ofta i form av en självutnämnd, informell ledare som tar tag i 

beslutsfunktionen och sociala processer, men så är inte alltid fallet. Istället kan ledarskapet 

ibland delas mellan flera gruppmedlemmar (ibid.). Cogliser, Gardner, Trank, Gavin, 

Halsbesleben och Seers (2013) belyser samma faktum och beskriver hur växlande av ledare 

som ges minimalt med ansvar påverkar gruppens status positivt. Grupper kan öka 

kommunikation, samarbete och prestation om gruppmedlemmar roterar som ledare och allas 

lika värde bevaras bättre om denne ges minimalt med formellt ansvar, auktoritet och makt 
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(ibid.). Gruppmedlemmar som väljer en ledare för varje projekt kan även bli mer säkra på 

såväl kollektiva beslut som de beslut ledaren fattar. Markova och Perry (2014) menar att det 

finns ett samband mellan detta och tidigare forskning som visar att gruppmedlemmar som är 

delaktiga i att välja sina egna gruppmedlemmar är mer ansvarstagande och har bättre 

sammanhållning inom gruppen. Delat ledarskap underlättas om det inte finns någon formell 

ledare då det möjliggör för flera individer att ta sig an ledarrollen vid olika tillfällen. Detta 

beskrivs även öka kommunikation, samarbete och prestation vilket är en viktig del av den 

självstyrande gruppens arbete (ibid.).  

 

 

3.4 Individuell motivation 
För att göra en bra insats och tillföra något konkret i en arbetsgrupp krävs motivation. 

Motivation är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål (Öhman, 2016). Yap, Bove och Beverland (2009) betonar 

vikten av att våga använda uppskattande termer som “tack” och “bra gjort” för att öka 

motivationen, det vill säga ibland krävs inte så mycket för att stärka klimatet inom en grupp 

eller för en individ. Semler (2004) är av samma åsikt och pekar dessutom på det faktum att 

om kreativa människor tillåts vara kreativa och inte styrs av arbetsplatser eller tider kommer 

deras motivation skapa oanade möjligheter för företaget. Öhman (2016) menar att teorier om 

motivation förklarar varför vi väljer att göra vissa saker framför andra och att dessa teorier 

behövs för att vi ska förstå att alla konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av 

flexibla beteenden. Forskning kring vad som stärker eller försvagar positiv human potential 

har såväl teoretisk innebörd som praktisk signifikans eftersom det bidrar till både formell 

kunskap om orsakerna till mänskligt beteende och utformning av sociala miljöer som 

optimerar människors utveckling, prestation och välbefinnande (Ryan & Deci, 2000b). Dessa 

frågor behandlas inom den så kallade self-determination theory (SDT) (Gagné & Deci, 2005). 
 

Centralt för SDT är åtskillnaden mellan yttre och inre motivation, även kallad kontrollerad 

och självstyrande motivation, vilka grundar sig på olika orsaker eller mål som ger upphov till 

en handling (Ryan & Deci, 2000a; Gagné & Deci, 2005). Under 1985 presenterade Ryan, 

Conell och Deci den differentierade analysen som skulle förklara hur yttre 

motivationsbeteenden skulle kunna bli självstyrande, tillsammans med forskning kring 

individuella skillnader i orsakssamband, vilket alltså ledde till utvecklingen av SDT (Gagné 
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& Deci, 2005). Denna typ av självstyre skiljer sig från den definition som behandlats tidigare. 

Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens och Lens (2010) menar att många 

författare har likställt självstyre med möjligheten att fatta beslut och ha kontroll över 

utnyttjandet av kunskap eller frihet för individen att schemalägga och bestämma över vilka 

förfaranden som ska användas i arbetet. Dessa definitioner refererar till självstyre av 

uppgiftskaraktär medan SDT ser det som den subjektiva upplevelsen av psykologisk frihet 

och valmöjlighet (ibid.).  
 

Ryan och Deci (2000a) menar att yttre motivation drivs av något individen känner sig 

tvungen att göra medan inre motivation kan ses som det en individ gör av eget intresse och 

vilja. Enligt Gagné och Deci (2005) skiljer sig kontrollerad och självstyrande motivation åt 

både vad gäller underliggande reglerade processer och medföljande erfarenheter. Vidare 

föreslår SDT att beteenden kan kännetecknas av i vilken grad de är kontrollerande respektive 

självstyrande. Kontrollerad motivation och självstyrande motivation är båda avsiktliga och 

står i kontrast till amotivation (ibid). Dessa tre typer av motivation förklaras enligt modellen 

nedan.  

 

 
Figur 2. Ryan och Deci’s (2000a, s. 61) modell över inre och yttre motivation 

*Degree of autonomy har lagts till för att förtydliga graden av självstyre i de olika motivationstyperna.  
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Ryan och Deci’s (2000a) modell läses från vänster till höger och längst till vänster finner vi 

amotivation, vilket innebär en brist på intention att agera, avsaknad av motivation för själva 

utförandet eller avsaknad av tro på önskat utfall. Detta beskrivs vara resultatet av att 

individen inte värderar en aktivitet eller känner sig kompetent nog att utföra uppgiften (ibid.).  

I mitten av modellen finner vi den yttre motivationen (extrinsic). De flesta aktiviteter en 

individ ägnar sig åt kan inte kategoriseras under inre, självstyrande motivation utan drivs 

istället av yttre, kontrollerad motivation (ibid). Ryan och Deci (ibid.) menar att SDT dock 

inte ser på yttre motivation med total avsaknad av självstyre utan att graden av självstyre kan 

variera. Exempel på detta kan vara en student som gör en obligatorisk hemuppgift endast av 

rädsla för sina föräldrar jämfört med en student som gör uppgiften eftersom denne tror att det 

kan vara av värde i framtiden. Studenten utför i båda exemplen handlingen genom yttre 

motivation, men graden av självstyre varierar. Ryan och Deci (ibid.) delar i SDT in yttre 

motivation in i fyra nivåer där det är just detta som skiljer dem åt. Under den första nivån, 

extern reglering (external regulation) är självstyret näst intill obefintligt och handlingar utförs 

för att tillfredsställa en extern efterfrågan eller för att få en extern belöning. Den andra nivån, 

introjektion (introjection) är en typ av intern reglering som fortfarande är relativt kontrollerad 

eftersom att individen utför handlingar med en känsla av tvång för att undvika exempelvis att 

känna skuld eller för att känna stolthet. Identifikation är den tredje nivån och är, enligt Ryan 

och Deci (ibid.) en mer självstyrande typ av yttre motivation. Under denna nivå har individen 

identifierat sig med den personliga betydelsen av ett beteende och har accepterat regleringen 

som sin egen. Den fjärde och sista nivån är integration vilket uppstår när identifierade 

regleringar fullt ut har införlivats med individen själv. Ryan och Deci (ibid.) förklarar att 

detta uppstår genom självrannsakan och genom att införa nya regleringar som är i 

överensstämmelse med individens egna värderingar och behov.  
 

Längst till höger finner vi den inre motivationen (intrinsic), som även kallas självstyrande 

motivation. Som tidigare nämnts beskrivs självstyrande motivation drivas av något individen 

väljer att göra av eget intresse och denne är då motiverad att utföra handlingen för eget nöje 

eller utmaning snarare än till följd av externa påtryckningar eller belöningar (Ryan & Deci, 

2000a). Ryan och Deci (ibid.) menar att den självstyrande motivationen existerar inom 

individen men även i relationen mellan individen och handlingarna. Flera studier belyser att 
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självstyrande motivation maximerar prestation, förtroende, delaktighet, välbefinnande och 

tillfredsställelse (Gagné & Deci, 2005).  
 

Förutom att styras av yttre och inre motivation har människor, enligt SDT, tre grundläggande 

behov vilka även de styrs av motivation: känsla av självstyre, kompetens och social 

meningsfullhet (Gagné & Deci, 2005; Stone, Deci & Ryan, 2008). Gagné och Deci (2005) 

konstaterar att SDT tolkar dessa behov som nödvändiga för optimal mänsklig utveckling och 

integritet vilket innebär att något är ett behov endast till den grad dess tillfredsställelse 

främjar psykologisk hälsa.  
 

Enligt Ryan och Deci (2000b) står behovet av självstyre för individens inneboende önskan att 

känna en egen vilja och psykologisk frihet när denne utför en aktivitet. Som vi tidigare 

nämnde står denna typ av självstyre för den subjektiva upplevelsen av psykologisk frihet och 

valmöjlighet (Van den Broeck et al., 2010).  
 

Behovet av känsla av kompetens definieras som individens medfödda önskan att känna sig 

effektiv i interaktionen med omgivningen (Ryan & Deci, 2000b). Ryan och Deci (ibid.) 

menar att detta är viktigt då det tillåter individerna att anpassa sig till komplexa och 

föränderliga miljöer medan brist på kompetens kan leda till hjälplöshet och brist på 

motivation.  
 

Det tredje grundläggande behovet, social meningsfullhet, definieras som individens 

medfödda önskan att känna samhörighet med andra vilket uppfylls när människor upplever en 

känsla av kommunikation och utvecklar relationer med andra (Ryan & Deci, 2000b).  

 

 

3.5 Individuell delaktighet  
Elmuti (1997) konstaterar att det i de flesta studier gjorda på användningen av självstyrande 

grupper är centralt att de beskrivs öka den organisatoriska effektiviteten. Detta illustreras 

genom exempel på företag som har ökat produktiviteten med över 200 procent och andra som 

har minskat sina produktionskostnader med upp till 50 procent efter införandet av självstyre. 

Tal-Shmotkin och Gilboa (2013) menar även de att flera studier har visat på fördelar med 

självstyrande grupper framför traditionella arbetsgrupper och belyser en möjlig förklaring till 

dessa positiva resultat: dessa verkar ge ökad individuell delaktighet eftersom 



 

 
30 

 

arbetstillfredsställelse och motivation är större och kommunikationen inom gruppen är bättre. 

Individuell delaktighet tycks också öka till följd av att färre mellanchefer behövs vilket ger 

kortare beslutstider och högre självförtroende bland de anställda (ibid.). Även Manz och 

Neck (1995) skriver att självstyrande grupper kan bidra med positiva följder då delaktigheten 

är god, så som ökad kvalitet, arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro. 
 

Trots många positiva omdömen uppstår det ibland problem även i denna typ av grupp. Park 

(2012) menar att det inte är tillräckligt att endast implementera självstyrande grupper för att 

förbättra de anställdas attityder till medverkan i de gemensamma arbetsuppgifterna. I de fall 

då de anställdas inflytande är begränsat är det orealistiskt att förvänta sig genomgripande 

effekter (ibid.). Roper och Philips (2007) menar att de största svårigheterna en organisation 

möter när de går från en traditionell organisationsstruktur till en där medarbetarna är 

involverade till högsta grad är att främja en kultur av ledningsstöd. Elmuti (1997) är av 

samma åsikt och fastslår att utan stöd i form av tid och ansträngning kommer med största 

sannolikhet den individuella delaktigheten istället bromsas eller utebli. Detta förklaras med 

att självstyrande grupper faktiskt inte passar alla typer av organisationer. Om organisationen 

tidigare har haft en tydligt enväldig maktstyrning kan det bli svårt att anpassa organisationen, 

både vad det gäller att få ledningen att våga släppa sin tidigare roll och få de anställda 

delaktiga i det nya.  
 

Självstyrande grupper har ofta en beslutsprocess som är decentraliserad och där beslut fattas i 

samråd med alla gruppens medlemmar (Pazos & Magpili, 2013; Tal-Shmotkin & Gilboa, 

2013). Enligt Zoghi och Mohr (2011) underlättas decentraliserat beslutsfattande av att 

organisationer praktiserar arbetstagarinflytande genom att använda sig av exempelvis 

arbetsgrupper. de la Torre-Ruiz, Aragón-Correa och Martín-Tapia (2015) anser dock att när 

viktiga beslut inom gruppen ska fattas är det vanligt förekommande att gruppmedlemmar som 

besitter mer information än övriga och har högre kunskapsnivå är drivande i beslutsfattandet, 

men att det då kan ge sämre underbyggda resultat. Zoghi och Mohr (2011) ser samma resultat 

och ger förklaringen att det inte är säkert att den med mer information och kunnande har 

samma mål som företaget i övrigt, vilket kan ställa till problem om denne ensamt fattar 

viktiga beslut. de la Torre-Ruiz, Aragón-Correa och Martín-Tapia (2015) tycker att ett bättre 

alternativ är att låta fler komma till tals genom att försäkra sig om allas röst vilket ökar 

delaktigheten hos de enskilda gruppmedlemmarna. Men att detta är kontroversiellt bekräftas 

av Elmuti (1997) som fastslår att många i ledningsposition inte alls kan tänka sig att släppa 
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alla beslut till hela gruppen utan att det finns beslut som gruppen som helhet inte alls är 

kapabel till att fatta och alla inte bör vara delaktiga i, på grund av okunskap. 
 

Att använda sig av belöningsprogram är ett annat sätt att öka medarbetarnas drivkraft för sina 

arbetsuppgifter (Kerrin & Oliver, 2002). Företagsledningen behöver dock inledningsvis 

fundera över hur detta ska se ut; ska det baseras på individuella prestationer eller på gruppens 

resultat, ska det vara finansiellt eller icke-finansiellt, storlek samt ska det utfärdas vid enstaka 

tillfällen eller regelbundet (ibid.). Yap, Bove och Beverland (2009) ser att belöningar många 

gånger är avgörande för att forma medarbetarna, få dem delaktiga och nå de resultat företaget 

önskar. Belöningsprogrammen bör vara utformade på ett sätt som förstärker önskade 

beteenden och ger därför de överordnade en viktig roll att identifiera vilka beteenden som ska 

premieras (ibid.). Det är dessutom viktigt att belöningar kommer i rätt tid och på ett 

konsekvent sätt för att fylla sin funktion (ibid.). Enligt Kerrin och Oliver (2002) är det inte 

alltid viktigast att belöningen är finansiell utan att till exempel uppmärksamma en viss 

anställd varje månad riskerar inte att sänka en hel grupps intresse för fortsatt arbete, men får 

den enskilde individen att känna sig betydelsefull. Elmuti (1997) betonar vikten av att 

förklara målen för självstyrande grupper, vilka förmåner medlemmarna kan härleda från att 

vara en del av dessa grupper och vad som kommer att förväntas av dem, för att undvika 

missförstånd och missnöje från de anställda, som då riskerar att protestera genom minskat 

engagemang och delaktighet.  

 

 

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Tanken bakom avsnitt 3.1 Verksamhetsstyrning är att skapa förståelse för de krav på 

förändring som ledde fram till användandet av självstyrande grupper. Självstyrande grupper 

skapade i sin tur krav på ökat ansvar gällande bland annat arbetsplanering och 

beslutsfattande, även om graden av självstyre skiljer sig åt i dessa grupper. Som vi belyst i 

den teoretiska referensramen är självstyrande grupper en enhet bestående av ett antal 

medlemmar som ansvarar för hela arbetsprocessen från planering till utförande (Guzzo & 

Dickson, 1996; Flory, 2005). Grundtanken med dessa grupper är att skapa en mer flexibel 

organisation som klarar av att anpassa sig till en omvärld i ständig förändring men ändå 

bibehålla produktivitet och hög kvalitet (Randolph, 1995; Flory, 2005). Till följd av 

nedskärningar, omorganisering och omstrukturering har medarbetarna blivit viktigare 



 

 
32 

 

komponenter i organisationen och de får allt mer ansvar och förtroende genom utökade 

arbetsuppgifter och delaktighet i beslutsprocessen. Vi har även redogjort för att graden av 

självstyre varierar i denna typ av grupper och att den självstyrande gruppen ibland inte blir så 

självstyrande som det från början var tänkt (Zárraga & Bonache, 2005; Tal-Shmotkin & 

Gilboa, 2013; Pazos & Magpili, 2014). Detta förklaras ofta med att företagets ledning inte har 

fullt förtroende för medarbetarna eller inte lämnar ifrån sig de befogenheter de borde vilket 

får till följd att dessa inte får ta det ansvar som utlovats.  
 

Centralt i studier gjorda på självstyrande grupper är just diskussionen kring ledarskap och 

flera författare (Solansky, 2008; Markova & Perry, 2014) är eniga och menar att om det inte 

finns formella ledare så kommer det åtminstone uppstå informella ledare i denna typ av 

grupper. Någon form av ledarskap är alltså nödvändigt även i självstyrande grupper för att 

dessa ska fungera organisatoriskt. Sett till den tidigare forskning som presenteras i avsnitt 3.2 

Självstyrande grupper finns det flera faktorer som skulle kunna påverkas av formellt och 

informellt ledarskap och i denna studie har vi valt att studera två av dessa: individuell 

motivation och delaktighet. Individuell motivation och delaktighet kan ses som ett kretslopp 

då båda faktorerna kan sägas påverka varandra i det avseende att ökad motivation bör ge 

ökad delaktighet och vice versa.  
 

Individuell motivation beskrivs i denna studie med hjälp av Ryan och Deci’s (2000a) self-

determination theory (SDT), där motivation delas in i tre nivåer: amotivation, yttre 

motivation och inre motivation. Förutom detta menar de även att alla människor har tre 

grundläggande behov vilka även de styrs av motivation: känsla av kompetens, självstyre och 

social meningsfullhet. Markova och Perry (2014) menar att om ledningen inte ger 

medarbetarna sitt fulla förtroende, eller om en informell ledare tar allt för mycket plats, finns 

det risk att medarbetarna känner att de inte är lika värda och får vara delaktiga i de beslut som 

fattas. Sammantaget verkar ändå självstyrande grupper vara positivt då dessa, enligt  

Tal-Shmotkin och Gilboa (2013), ökar delaktigheten till följd av bättre kommunikation och 

högre självförtroende hos gruppmedlemmarna. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Kapitlet inleds med 

en presentation av de utvalda företagen och sedan följer resultatet av intervjuerna genom de 

fyra teman vi har valt att fokusera på: självstyrande grupper, formellt och informellt 

ledarskap, individuell motivation och individuell delaktighet.  

 

4.1 Presentation av organisationerna 
Vi har genomfört intervjuer med 12 personer fördelat på tre stycken hos Björn Lundén 

Information AB, fem stycken hos Delsbo Candle AB och fyra stycken studenter. Det fanns 

ingen önskan från organisationerna om att de inte ville nämnas vid namn, däremot har alla 

respondenter fått löftet om anonymitet för att viss information kan vara av känslig art, varför 

vi inte heller kan ange vad dessa har för funktion på arbetsplatsen. För att kunna skilja 

respondenternas röster åt har vi därför numrerat dem från 1-12.  

 

RESPONDENT ANTAL ÅR INOM 
ORGANISATIONEN 

DATUM 

nr 1 > 20 år 30 mars 2016 

nr 2 10 - 20 år  31 mars 2016 

nr 3 10 - 20 år 31 mars 2016 

nr 4 1 - 9 år  31 mars 2016 

nr 5 > 20 år 13 april 2016 

nr 6 10 - 20 år 13 april 2016 

nr 7 1 - 9 år 18 april 2016 

nr 8 1 - 9 år 18 april 2016 

nr 9  1 - 9 år  20 april 2016 

nr 10  1 - 9 år 29 april 2016 

nr 11 1 - 9 år 29 april 2016  

nr 12 1 - 9 år 3 maj 2016 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenterna 
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4.1.1 Björn Lundén Information AB 

Björn Lundén Information AB (benämns fortsättningsvis BL) är ett kunskaps- och 

utbildningsföretag som sedan 1987 har försett företag, företagsrådgivare och föreningar med 

flera med begriplig information och praktiska hjälpmedel inom områdena skatt, redovisning, 

personal och juridik (Björn Lundén Information, 2016). Företaget har kontor i Hälsingland, 

Göteborg och Polen med cirka 90 medarbetare, varav det största kontoret återfinns i Näsviken 

(Hälsingland) med 68 medarbetare (ibid.). På företagets hemsida (ibid.) kan vi läsa att 

organisationsstrukturen är platt och alla har lika mycket att säga till om.  

 

4.1.2 Delsbo Candle AB 

Delsbo Candle AB (benämns fortsättningsvis DC) är ett privatägt och helsvenskt företag som 

specialiserat sig på produktion av miljömärkta ljus (Delsbo Candle, 2016). Ljusproduktionen 

i Delsbo startade 1944 under namnet Norrländska Ljusstöperiet och 2004 köpte Olle Skog 

och Anders Hagberg fabriken (ibid.). Dagens Industri har, enligt Svanen (2012), kallat DC 

för “Företaget utan sjukskrivningar” till följd av den satsning som gjorts på medarbetarna, 

som i nuläget är knappt 30 personer. Företaget har en relativt platt organisationsstruktur, dock 

finns en VD som vid behov fattar beslut samt administrativ personal som förser de anställda 

med arbetsuppgifter. 

 

4.1.3 Studentgruppen 

De respondenter som vi har kommit att samla under vad vi väljer att kalla “studentgruppen” 

består av fyra personer som ägnar sig åt eftergymnasiala studier och är vana att arbeta i 

grupp. Dessa studenter har formella ledare och bestämmelser i form av till exempel lärare och 

kursplaner, vilket medför att de får arbetsuppgifter tilldelade med förutsättningen att de själva 

har ansvar för planering och genomförande, likt en självstyrande grupp.  

 

 

4.2 Självstyrande grupper 
Sett till att studiens huvudkomponent är självstyrande grupper inledde vi intervjuerna med en 

generell fråga kring respondenternas upplevelse av denna styrform. Alla respondenter fick 

även frågan om de arbetat på något företag med en annan organisationsstruktur tidigare. 
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Samtliga respondenter svarade att de hade arbetat inom toppstyrda och mer hierarkiska 

organisationer och i de flesta fall fanns det ingen tvekan om vilket de föredrar. När de 

medverkande från BL får frågan om vad som är utmärkande med deras arbetsplats använder 

de ord som “frihet”, “styr mycket över mig själv”, “eget ansvar” och “möjlighet att kunna 

påverka”. Även hos DC beskrivs organisationsstrukturen ge ökad frihet och vara 

utvecklande.  
 

Respondent nr 4 är av tron att de flesta organisationer skulle tjäna på att ge medarbetarna mer 

frihet i form av självstyre och säger att det ökar drivkraften hos de anställda. Detta är en åsikt 

som delas av de flesta och det är tydligt att självstyrande grupper ses som något som kan 

tänkas öka bland annat motivation, flexibilitet, effektivitet och delaktighet. Respondent nr 10 

nämner att det ger en win-win-situation när alla hjälps åt och med dynamik bidrar med det 

man är bra på. Respondent nr 8 uttrycker dock att detta arbetssätt inte är optimalt sett till sin 

personliga åsikt och säger “Jag vill ha en chef, någon som är här och tar tag i ruljangsen”. 

Respondenten förklarar vidare att denne tycker att tanken bakom självstyre är bra i teorin 

men inte kommer till sin fulla rätt i praktiken och efterlyser bättre planering och 

kommunikation mellan de olika grupperna inom organisationen.  
 

Enligt Respondent nr 1 är grundtanken hos DC att de som utför produktionsarbetet ska 

bestämma i fabriken. Under intervjuerna framkommer det att företaget inte alltid arbetat med 

denna typ av organisationsstruktur men sedan ansvaret flyttades från chefer till de som 

faktiskt utför arbetet har resultaten förbättrats. Respondent nr 1 säger vidare att “hade vi inte 

haft det hade vi inte varit kvar” och syftar till just omstruktureringen som skedde vid 

införandet av självstyre. Det framkommer även att medarbetare i produktionen kommer ta 

över de arbetsuppgifter som i dagsläget sköts av tjänstemän. Vid BL ser det annorlunda ut då 

visionen från företagets start har varit att arbeta självstyrande och företagskulturen är 

uppbyggd kring detta. Respondent nr 3 berättar att organisationsstrukturen dock har blivit 

mer formaliserad i takt med att företaget växer sett till såväl antalet anställda som 

produktionsmängd. Detta har varit en naturlig följd då fler anställda och fler produkter gör att 

det blir mer att samordna och alla kan inte vara delaktiga i företagets alla aktiviteter. En 

skillnad mellan de respondenter som är anställda i ett företag och de i studentgruppen är att 

de anställda förväntas göra det som är bäst för företaget medan studenterna agerar utifrån eget 

intresse av framtida kunskaper och ett bra betyg.  
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Som vi tidigare nämnt har studenterna formella ledare i form av lärare och kursplaner som 

reglerar vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Den bild studenterna ger oss visar att de trots 

denna reglering har mandat att vara självstyrande i sina grupper. Respondent nr 9 säger att det 

har varit väldigt lite instruktioner och påverkan från lärare. Oftast har studenterna själva fått 

skapa sina egna grupper och tolkningen av arbetsuppgifterna har varit fri. Detta bekräftas av 

respondent nr 10 som menar att “man gör instruktionen till sin egen”. Vidare skiljer sig även 

en arbetsplats ibland från studentlivet då människor oftast inte kan välja sina medarbetare. 

Hos våra utvalda organisationer är dock inte fallet så och respondenterna förklarar att det är 

medarbetarna som själva väljer vem som ska anställas. Respondent nr 2 berättar att alla som 

vill får vara delaktiga i rekryteringsprocessen för att ge sin åsikt i anställningsförfarandet.  
 

Trots att övervägande av respondenterna är positiva till självstyrande grupper uttrycker flera 

av respondenterna att de tror det finns en svårighet med att införa denna organisationsform på 

ett företag med en utpräglad traditionell organisationsstruktur. Respondent nr 1 är av åsikten 

att det helt och hållet är en ledningsfråga vilket innebär att det är den högsta ledningen som 

måste bestämma sig för denna form av styrning och inte någon på företagets lägre nivåer. 

Detta förklaras med att ledningen måste ha förtroende för och tro på att medarbetarna faktiskt 

klarar av det ansvar självstyre innebär. Respondent nr 3 är av samma åsikt och säger att det 

förmodligen är viktigt att se formen av styrning som en helhet där alla inblandade måste tro 

på ett positivt resultat. En möjlig anledning till detta pekar respondent nr 11 på, som 

beskriver arbete i grupper som ett experiment, med förklaringen “det händer nåt när man är 

med andra människor liksom, asså då kan man ju möta motstånd, man kanske måste fatta 

beslut eller liksom så och man… sen kan man ju bli provocerad. Alltså andra människor drar 

ju igång saker i en.” 

 

Återkommande hos många av respondenterna är även diskussionen kring organisationens 

storlek. Respondent nr 4 belyser detta genom att säga “Om man tänker sig ett väldigt stort 

företag blir det svårt att få en samordning i det”. I den större gruppen är många ense om att 

det krävs ett större mått av hänsynstagande än i en mindre grupp. Storleken på gruppen 

verkar också ha en tendens att påverka i vilken omfattning en del respondenter själva väljer 

att kliva in och göra sin röst hörd. Respondent nr 11 uttrycker det som att det är lättare att 

vara stark i en liten grupp där det ges större utrymme att uttrycka sin åsikt. På samma tema 

betonar respondent nr 10 att i vissa grupper tystnar den egna rösten när andra tar för stor 

plats. 
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4.3 Formellt och informellt ledarskap 
Under våra intervjuer visar det sig att ledarskapet hos våra tre fall skiljer sig åt i det avseende 

att vissa helt saknar formella ledare, sånär som på VD, medan andra fortfarande har kvar 

chefsfunktionen till viss del. Hos både BL och DC framkom det att den decentraliserade, 

cheflösa organisationsstrukturen utgör grunden för företagets styrning. BL arbetar med en 

organisationsstruktur som har en total avsaknad av formella ledare och den enda person som 

har en ledande befattning är företagets VD. Respondent nr 3 uttrycker att “ … sanningen är 

att vi inte är skyldiga att ha en VD men att vi har det av praktiska skäl, bland annat att 

många vill komma i kontakt med just VD och för parallelliten i samarbeten osv där det andra 

bolaget alltid har en VD”.	Respondenterna betonar dock att VDn inte har större auktoritet än 

någon annan gällande beslutsfattande och det är tydligt att det inte finns någon typ av 

hierarkiska nivåer inom organisationen. Respondent nr 4 förklarar att en chef kan vara så 

mycket och bara för att någon skulle vara formellt utsedd betyder det inte att denne leder. 
 

DC säger sig också vara ett företag som förespråkar självstyre även om det under intervjuerna 

framkommer en viss skillnad jämfört med den organisationsstruktur som återfinns hos BL. 

Ytterst finns företagets VD vars formella ledarroll av respondent nr 6 beskrivs vara svår att 

sätta någon etikett på. Respondenten påpekar att VDn förmodligen har koll på allt som 

händer men inte riktigt vill visa det, även om denne är där och styr upp om något verkligen 

inte fungerar. Utifrån det respondenterna berättar uppfattar vi det som att det finns ytterligare 

ett fåtal personer som uttalat har rollen som formella ledare. Respondent nr 5 berättar att de 

anställda själva får ange vilka skift de vill arbeta, men att det inte går att välja vilken maskin 

de står vid under respektive skift. Detta fördelas för att det ska bli rättvist för alla, då vissa 

maskiner bland annat kan vara tyngre att arbeta vid än andra. Här framkommer dock en viss 

problematik som bottnar i människors olika syn på frihet och självstyre. Respondent nr 6 

uppskattar friheten som det innebär att få lägga sitt eget schema. Detta medför att denne, i 

största möjliga mån, avstår från skift som denne ogillar och att arbetskamraterna växlar vid 

varje skift, vilket ses som positivt. Respondent nr 8 ser dock detta som ett problem och är av 

åsikten att alla borde ta samma ansvar för alla pass och efterlyser därför någon med ansvar 

för schemaläggning.  
 

Det formella ledarskap som verkar över studentgruppen kan liknas vid att ett företag bör ha 

en VD då det finns regleringar som styr utbildningarnas innehåll och det i någon mån måste 
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finnas en utbildningsansvarig som ansvarar för att detta uppfylls. Ingen av våra respondenter 

uttrycker några problem med denna form av ledarskap då de menar att självstyre och 

förmågan att göra instruktioner till sina egna är en viktig del i eftergymnasiala studier.  
 

Vare sig det finns formella ledare eller inte framkommer det under samtliga intervjuer att det 

alltid förekommer informellt ledarskap oavsett vilken grupp vi pratar om. Respondent nr 1 

säger “Det spelar ingen roll vilken grupp du sätter ihop, det kommer att utkristallisera sig en 

ledarstruktur i gruppen”. Respondenten fortsätter berätta att denne ser det som att detta är en 

typ av överlevnadsprincip och att medarbetarna organiserar sig utefter det de är bäst på. Detta 

är något som känns igen och är ett återkommande ämne hos de flesta respondenter. Trots den 

cheflösa organisationsstruktur som beskrivs av medarbetarna hos BL menar alla respondenter 

att det även här förekommer informellt ledarskap, vilket beskrivs vara naturligt. Respondent 

nr 4 säger att “Brinner du för något tar du ledarrollen” och förklarar vidare att “Vissa är 

alltid ledare men de som normalt inte är det blir det för att de tar eller får ett 

ansvarsområde”. Detta känns även igen hos DC där respondent nr 5 berättar att det ibland 

delas ut ansvarsområden eller uppgifter med ett underliggande ansvar till medarbetare som 

inte är fullt medvetna om detta. Anledningen till detta sägs vara att vissa medarbetare är mer 

framåt än andra och även de som inte tar för sig lika mycket som vissa andra ska då få en 

hjälpande hand framåt. Respondent nr 1 säger däremot att det inte går att se några mönster i 

vilka som blir ledare då konstellationen ser olika ut över tiden. Även respondent nr 9 är 

samstämmig i detta och säger “Det någon visar sig vara bra på får denne ta hand om”. Den 

bild av informellt ledarskap som beskrivs hos såväl BL som DC bekräftas även av 

studentgruppen där respondenterna säger att det nästan alltid är någon i gruppen som tar 

kommando och driver på.  
 

En faktor som är återkommande under intervjuerna med respondenterna från BL är 

diskussionen kring företagsstorlek. Såväl respondent nr 2 som respondent nr 3 säger att det 

blir svårare att vidhålla en organisation med väldigt högt i tak i takt med att företaget växer. 

Respondent nr 2 säger att “... ju större grupperna har blivit, desto mer har det nästan 

efterfrågats i gruppen” och fortsätter förklara att “I de här grupperna vill man tillslut ha 

någon som är lite ansvarig eller som har kontroll på de andra avdelningarna, kontroll på lite 

övergripande nivå även om det inte är någon formellt utsedd ledare”. Respondent nr 3 är 

samstämmig i detta och belyser att det alltid finns informella ledare. Denne tror att detta är en 

effekt av att det inte finns någon chef att förankra saker och ting hos, det är ingen som säger 
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åt dig vad du ska göra. Detta medför att människor gärna söker förankring innan de går 

vidare och försöker få igenom vissa beslut, och det informella ledarskapet beskrivs uppfylla 

denna funktion.  
 

Som tidigare nämnts uttrycker en av respondenterna att denne saknar en chef. Flera av 

respondenterna upplever att det definitivt finns människor som behöver formellt ledarskap 

och respondent nr 9 säger att vissa tycker det är väldigt svårt utan formellt ledarskap och 

utförliga instruktioner, vilket kan medföra att de ibland struntar i allt eller lämnar över till 

någon annan. Vår tolkning är att den gemensamma bilden bland respondenterna är att 

informellt ledarskap sett till detta ses som något bra. Respondent nr 9 förklarar detta vidare 

och säger “Vissa är neutrala och fungerar bra oavsett typ av ledarskap, medans vissa är mer 

som mig och gillar när det ges utrymme att påverka och bestämma mycket själv och föredrar 

informellt ledarskap”. Även om den generella bilden verkar vara att informellt ledarskap 

bidrar till något positivt för gruppen så finns det respondenter som även belyser tillfällen då 

fallet inte varit så. Respondent nr 10 belyser det faktum att ledare ibland påverkar så pass 

mycket att gruppens medlemmar blir hämmade. I dessa fall anser respondent nr 10 att det 

behövs hjälp i form av en formell ledare som tar kommandot och säger ifrån.  
 

Överlag framhäver de flesta av våra respondenter att de till och från är den informella ledaren 

men att det varierar beroende på vilken grupp de för tillfället är aktiva i. Att detta växlar 

kommer sig av att det i många fall inte finns några självklara grupper utan att dessa 

utkristalliserar sig olika vid olika tillfällen. Som vi tidigare nämnt fördelas ofta arbetet sett till 

vad en viss medarbetare är bra på eller vad denne vill göra vilket medför att en person kan 

vara en ledare i vissa avseenden men inte i andra. Genom detta har vi noterat att det kan 

finnas många informella ledare i samma grupp. Respondent nr 11 menar att könet på den 

informella ledaren har betydelse och att en manlig ledare provocerar denne mer men 

samtidigt motiverar till större engagemang och delaktighet. Det framkommer också under 

våra intervjuer att alla ser hur vissa, ofta samma personer, har för vana att glida undan och på 

så sätt undvika att ta ansvar för sin egen del av arbetet, och att detta ibland görs under 

förevändningen att ledarskapet hämmar. Denna undanflykt menar respondent nr 11 bara är ett 

sätt att försöka komma undan och hänvisar till att ledaren oftast försöker bjuda in och vara 

nyfiken på alla gruppmedlemmars åsikter och tankar.   
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Vi tycker oss se att de flesta av våra respondenter för det mesta har möjlighet att relativt fritt 

styra över sina arbetsuppgifter och att detta ger den tillfredsställelse som krävs för att 

motivera och engagera i det dagliga arbetet. Den frihet som samtliga respondenter hos BL 

uttrycker visar sig tydligt när respondenterna får frågor om beslutsfattande och befogenheter. 

Det verkar inte som att det finns några direkta regler och riktlinjer att förhålla sig till i detta 

avseende utan medarbetarna verkar helt enkelt veta utifrån vad som kanske skulle kunna 

kännas vid som oskrivna regler. Respondent nr 2 säger att ”Jag tycker ju själv att vi alla här 

har väldigt stora friheter att göra, men då är det ju de här rimlighets, det är ju där man 

landar hela tiden kanske, för jag tycker nog att jag får ha mandat för jag skulle ju inte ta 

beslut för inköp som jag inte tycker är nödvändiga”. Även hos DC och studentgruppen 

uttrycker de flesta av respondenterna att de relativt fritt har befogenhet att fatta beslut. 

Respondent nr 8 säger dock att teoretiskt sett är det möjligt att fatta många beslut, men att 

man inte alltid gör det då det finns en osäkerhet kring vad som händer och att denne då gärna 

vill knyta an med någon annan. Trots detta upplever respondenten att denne kan fatta beslut 

relativt fritt på grund av sin kompetens och förklarar vidare att de som inte har rätt kompetens 

får svårare att fatta vissa beslut till följd av att de helt enkelt inte har rätt kompetens.   

 

 

4.4 Individuell motivation  
Som vi redogjort för tidigare i detta kapitel uttrycker de flesta av respondenterna att de ser 

självstyrande grupper som något bra och att de skapar en större mening och motivation för 

arbetet. Det är tydligt att det för flera av respondenterna inte bara handlar om den belöning 

medarbetaren får i form av lön utan att det finns motivation till att prestera bra även för såväl 

företagets som sin egen skull. Den uppfattning vi får under intervjuerna med medarbetarna 

hos BL är att det är arbetssättet och styrformen i sig som motiverar. Respondent nr 2 berättar 

att alla på företaget inte är involverade i alla projekt men att det är öppet och tillåtande att 

engagera sig om det är något som intresserar och är motivationshöjande för en själv. 

Samtidigt finns det möjlighet att göra aktiva val och fatta beslut om det finns ett missnöje 

kring sina egna arbetsuppgifter och ifall man själv saknar motivation eller känner sig 

felplacerad. Respondent nr 3 uppger att motivationen ökar ju mer man arbetar och desto 

närmare man är det som är intressant. Flera av respondenterna återkommer till detta och säger 

att självstyrande grupper ger ett helt annat driv bland de anställda och får människor att vilja 

gå till arbetet. Just att öka motivationen genom att ha rätt arbetsuppgifter återkommer som 
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betydelsefullt vid flera av våra intervjuer och flera respondenter uttrycker sin övertygelse att 

meningsfulla arbetsuppgifter, som även är intressanta, ökar motivationen. Även att arbeta 

med sig själv upplevs som motiverande då, som respondent nr 10 säger, “det är den enda jag 

kan påverka” och denne berättar vidare att läsa något som intresserar och utvecklar den egna 

personen är ett knep att använda om motivationen skulle avta, vilket även respondent nr 7 

använder sig av.  
 

Respondent nr 7 förklarar vidare att motivation för denne kommer från status och en känsla 

av kompetens och säger “Jag är här för att jag måste, så är det ju, skulle jag inte behöva 

jobba skulle jag kanske göra nåt annat mycket roligare”. Vidare förklarar respondenten att 

denne dock gjort ett aktivt val i att arbeta på DC och att motivationen i detta är att göra ett bra 

jobb och få bra betalt. I detta ligger även känslan av att när arbetsdagen är slut veta att “jag 

har gjort det bästa jag kan när jag går härifrån, jag har gjort rätt för mig”. Detsamma lyfter 

respondent nr 8 fram och nämner att “jag vill alltid göra sakerna bättre” och respondent nr 9 

sammanfattar de bådas åsikt med “Man vill bli bättre. Man vill lyckas med det man håller på 

med, göra de man jobbar med eller för nöjd. Så de tycker man är duglig.” Flera respondenter 

pekar på att de motiveras av att hjälpa andra på olika sätt och respondent nr 6 anger att denne 

motiveras genom att alltid lämna över en maskin som fungerar bra och anger även att den 

egna motivationen ökar mer vid samarbete med vissa än med andra, när hjälpsamheten är 

större inom arbetsgruppen. 
 

Som vi tidigare redogjort för svarar de flesta att de gärna tar rollen som informell ledare och 

när respondenterna får frågan hur de försöker motivera andra svarar respondent nr 6 att denne 

genomgående försöker vara positiv och ha ett gott humör för att bidra till god stämning inom 

gruppen. Respondent nr 4 anger att det informella ledarskapet tenderar att bidra till ökad 

motivation även genom att den som tar på sig ledarskapet ofta leder arbetet tillsammans med 

andra vilket skapar balans och dynamik i gruppen. Möjlighet att driva frågor eller projekt 

framåt beroende på individuellt intresse och vilja, medför ansvar och bidrar positivt till 

delaktighet och motivation. Andra faktorer som kommer upp under intervjuerna är att försöka 

motivera genom att bjuda in mer tystlåtna gruppmedlemmar till diskussion och försöka 

vidhålla att allas åsikt är lika mycket värd. Respondent nr 10 påpekar att det är viktigt att 

hjälpas åt för att på så vis öka motivationen både för sig själv och sina medarbetare. Vidare 

säger respondenten att genom att ta ett större ansvar under en period kan denne underlätta för 

någon annan om motivationen tryter tills denne kommer i gång igen. Detta resonemang är i 
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linje med respondent nr 12 som är av åsikten att motivationen gynnas av samarbete och att 

gruppens medlemmar utnyttjar varandras styrkor och lär av varandra. 

 
 

4.5 Individuell delaktighet 
Under intervjuerna framkommer det att respondenterna ser delaktighet som att ta ansvar för 

det arbete som ska göras, delta i beslutsprocessen och hjälpa varandra. Överlag betonas att 

många av medarbetarna som återfinns hos såväl BL som DC är starka individer som anser sig 

passa för att arbeta inom denna typ av självstyrande organisation och klarar av att ta eget 

ansvar utan att förlita sig på andra. Studenterna i sin tur beskriver sig själva som 

handlingskraftiga och vana att ta för sig.  
 

Genom att låta vissa medarbetare få ansvarsområden anser de flesta att delaktigheten ökar. 

Respondent nr 5 menar att “man växer lite av det”. Respondent nr 7 berättar att det hos DC 

finns en kompetenslista som styr lönen utifrån de kunskaper den anställda förvärvar allt 

eftersom och att detta hjälper till att öka delaktigheten inom företaget då det driver 

medarbetare till att öka sin effektivitet genom att “tänka smart, göra så lite som möjligt men 

på bästa sätt (...) för att ge mesta möjliga tillbaka till företaget ”. Även respondenterna från 

studentgruppen påtalar vikten av delaktighet och pekar på att arbetsuppgifter fördelas mellan 

gruppmedlemmarna för att öka delaktigheten, men också att avstämningar görs veckovis för 

att kunna upptäcka om någon tillfälligt är i behov av hjälp. Detta är något som det informella 

ledarskapet i vissa avseenden syftar till att hjälpa till med. Respondent nr 6 ser inga problem 

med informella ledare och upplever inte att dennes individuella delaktighet påverkas av dessa 

ledare, “jag gör ju det jag ska göra”, utan tror tvärtom att det är bra att dessa finns då det 

annars finns risk att vissa personer blir väl inaktiva utan påstötning från andra. Respondent nr 

3 återkommer till organisationens storlek och belyser att det faktum att antalet medarbetare 

har växt har haft till följd att delaktigheten blivit något lägre, vilket förmodligen är en följd av 

att alla medarbetare inte har möjlighet att vara delaktiga i allt och därmed blir mer 

ifrågasättande.  
 

Något som vi ser som genomgående för de tre organisationerna är tanken att låta den som är 

bra på något göra det. På BL kan, enligt respondent nr 4, den som “brinner för något” ta eller 

få ett visst ansvarsområde och på så vis finns ett stort antal personer som i något avseende 
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kan anses vara informella ledare. På samma tema anger respondent nr 2 att det är viktigt för 

delaktigheten att känna sig som en betydelsefull komponent i något stort och inte bara åka till 

jobbet och sedan hem igen. Hos DC återkommer samtalet ofta till att ansvarsområden delas 

upp mellan de anställda, ibland medvetet därför att någon söker ett visst ansvarsområde och 

ibland omedvetet för att ledningen vill uppmuntra eller engagera vissa kompetenta anställda. 

I och med att några personer inom en snar framtid kommer att gå i pension har några av de 

anställda i fabriken påbörjat övertagandet av dessa personers arbetsroller. Detta förfarande 

ökar insynen i verksamheten och ökar samtidigt delaktigheten, främst för att risken för 

konflikter minskar då fler känner sig delaktiga. Studentgruppen anger även de att det någon 

har visat sig vara bra på har den personen fått ansvara för och att det är vanligt 

förekommande att samma person även fortsättningsvis utför samma eller liknande uppgifter.  
 

En gemensam åsikt hos flera av respondenterna är att arbete i självstyrande grupper tycks öka 

den individuella delaktigheten och respondent nr 2 motiverar det med att det inte finns någon 

att skylla på vid ett felaktigt beslut, utan då är det bara att tänka om och göra rätt nästa gång. 

På DC beskriver respondent nr 1 att de som utför arbetet med produktionen är de som 

bestämmer och att de anställda har såväl ansvar som befogenheter inom sitt ansvarsområde. 

Detta är enligt respondent nr 1 en förutsättning för företagets fortsatta existens då en chef 

skulle kosta alldeles för mycket och förmodligen inte generera samma summa i intäkter. Det 

är därför viktigt att var och en av medarbetarna funderar på vad denne kan bidra med, men 

även vänder sig till företagets ledning när något inte kan lösas av den enskilde eller av 

gruppen gemensamt.  
 

Något som respondenterna under intervjuerna också pekar på är att många känner 

arbetsglädje och inte ser arbetet som en belastning, utan att det tvärtom kan vara svårt att ta 

sig ifrån jobbet i tid. Som en följd av detta är sjukfrånvaron inom våra respondenters 

arbetsgrupper låg och de anställda verkar ha ett gott stöd från sina respektive arbetsplatser. 
 

DC skiljer sig, som tidigare nämnts, en aning vad det gäller personer i beslutande befattning, 

då ledningen där vid behov kan gå in och styra upp om det har blivit problem och även till 

viss del sköter fördelningen av det dagliga arbetet. På samma sätt kan studenterna få extra 

hjälp av sina respektive lärare vid behov, vilket inte förekommer vid BL. Det framkommer 

vid våra intervjuer att detta ledningsstöd ibland har varit nödvändigt för att bibehålla 

gruppmedlemmarnas delaktighet, vid såväl DC som hos studentgruppen, och att det kan 
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medföra diskussioner och missnöje hos BL när vissa uppfattar att de inte har getts möjlighet 

att komma till tals och vara med och fattat vissa beslut. Men trots detta uttrycker flera av våra 

respondenter att det känns naturligt att lämna över beslutsfattandet till någon annan med 

större insikt i frågan och framförallt större kunskap, så länge de ändå upplever att möjligheten 

till delaktighet finns om det önskas. Respondent nr 7 tror att överlämnandet av 

beslutsfattande till enskilda personer med större kunskap och insikt inte är något problem om 

kommunikationen är god och förståelsen för “varför vissa beslut kommer bara sådär” finns. 

Såväl respondent nr 2 och 3 är av samma åsikt och säger att när den egna kunskapen är 

begränsad blir det naturligt att lämna över beslutsfattande till någon med större erfarenhet. 

Med tiden växer den egna kunskapen och rollen som beslutsfattare inom gruppen byter plats. 
 

Respondenterna berättar att det hos BL finns en form av vinstdelning som sker en gång per 

år, denna baseras på antalet arbetade timmar men är i övrigt lika stor oavsett yrkesroll. Våra 

respondenter påtalar att detta system i vissa avseenden kan styra mot att avstå från inköp som 

inte känns helt nödvändiga, ett sätt att vara mer ansvarsfull mot företaget.  

DCs bonussystem betalas ut två gånger per år och baseras på om skiften går med plusresultat 

eller minusresultat, där dock endast plusresultatet räknas. Ett minusresultat räknas alltså inte 

bort vid utbetalningen, vilket är positivt, då fabriken enligt respondent nr 5 har haft problem 

med det mesta under året. Inte bara maskiner för tillverkning står stilla utan till och med 

truckarna är upprepat under reparation, vilket försenar produktionen och gör arbetet 

besvärligare. En ljuspunkt finns dock i att maskinerna är mycket effektiva och tillverkar upp 

till 5000 ljus i timmen när produktionen kommer igång för fullt igen. Tydligt är dock att såväl 

bonussystemet som kompetenslistan känns föråldrad bland de anställda och har behov av 

förnyelse, då det inte uppfattas fullt ut användbart. En översyn pågår och en förändring 

välkomnas av respondenterna. 
 

Företagen genomför återkommande medarbetarundersökningar men åsikten om vad de tillför 

går isär. Några menar att dessa inte tillför något, i alla fall inget de kan se, men tror att 

resultatet i någon form kan ha betydelse för ledningen. Respondent nr 2 ser 

medarbetarundersökningarna som roliga att genomföra och tror att dessa åtminstone kan ge 

en tankeställare om att det finns personer i omgivningen som inte mår så bra och som inte 

känner sig sedda. 
 

För att stärka sammanhållningen och öka delaktigheten i till exempel diskussioner har BL ett 
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omfattande program för sina anställda. Varje morgon och lunch äter personalen gemensamt 

mat som iordningställs av anställd personal och de anställda har fem motionstimmar i 

månaden som i huvudsak ska genomföras med någon kollega och företaget genomsyras av ett 

fokus på välmående. Detta uppskattas mycket av de anställda som ser det som ett utmärkt sätt 

att göra alla delaktiga och känna stolthet över att få vara en del av företaget. DC har som 

vision att vara “Världens bästa arbetsplats” och för att uppnå detta finns ett antal 

framgångsfaktorer, såsom innovation, kompetens, samarbete och rätt människosyn. Verktyg 

som används är till exempel att företaget samlar personalen vid två tillfällen per år för 

personalkonferens, inför vårsäsongen och inför höstsäsongen. Utöver dessa tillfällen hålls 

regelbundna arbetsplatsträffar, de anställda har företagshälsovård, lokal lönebildning och 

bokslut görs efter varje arbetspass. Studentgruppen har inte några regelbundna aktiviteter för 

att förbättra gruppens klimat eller främja aktiviteten inom gruppen.    

 

 

4.6 Sammanfattning av empiri  
Under de intervjuer som har genomförts framkommer det att visionen inom såväl BL som DC 

är att de som utför arbetet ska vara de som styr och fattar beslut. Även respondenterna från 

studentgruppen påpekar att självstyre är allt när det gäller eftergymnasiala studier och menar 

att det är viktigt att göra något eget av de instruktioner som delas ut av den formella ledaren.  

Sammanfattningsvis tycker de flesta av respondenterna att självstyrande grupper är något 

positivt och att organisationsstrukturen i det stora hela är något som organisationer tjänar på. 

Vid ett par tillfällen påpekas det att det finns individer som har ett större behov av ledarskap 

och kanske inte riktigt passar i denna typ av organisation. Det framgår även att det 

förekommer formellt ledarskap i samtliga fall, men att detta ledarskap tar sig skilda uttryck 

inom de olika organisationerna. Däremot beskriver respondenterna det informella ledarskapet 

relativt lika och de säger även att det inte är samma person som antar rollen som ledare, utan 

att detta växlar i olika gruppkonstellationer och beroende på vilken uppgift som ska 

genomföras.  
 

En gemensam åsikt från respondenterna är att de anser att motivation och delaktighet går 

hand i hand. Respondenterna berättar att det är motiverande i sig att arbeta med eller studera 

något som denne finner intressant och att detta gör att man vill vara delaktig. Likaså om vi 

vänder på det, är man delaktig i något blir man oftast motiverad. Flertalet av respondenterna 
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påpekar även att informellt ledarskap inte har någon negativ inverkan på den individuella 

motivationen och delaktigheten. Respondent nr 9 säger “Oavsett ledarskap har jag vanligtvis 

mycket god motivation och delaktighet när det gäller det mesta, eftersom jag alltid vill nå ett 

så bra resultat som möjligt”. Övervägande av respondenterna är samstämmiga i detta och 

belyser att framförallt informellt ledarskap tycks öka motivation och delaktighet till följd av 

att individerna blir mer delaktiga om gruppen leds tillsammans utan en formellt utsedd ledare.  

Vidare berättar respondent nr 9 att “Formellt ledarskap kan ibland kännas tråkigt och 

motivationen kan tryta eftersom man inte får påverka så mycket själv. Medan informellt 

ledarskap kan bidra till bättre motivation eftersom där ges chansen att påverka mer och 

använda sin kreativitet, vilket leder till att jag blir mer motiverad. Men delaktigheten skulle 

jag säga är densamma oavsett ledarskap”.  
 

Sett till de berättelser vi fått ta del av under intervjuerna är det tydligt att även självstyrande 

grupper organiserar sig för att samordningen och det dagliga arbetet ska fungera. 

Respondenterna belyser vid upprepande tillfällen att den som vill göra något eller är bra på 

något ofta får ta ansvar för detta. Respondent nr 4 syftar på den påverkan som formellt och 

informellt ledarskap har på individuell motivation och delaktighet och säger även att “jag 

skulle vilja påstå att det gör att människor som har viljan och motivationen att leda och 

utveckla både sig själv och företaget får möjlighet att göra det på ett annat sätt än i en 

formellt strukturerad och hierarkiskt styrd organisation där hänsyn behöver tas till chefsled 

osv”. Respondenten är dock noga med att påpeka att leda i denna bemärkelse handlar om att 

leda projekt eller sakfrågor snarare än att formellt sett leda medarbetare.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel sätts empirin i relation till den teoretiska referensramen. De empiriska 

resultaten från våra tre fall jämförs med varandra men även med teorin för att analysera de 

mönster, likheter och skillnader som har noterats.  

 

 

5.1 Verksamhetsstyrning 
1990-talets ändrade förhållanden och villkor för organisationer skapade ett behov av att ge 

anställda möjlighet till mer ansvar (Cook, 1994) och lagarbete blev en allt vanligare strategi 

(Nykodym et al., 1995). Enligt Elmuti (1997) var inte dessa förändringar enbart ett resultat av 

vänlighet från organisationernas sida utan bottnade till lika stor del i att det verkade vara den 

enda möjligheten att överleva i den globala konkurrensen. De organisationer som valdes ut 

till denna studie, Björn Lundén Information AB (BL) och Delsbo Candle AB (DC), är båda 

organisationer som stämmer väl in på dessa resonemang, då BL redan från starten 1987 har 

använt sig av självstyre och DC likaså var tidiga med att förändra sitt tidigare hierarkiska 

styrningssätt. Respondent nr 1 säger att “hade vi inte haft det hade vi inte varit kvar” och 

syftar till den omstrukturering som skedde hos DC vid införandet av större inflytande för 

personalen. Sett till studentgruppen finns det av naturliga skäl ingen koppling till förändrade 

organisationsstrukturer, men denna grupp bidrar, enligt vår åsikt, ändå med många viktiga 

inslag i vår studie. 

 

 

5.2 Självstyrande grupper 
Vi har i denna studie valt att fokusera på självstyrande grupper, något Nykodym et al. (1995) 

beskriver som en strategi koncentrerad på lagarbete. Genom de intervjuer vi genomfört är vår 

uppfattning att de flesta ser självstyrande grupper som något positivt som föredras framför en 

traditionell organisationsstruktur och som ligger rätt i tiden. Den generella åsikten är att de 

flesta människorna förmodligen mår bra av denna typ av styrning även om det finns de som 

är i större behov av ledarskap än andra, vilket respondent nr 11 beskriver som att en chef 

ibland kan vara att föredra men att självstyre i grunden är positivt. Även respondent nr 8 

nämner att denne saknar en chef, det vill säga någon som kan ta tag i problem när dessa dyker 

upp, trots att denne i grunden är positiv till självstyrande grupper. Flera av respondenterna 
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reflekterar också över det faktum att en del människor inte lämpar sig för att arbeta inom 

denna typ av organisation. Vi förstår därför att det både för eventuella organisationers och 

arbetssökandes skull är av stor vikt att klargöra vad självstyrande grupper innebär innan en 

nyanställning för att få ett positivt resultat för alla inblandade. De studerade grupperna har 

stort inflytande när det kommer till processen att rekrytera nya gruppmedlemmar och 

respondent nr 2 förklarar att alla som vill får vara delaktiga i rekryteringsprocessen vid 

nyanställning för att ge sin åsikt i anställningsförfarandet. Vår tolkning är att detta medför att 

det anställs människor som har snarlika åsikter och värderingar som de som redan finns inom 

organisationen. Respondent nr 10 uttrycker det som att självstyre nog fungerar bättre och att 

det blir en likriktning om man är lika. Vi är av åsikten att detta är en av anledningarna till den 

stora nöjdheten bland respondenterna och att någon som sticker ut och vill annorlunda aldrig 

kommer att anställas och heller inte skulle ha något positivt att hämta för egen del. 
 

Flera författare (Nykodym et al., 1995; Coleman, 1996; Hyland, Sloan & Barnett, 1998) 

menar att många organisationer gick igenom nedskärningar, omstrukturering och 

omorganisering på 1990-talet och att detta i sin tur ledde till att företag kom att fokusera på 

lagarbete och självstyrande grupper. Detta är i paritet med det flera av respondenterna hos 

DC berättar. Vår uppfattning är att organisationen har kunnat minska personalstyrkan då 

delaktigheten hos medarbetarna har ökat till följd av att de fått vara en större del av 

beslutsprocessen och fått utökade ansvarsområden. Detta beskrivs av respondenterna vara en 

pågående process och vi har fått berättat för oss att några av de anställda inom produktionen 

nu lärs upp för att kunna ta över efter de som i dag finns inom stödfunktioner som 

administration och försäljning. Självstyrande grupper kan alltså vara en ekonomisk 

räddningsplanka för organisationer som har problem med lönsamhet, om de införs och 

används på rätt sätt. På BL har självstyre varit ett faktum från start och organisationen har 

därför sluppit dyra kostnader för chefer. De sparade pengarna har i stället kunnat användas 

för överlevnad och belöningar. 
 

Även Flory (2005) beskriver självstyrande grupper som ett användbart hjälpmedel vid 

omorganisering och när företag behöver anpassa sig efter en föränderlig omvärld. Vidare 

anser Roper och Philips (2007) att när medarbetarna själva kan styra sina arbetsvillkor finns 

förutsättningar för bättre lönsamhet, vilket borde vara de flesta företagares mål. Vi har också 

förstått att det inte är helt enkelt att förändra en tidigare toppstyrd organisation till att använda 

sig av självstyre, varför vi ser fördelar hos BL som redan från företagets start har valt att 
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arbeta självstyrande och där företagskulturen är uppbyggd kring detta. Här kan vi istället se 

att de anställda som har varit med under en längre tid uppmärksammar att 

organisationsstrukturen blir mer formaliserad i takt med att företaget växer sett till såväl 

antalet anställda som produktionsmängd. Både respondent nr 3 och respondent nr 4 ser detta 

som naturligt då fler anställda och fler produkter gör att det blir mer att samordna och alla 

därför kan inte vara delaktiga i företagets alla aktiviteter.  
 

Organisationens storlek tenderar därmed att ha en viss påverkan. Mindre grupper verkar 

fungera bättre och beslutsprocessen blir som respondent nr 10 uttrycker “en icke-fråga”, 

alltså inget som vållar några bekymmer. Roper och Philips (2007) anser, som vi nämnde i den 

teoretiska referensramen, att det är enklare att arbeta tillsammans som en grupp om man är tio 

gruppmedlemmar än om man är 50, då alla ska vara delaktiga och ansvariga för de resultat 

gruppen skapar. Detta bekräftas av några av respondenterna som ser större möjlighet att 

uttrycka sig och komma till tals i en liten grupp än en stor. Våra valda organisationer står 

inför skilda utmaningar, där det ena företaget under de senaste åren har ökat i omfattning av 

såväl anställda som produktion och därför till viss del märker av ett behov av mer 

formaliserad styrning och det andra minskar antal anställda och gör det med hjälp av större 

andel självstyre. Studenterna betonar alla att de har en stor frihet i utformningen av arbetet i 

sina grupper och jämför det med erfarenheter från tidigare anställningar med chefer som leder 

verksamheten och värdesätter därför sin frihet. Här går meningarna isär en aning huruvida en 

chef är att föredra eller inte och vår tolkning är att för många kan det vara en trygghet i att det 

finns en chef som punktvis kan hjälpa gruppen vid problem men att det dagliga arbetet 

fungerar utmärkt utan. 
 

Vi berörde i den teoretiska referensramen att självstyrande gruppers effektivitet har 

ifrågasatts då många implementeringar har misslyckats av olika anledningar (Pazos & 

Magpili, 2013). Semler (2004) presenterar sin teori kring detta och menar att ledningen 

många gånger kan ha svårt att släppa kontrollen och låta medarbetarna vara en del i 

beslutsprocessen. Denna åsikt delas av flera respondenter som säger att det förmodligen krävs 

ett stort förtroende från ledningen och att dessa måste implementera självstyre fullt ut och 

inte bara delar av det. Vår tolkning är att detta är en del i att medarbetarna hos BL verkar 

uppleva att de har väldigt stor frihet och möjlighet att påverka. Det är tydligt och väl 

förankrat hos medarbetarna att det är de som ska fatta beslut och driva framåt och inte 

organisationens VD. Precis som Kirkman och Rosen (1999) belyser uppfattar vi att detta har 
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medfört att medarbetarnas arbetsglädje och motivation är hög vilket vi tror bidrar till såväl 

bättre prestation som kundservice.  
 

Vi gick in med inställningen att studentgruppen förmodligen skulle utmärka sig för att ha den 

lägsta graden av självstyre, då de till stor del styrs av sin lärare både vad gäller 

arbetsuppgifter och formalia. Vi tycker dock att vi har sett att denna grupp har en hög grad av 

självstyre och relativt fritt beslutar över sin egen arbetsplanering. Studentgruppen visar också 

tydligt att de är drivande och har ambitioner att lyckas med sina uppgifter gemensamt och vi 

ser att problem inte är vanligt förekommande. Vi tror att det till stor del kan bero på att de 

aktivt har sökt sig till sina respektive utbildningar och därför mest ser möjligheter och inte 

problem. Genom att fånga upp och ta tillvara på denna grundsyn kan dessa bli utmärkta 

medlemmar i grupper med självstyre på kommande arbetsplatser och bekräfta tesen att för att 

lyckas med självstyrande grupper krävs en helhetssyn där alla tror på ett positivt resultat 

(Appelbaum, Bethune & Tannenbaum, 1999).  

 

På DC styrs mycket av det som ska göras utifrån de som planerar arbetsorder och fördelar de 

dagliga arbetsuppgifterna. Här kan vi se att olika individer uppfattar det som sker på olika 

sätt. Ambitionen från organisationens ledning är att självstyret ska vara stort men detta 

uppfattas lite olika av de anställda, där en del är nöjda med sina möjligheter och en del hade 

önskat att det såg annorlunda ut. BL har den i särklass högsta graden av officiellt självstyre 

om vi ser till formellt ledarskap, då den VD som finns inte har större möjlighet att fatta beslut 

än någon av de anställda. Här framkommer dock att det i stort sett alltid finns ett informellt 

ledarskap och det intressanta för vår analys är såklart huruvida delaktigheten påverkas av 

dessa olika ledare.  

 

 

5.3 Formellt och informellt ledarskap 
Även om de tre utvalda organisationerna är självstyrande förekommer det formellt eller 

informellt ledarskap i samtliga fall, vilket av respondenterna ses som något naturligt och 

nödvändigt. Som beskrivs av respondent nr 3 har BL en VD av praktiska skäl då många yttre 

intressenter gärna vill komma i kontakt med denne. Sett till detta är vi av åsikten att det hos 

BL finns en formell ledare, men att denne ledare inte utövar något formellt ledarskap i den 

mening som beskrivs av Luria och Berson (2013), alltså förekommer inte något 
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beslutsfattande och kontrollerande ledarskap. Däremot ser vi en likhet med Barry (1991) och 

Stoker (2008) i det avseende att de menar att det finns vissa ledarskapsattribut som gör att 

självstyrande grupper faktiskt blir självstyrande även i praktiken. Vi anser att dessa attribut 

består i att våga ge medarbetarna det fulla ansvaret och förtroendet för hela arbetsprocessen 

vilket medför att det inte finns någon tveksamhet hos medarbetarna på BL kring de 

befogenheter de faktiskt har att arbeta självstyrande. Sett till de åsikter respondenterna 

uttrycker ser vi en tydlig skillnad mellan det formella ledarskap som återfinns hos BL jämfört 

med det vi noterat hos såväl DC som studentgruppen. Under intervjuerna med respondenterna 

från DC framkommer det att det utöver VD finns ett fåtal personer som av medarbetarna 

uppfattas ha en formell ledarskapsroll. Detta kan liknas vid den organisation som beskrivs av 

Semler (2004), där skiktet av chefsled finns kvar även om beslutsprocessen ska ligga hos 

medarbetarna. Den organisation som beskrivs av Semler (ibid.) är betydligt större än den som 

återfinns hos DC men vi tycker oss ändå kunna dra paralleller kring arbetssätt och 

ledarstruktur. Genom det respondenterna berättar tolkar vi det som att de fåtal formella 

ledarna har relativt mycket att säga till om och fattar beslut kring exempelvis produktion utan 

att direkt involvera de som utför det faktiska arbetet. Sett till att DC inte har arbetat med 

självstyrande grupper från starten ser vi detta som naturligt då vi anser att implementeringen 

är en process som tar tid. Detta kan bottna i att vissa efterfrågar ledarskap mer än andra och 

att olika människor reagerar olika på den förändring som sker, precis som beskrivs av Stoker 

(2008). Vi är av åsikten att detta förmodligen även beror på att de som arbetat länge på 

företaget inte helt och hållet har acklimatiserat sig till den nya företagskulturen vilket även 

framkommer under våra intervjuer då vissa av respondenterna hos DC uttrycker att de inte 

anser att självstyret är så stort.  
 

Gällande det formella ledarskapets funktion ser vi främst två möjliga orsaker till att 

medarbetarna hos BL och DC har skilda åsikter. För det första, som vi tidigare tagit upp, har 

BL från början haft denna organisationsstruktur medan det hos DC infördes efter en period 

med traditionell styrning. Detta medför att medarbetarna hos BL har relativt lika 

förväntningar på organisationen och att alla har fått samma förutsättningar då de blivit en del 

av organisationen. Sett till att det finns medarbetare hos DC som arbetat inom företaget både 

under den traditionella och den nuvarande organisationsstrukturen tror vi att det finns de 

medarbetare som föredrar hur det var tidigare, samtidigt som det finns de som föredrar hur 

det ser ut nu. Vår tolkning är att dessa olika uppfattningar grundar sig i att DC inte får samma 
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likriktning hos medarbetarna som vi upplever oss finna hos BL. Till följd av den förändring 

som sker i organisationen vid införandet av självstyrande grupper, och det faktum att detta 

kan tas emot på olika sätt av olika medarbetare, kan vissa behöva stöd och hjälp i form av 

ledarskap, vilket beskrivs av Stoker (2008).  
 

Till följd av att studentgruppen inte uttalat är en självstyrande grupp finns inte riktigt samma 

typer av uppfattningar hos respondenterna i denna grupp, men vi tycker oss ändå se vissa 

likheter och skillnader jämfört med BL och DC. Studenterna har, som vi tidigare beskrivit, 

formella ledare som arbetar för att uppfylla de krav som ställs på utbildningen. Utifrån det 

respondenterna berättar har vi sett att studenternas formella ledare styr väldigt lite i sin roll 

vilket förvånade oss då vi gick in med inställningen att det är denna organisation som skulle 

visa sig vara minst självstyrande. Efter att ha genomfört intervjuerna med respondenterna 

från studentgruppen har vår syn på detta förändrats något och vi anser att självstyre verkar 

vara en viktig komponent även här.  
 

Förutom det formella ledarskapet är samtliga respondenter överens och säger att det alltid 

förekommer informellt ledarskap, vilket bekräftar att ledarskap är en del i självstyrande 

grupper även om logiken påtalar att organisationsstrukturen ska vara cheflös (Barry, 1991; 

Solansky, 2008; Stoker, 2008; Markova & Perry, 2014). Detta visar sig tydligt hos både BL 

och DC då samtliga respondenter ser det informella ledarskap som finns som något positivt 

och naturligt som hjälper företaget i rätt riktning. Vår åsikt är att detta även visar sig hos 

studenterna som också påtalar att informellt ledarskap förekommer i de flesta 

gruppinteraktionerna. Markova och Perry (2014) menar att informellt ledarskap kan försämra 

gruppmedlemmarnas välbefinnande, något som vi inte har kunnat utläsa ur de intervjuer som 

gjorts. Detta verkar vara ett resultat av att det inte är en och samma person som antar rollen 

som ledare vid varje tillfälle utan ledarskapet delas och växlar mellan flera medarbetare, 

något som beskrivs borga för bättre samarbete och prestanda (Cogliser et al., 2013; Markova 

och Perry, 2014). Samtliga respondenter berättar att ledarskapet växlar mellan flera olika 

personer, antingen genom att någon får ett ansvarsområde eller genom att ta sig an detta 

frivilligt. Precis som Markova och Perry (2014) belyser säger respondenterna att växlande 

ledarskap leder till bättre samarbete, kommunikation och prestation i de självstyrande 

grupperna med följden att motivation och delaktighet ökar. Som vi påtalade i studiens 

empirikapitel säger även de flesta av respondenterna att de i vissa avseenden kan vara en 

informell ledare. I studentgruppen blir detta extra tydligt då samtliga respondenter uttrycker 
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att de gärna låter någon annan ta kommando men att de själva går in och styr om ingen annan 

gör det. På samma sätt ser vi att respondenterna hos BL är vana att ta ansvar och utöva 

informellt ledarskap till följd av att alla är medvetna om att organisationen har en total 

avsaknad av chefer där ingen har större auktoritet än någon annan.  
 

Inom de tre organisationerna säger flera av respondenterna att de gärna knyter an med någon 

annan i gruppen även om de har befogenhet att fatta beslutet själva. Vi tycker att detta speglar 

syftet med självstyrande grupper väl då grundtanken är att arbeta som en enhet där alla är 

involverade i de beslut som fattas. Något vi dock tycker oss utläsa är att även mindre beslut 

som ibland inte rör hela gruppen eller organisationen fattas i samråd med andra, och att 

medarbetarna gärna vänder sig till individer som uppfattas som kompetenta och bra på att 

leda arbetet framåt. Här ser vi en tydlig likhet med det Stoker (2008) benämner coachande 

ledarskap, vilket syftar till att hjälpa andra att nå sin fulla kapacitet. Vår tolkning är att detta 

ter sig lika över de tre organisationerna och att medarbetarna, precis som Stoker (ibid.) 

belyser, accepterar det informella ledarskapet till följd av att det har en stödjande funktion.  

 

 

5.4 Individuell motivation 
Self-determination theory (SDT), som vi redogjorde för i den teoretiska referensramen, berör 

tre typer av motivation: amotivation, yttre motivation och inre motivation, där graden av 

självstyre går från att vara obefintlig till hög (Ryan & Deci, 2000a). Vår tolkning är att ingen 

av respondenterna uttrycker att de är amotiverade, det vill säga har en total avsaknad av 

motivation. Vi tror att detta beror på just det flera av respondenterna berättar, att det är 

motiverande att få vara med och bestämma och på så sätt känna att man är delaktig och tillför 

något. Med detta sagt är det ingen tvekan om att alla våra respondenter känner att de är 

motiverade, däremot finner vi en skillnad i vad de motiveras av och hur de motiveras. Som vi 

redogjorde för i studiens empirikapitel nämner respondenterna att de motiveras av 

exempelvis en känsla av kompetens, lön och arbete de finner intressant. Sett till Ryan och 

Deci’s (2000a) modell (se s. 27) noterar vi att detta innebär att respondenterna agerar utifrån 

såväl yttre som inre motivation.  
 

Till skillnad från SDT ser vi att det inte är helt oproblematiskt att dela in respondenterna i 

yttre och inre motivation då flertalet skulle kunna passa i båda kategorierna. Respondent nr 7 
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är ett bra exempel på detta då denne aktivt har valt en inspirerande arbetsplats vilket placeras 

under inre, självstyrande motivation, men respondenten säger också att hög lön motiverar, 

vilket placeras under yttre, kontrollerad motivation. På samma sätt anser vi att den indelning i 

fyra nivåer som görs under yttre motivation är svår att göra på det empiriska material vi har 

samlat in på den korta tid vi har haft till förfogande, men vi tycker ändå att teorin är intressant 

och värdefull. Enligt SDT motiveras medarbetare av olika faktorer där graden av självstyre 

varierar (Gagné & Deci, 2005). Vår tolkning är att medarbetarnas syn på vad de motiveras av 

kan variera till följd av att medarbetare i självstyrande grupper utför arbetsuppgifter med stor 

variation. Detta innebär att en och samma individ kan placeras i olika kategorier och nivåer 

beroende på vad denne gör för tillfället, vilket gör att vi inte ser det som rätt att säga att en 

individ inte utför sitt arbete till följd av inre motivation, alltså av egen vilja och intresse.  
 

För att ändå analysera det empiriska materialet i relation till den teoretiska referensramen vill 

vi belysa att vi funnit vissa likheter med SDT. Det är för oss tydligt att medarbetarna hos BL 

till största del motiveras av det Ryan och Deci (2000a) benämner inre motivation. I enlighet 

med SDT uttrycker respondenterna att det inte är belöningar i form av hög lön eller 

möjligheten att göra karriär som gör att man väljer att arbeta hos BL utan utmaning och 

utveckling på det personliga planet lockar. Vår tolkning är att detta är ett resultat av den 

organisationsstruktur och det arbetssätt som byggts upp under företagets verksamma år, men 

även det faktum att det är medarbetarna själva som bestämmer om och vem som ska 

anställas. Genom att alla har en möjlighet att påverka och vara delaktiga i 

rekryteringsprocessen säkerställs att medarbetare med rätt inställning kommer in i företaget, 

vilket medför att alla arbetar mot samma mål. I enlighet med modellen påpekar 

respondenterna att de motiveras och drivs av intresse för arbetet och möjligheten att påverka.  
 

Studentgruppen är tydliga i att de motiveras av ett gott samarbete, möjligheten att lära av 

varandra och vid behov ha möjlighet till avlastning. Vår tolkning är att studenterna till följd 

av detta, likt respondenterna hos BL, kan sägas drivas av inre motivation då de samarbetar av 

fri vilja och inte för att de har varit tvungna, även om så ofta är fallet i grupparbeten för 

studenter. Vi tror att detta även är en följd av att studenterna vid de flesta tillfällen fått välja 

sina gruppmedlemmar själva vilket medför att man väljer att samarbeta med de som är lika en 

själv och därmed finns det ingen känsla av tvång.  
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Hos DC ser vi en större variation i vad respondenterna motiveras av. I paritet med BL och 

studentgruppen belyser även respondenterna hos DC att motivationen ökar när samarbetet 

fungerar och hjälpsamheten är större, vilket gör att vi tolkar det som att respondenterna i detta 

avseende drivs av den inre motivationen. De påpekar även att motivation är högre vid 

samarbete med vissa än med andra. Till skillnad från de respondenter vi redogjort för tidigare 

uttrycker medarbetarna hos DC flertalet faktorer som kan delas in i de olika nivåerna av yttre 

motivation. Vi ser en fara i att det inte finns några fasta arbetsgrupper, det vill säga att 

gruppdynamiken aldrig kan vila, utan medarbetarna ställs kontinuerligt mot nya 

gruppkonstellationer vilket gör det svårare att skapa de relationer som krävs för att få ett 

kreativt och tillåtande arbetsklimat. Detta ser vi som en förklaring till varför respondenterna i 

högre grad ser externa faktorer som motivationshöjande. Genom att skapa konstanta grupper 

tror vi att relationerna mellan gruppmedlemmarna förbättras över tid. Detta skulle dock 

innebära en risk att de anställda inte själva kan styra fullt ut över sin arbetstid och 

förmodligen skulle det krävas någon form av rullande schema över de skift som måste 

bemannas.  
 

De tre grundläggande behoven, känsla av kompetens, självstyre och social meningsfullhet 

(Gagné & Deci, 2005; Stone, Deci & Ryan; 2008), som presenteras i den teoretiska 

referensramen berörs vid ett flertal tillfällen av respondenterna och vi tolkar det som att dessa 

behov är starkt kopplade till individens motivation. Den frihet som självstyrande grupper 

innebär ger möjlighet till såväl arbetsmässig som personlig utveckling (känsla av kompetens), 

närhet till arbetet som upplevs intressant (självstyre) samt goda möjligheter till fungerande 

samarbete inom gruppen (social meningsfullhet).  

 

 

5.5 Individuell delaktighet 
Individuell delaktighet var det fjärde temat vi valde att bygga upp den teoretiska 

referensramen kring, då även detta framkom genom vår problematisering. Den litteratur vi 

läste inom området pekade på att självstyrande grupper har förmågan att öka den 

organisatoriska effekten (Elmuti, 1997) och den individuella delaktigheten (Tal-Shmotkin & 

Gilboa, 2013) Under intervjuerna påtalade flera av respondenterna att de ser möjligheten att 

själva ta ansvar som en stor drivkraft och något som påverkar den egna delaktigheten. Det 

framkom också att det förekommer att den som upplever avsaknad av möjlighet att påverka 
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ofta dämpas i sin delaktighet. Vi ser denna diskussion som en av de viktigaste i vår studie och 

kopplar den till beslutsprocessen. Om arbetsgivare önskar delaktiga medarbetare är det alltså 

viktigt att ha i beaktning att så länge möjligheten finns att vara delaktig i beslutsprocessen 

och medarbetaren känner att denne får lov att komma med en åsikt tyder vår studie på att 

medarbetarens delaktighet ökar. Flera av våra respondenter uttrycker också att de gärna 

släpper på kravet att fatta beslut när de ser att det finns andra med större kompetens, bara 

känslan av delaktighet finns. 
 

Det är tydligt att införandet av självstyrande grupper inte är helt oproblematiskt i ett företag 

som tidigare har tillämpat traditionell verksamhetsstyrning, med chefer och mellanchefer, då 

dessa ofta finns kvar inom företaget under en längre tid och även fortsättningsvis ses som 

ledare både av sina arbetskamrater och sig själva. I jämförelse med en organisation som redan 

från start drivs av självstyrande grupper finns det som respondent nr 2 uttrycker det ingen att 

skylla på om fel beslut fattas, utan det gäller att tänka om och göra rätt nästa gång. Vi ser en 

skillnad hos företagen och studentgruppen, där BL och studentgruppen sticker ut som väldigt 

nöjda och där det oftast upplevs finnas goda möjligheter att påverka när beslut ska fattas, 

dagliga uppgifter ska utföras och vid rekrytering av nya medarbetare. Hos DC uttrycker en 

del respondenter missnöje över det faktum att arbetsuppgifter kommer plötsligt och 

oförberett, att beslut fattas över huvudet på de anställda och att de inte har full insyn i 

rekryteringsprocessen. Vår tolkning är att genom tydlighet, transparens och god 

kommunikation undviks dessa problem, vilket DC förmodligen närmar sig inom kort, då 

anställda från fabriken får större insyn i det som sker på kontoret genom de omstruktureringar 

som sker då de anställda i fabriken övertar arbetsuppgifter som i dag sköts av 

kontorspersonal.  
 

Vi tror att speciellt mellanchefens roll kan vara svår att axla i ett traditionellt företag, då 

risken är stor att denne många gånger får bära de problem som egentligen härrör till de 

anställdas önskan att undvika delaktighet. Frågan blir då varför någon skulle vilja undvika 

delaktighet? Det vår studie pekar på som en tänkbar orsak till att undvika delaktighet är om 

de arbetsuppgifter en person har inte passar eller intresserar den de berör, då finns en tydlig 

risk att delaktigheten kan avta. Detta stämmer bra överens med Tal-Shmotkin och Gilboa’s 

(2013) åsikt om att medlemmar i självstyrande grupper ofta känner stor arbetsglädje. Flera av 

våra respondenter nämner just möjligheten att göra det man är bra på som en viktig drivkraft 

och genom att tilldelas en uppgift som inte är en persons starkaste sida hämmas delaktigheten 
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i arbetet. Om möjligheten då finns att byta arbetsuppgift och ges plats att utvecklas inom ett 

annat område får företag större möjlighet att vara konkurrenskraftiga genom sina 

medarbetares ökade delaktighet, vilket våra respondenter nämner som en lösning i de flesta 

fall. Vi tycker oss alltså se att ju mer medarbetare i den självstyrande gruppen kan påverka 

sitt eget arbete och ansvara för sina områden desto högre blir delaktigheten i gruppens arbete. 

Men vi ser också risken att alla människor inte passar för den här typen av styrning och 

därför bör söka sig till mer traditionella arbetsplatser. Eller som respondent nr 10 uttrycker 

det “endera hanterar man det eller så slutar man”. 
 

Den positiva inställning som vi ser hos BL återkommer också när belöningssystem 

diskuteras. Vinstsystemet, som är av finansiell karaktär, styr mot det som Yap, Bove och 

Beverland (2009) beskriver som viktigt; att forma de anställda, få dem delaktiga och nå de 

resultat företaget önskar. Detta bekräftas av respondenterna som berättar att inköp undviks 

om de inte är viktiga och nödvändiga trots att möjligheten finns. På så sätt styrs de anställda 

mot att förbättra företagets resultat med enkla medel. Att BL dessutom har belöningar i form 

av icke-finansiell karaktär tyder på att dessa är genomtänkta och avsedda ta fram största 

möjliga delaktighet, helt enligt Kerrin och Oliver’s (2002) tankar. DCs bonussystem, som 

baseras på om skiften går med plusresultat och den kompetenslista som finns, diskuteras 

flitigt av våra respondenter, som inte är allt för positiva. Respondenterna är kritiska till 

möjligheten att verkligen få något av värde från systemet och ett förslag till förändring 

diskuteras. Att DC har en viktig uppgift framför sig vid utformandet av ett eventuellt nytt 

belöningssystem är tydligt och vad vi tror en möjlighet att få de anställda att känna sig 

betydelsefulla och bidra med stor delaktighet. Detta för att undvika risken Elmuti (1997) ser 

med missnöje från de anställda när mål och förmåner inte har förklarats tydligt.  

 

 

5.6 Sammanfattning av analys 
Vår uppfattning är att självstyrande grupper i grunden är något positivt och att det bidrar till 

bättre samarbete och välbefinnande bland medarbetarna. Däremot tror vi att en viktig del i att 

få detta att fungera är den likriktning som har nämnts vid ett flertal tillfällen. Respondenterna 

nämner att det finns de som inte passar i denna typ av organisation och att det kan bli 

problematiskt när några önskar ha en chef. Pazos och Magpili (2014) menar att medarbetare i 

självstyrande grupper måste vara anpassningsbara och kunna kommunicera för att passa in 
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gruppen. Därmed anser vi att det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i 

rekryteringsprocessen och utformningen av grupperna för att få denna likriktning.  
 

Till följd av ökat ansvar för bland annat arbetsplanering och beslutsfattande är vår 

uppfattning att självstyrande grupper är i behov av någon form av ledarskap, vilket flera 

författare (Barry, 1991; Stoker, 2008) påpekar. Det är viktigt att komma ihåg att den formella 

ledaren inte får vara kontrollerande och beslutsfattande utan låta den självstyrande gruppen 

vara självstyrande (Stoker, 2008). När gruppen tillåts vara självstyrande kommer i de flesta 

fall ett informellt ledarskap att uppstå, vilket ger bäst resultat om det växlar mellan gruppens 

medlemmar (Solansky, 2008; Cogliser, et al., 2013; Markova & Perry, 2014). Detta bekräftas 

av respondenterna som alla är positiva till informellt ledarskap och ser det som 

motivationshöjande och att det skapar en möjlighet för alla att vara delaktiga. Vår åsikt är att 

detta beror på att medarbetarna tillåts vara delaktiga och att de själva bestämmer när de vill 

delta. Detta skapar förmodligen en känsla av att arbetet utförs av egen vilja, vilket av Gagné 

och Deci (2005) benämns inre motivation, och att detta är positivt för individens 

välbefinnande. Vår uppfattning är att motivation och delaktighet därmed inte bör ses som två 

åtskilda komponenter utan att de i detta avseende påverkar varandra och stärker relationen 

mellan gruppens medlemmar. 
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6. BIDRAG 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag samt våra förslag till 

vidare forskning.   

 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper 

uppfattar formellt och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation och 

delaktighet. Vårt huvudbidrag rör ledarskap i självstyrande grupper. Såväl formellt som 

informellt ledarskap kan enligt teorin medföra att gruppens sammanhållning påverkas 

negativt och enskilda individer kan uppleva att inflytandet minskar (Markova & Perry, 2014). 

Vår studie visar att detta stämmer in på formellt ledarskap, då detta tenderar att inverka 

negativt på den självstyrande gruppen. Likt Pazos och Magpili (2014) ser även vi att orsaken 

till detta är att ledningen inte fullt ut överlåter ansvaret till de anställda utan bara utåt sett 

bedriver självstyre, men inofficiellt tar ett allt för stort ansvar för såväl planering som 

beslutsfattande. I och med detta bryts löftet om självstyre, vilket gör att de anställda inte 

känner sig delaktiga i den omfattning de önskar och därför får någon att skylla problemen på i 

stället för att själva reda ut situationen. 
 

Tvärtemot Markova och Perry’s (2014) åsikt att informellt ledarskap kan vara negativt 

relaterat till gruppens sammanhållning och gruppmedlemmarnas välbefinnande, visar vår 

studie att det informella ledarskapet är positivt och naturligt förekommande, vilket motiverar 

gruppens medlemmar till ökad delaktighet. En bidragande orsak är att informellt ledarskap 

ofta växlar och olika personer delar på ansvar och beslutsfattande. Delat ledarskap ses som 

positivt även av Markova och Perry (2014) vilket visar att teori överensstämmer med empiri. 

Detta visar sig främst genom att medarbetarna känner sig lika mycket värda och att ingen tar 

sig an en dominerande ledarroll. Genom att anställa medarbetare som liknar de som tidigare 

finns inom gruppen minskar konflikter och oliktänkande varvid motivationen ökar. Detta 

underlättas av att alla får vara delaktiga i rekryteringsprocessen vilket har till följd att en 

individ som inte passar inom organisationen överhuvudtaget inte anställs.     
 

Vårt andra bidrag stödjer teorin angående det Gagné och Deci (2005) benämner inre 

motivation och de la Torre-Ruiz, Aragón-Correa och Martín-Tapia’s (2015) diskussion kring 
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vikten av att bjuda in alla medarbetare till diskussion för att öka delaktigheten. Vår studie 

visar att medarbetare som har möjlighet att vara delaktig i hela besluts- och arbetsprocessen 

agerar utifrån egen vilja och att det är detta som är motiverande. Vidare ser vi att en 

motiverad medarbetare har viljan och en önskan om att engagera sig i företagets aktiviteter 

och ser därmed till att vara delaktig. Detta visar att individuell motivation och delaktighet har 

en stark koppling till varandra och är varandras drivkrafter.  

 

 

6.2 Praktiskt bidrag 
Förutom det teoretiska bidraget lämnar denna studie också ett praktiskt bidrag som vi 

bedömer kan vara värdefullt att känna till för arbetsgivare som har för avsikt att införa 

självstyrande grupper, men också för redan existerande grupper med självstyre. Denna studie 

visar att medarbetare i självstyrande grupper är av åsikten att informellt ledarskap är positivt 

med avseende på individuell motivation och delaktighet. Vårt praktiska bidrag innebär, givet 

att självstyre önskas, att företag bör vara återhållsamma med formella ledare då dessa verkar 

ge konsekvenser i form av konflikter och diskussioner rörande såväl det dagliga arbetet som 

beslutsfattande, Detta anser vi beror på att självstyret inte blir så som det är uttalat att det ska 

vara och när det finns en formell ledare är det lätt hänt att problem läggs och skylls på denne i 

stället för att medarbetarna själva tar tag i det som faktiskt behöver göras. Vår studie visar att 

de formella ledare som trots allt förekommer inom självstyrande grupper till exempel kan ha 

övergripande ansvar för relationer för relationer med omvärlden och ekonomi. Det är viktigt 

att dessa formella ledare inte försöker ta över andra ansvarsområden utan att den 

självstyrande gruppen tillåts vara självstyrande och ha befogenhet att styra över den egna 

verksamheten. Därigenom får gruppmedlemmarna ta det ansvar, över såväl daglig planering 

som övrig verksamhet, som det är tänkt.  

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Det pågår ständigt en debatt i samhället som rör jämställdhet mellan män och kvinnor och det 

faktum att fler män än kvinnor har en formell ledningsposition. En av respondenterna belyser 

det faktum att dennes reaktion, med avseende på individuell motivation och delaktighet, 

skiljer sig åt beroende på om ledaren är man eller kvinna. Detta gäller såväl det formella som 

det informella ledarskapet och vi tycker att detta är en intressant åsikt då det är en faktor vi 
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inte själva hade tänkt på innan vi genomförde denna studie. Vi menar att det hade varit 

intressant att genomföra en kvalitativ studie som syftar till att öka förståelsen för 

medarbetarnas uppfattningar gällande samma faktorer som vi undersöker i denna studie men 

genom att gå ett steg längre och se om det finns någon skillnad i respondenternas svar 

beroende på om ledarskapet, såväl det formella som det informella, kommer från en man eller 

en kvinna. Genom att göra detta tror vi att det går att få en djupare förståelse för vad, sett till 

ledarskap, som medför att en individ känner som denne gör och vad det får för konsekvenser 

för individuell motivation och delaktighet.   
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
 

Önskas anonymitet av företag eller respondent? 

Är inspelning av intervjun tillåten? 
 

1. Kan du ge en kortfattad beskrivning av företaget och din arbetsroll? 
 

Självstyrande grupper 
2. Hur ser du på att arbeta i en självstyrande grupp? 

3. Arbetar ni med några modeller, metoder eller verktyg för att få den dagliga verksamheten 

att fungera? 

4. Hur ser beslutsprocessen ut inom organisationen? 
 

Formellt och informellt ledarskap 

5. Hur skulle du beskriva ledarskapet? Finns det formella eller informella ledare? 

6. Vilken roll upplever du att du personligen intar? 
 

Individuell motivation 

7. Hur arbetar du för att öka din och andras motivation? 
 

Individuell delaktighet 

8. Hur arbetar du för att öka din och andras delaktighet? 
 

Avslutande frågor 

9. Hur påverkas din motivation och delaktighet av det ledarskap som finns? 

10. Uppfattar du att andras motivation och delaktighet påverkas på något annat sätt?  

 


