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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur medarbetarna i ett företag som organiseras utifrån 

självstyrande team upplever egenmakt beroende på hur gruppen fungerar. Utifrån syftet 

genererades frågeställningen Vad utgör ledning i företaget med platt struktur när en formell 

chef saknas, och hur upplevs denna form av ledning? För att besvarar detta utfördes en 

fallstudie på Björn Lundéns Information AB där nio kvalitativa intervjuer genomfördes med 

anställda på företaget. Genom semistrukturerade intervjuer fick de anställda fritt tolka och 

svara på frågor rörande gruppkultur och egenmakt. Som analysredskap användes forskning 

och teorier om demokratiska arbetsplatser utan hierarkisk ledning, empowerment, distribuerat 

ledarskap och grupprocesser i form av konformitet, konsensus, grupptänkande och emotionell 

intelligens. Analysen visade att den enskilde känner ytterst ansvar och leds av kundens och 

arbetsgruppens tycke. I företaget finns det ingen chef eller formell ledare som bestämmer utan 

istället utgör kulturen styrning för gruppen och reglerar således beteenden. Gruppkulturen 

hindrar egenmakt i situationer där gruppens harmoni och sammanhållning kan störas av 

individuella kontraster. Samtidigt är gruppens kultur tillåtande och stöttande via frihet. 

Därmed kan de anställda delta och engagera sig i den utsträckning som önskas och således 

skapas en känsla av egenmakt i en proportion som varje enskild anställd känner sig tillfreds 

med. 

  

Nyckelord: Självstyrande team, platt organisationsstruktur, gruppkultur, empowerment 
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1. Introduktion  

I takt med att samhället förändras drivs organisationer till anpassning. Utifrån ett historiskt 

perspektiv associerades den traditionella ekonomi- och verksamhetsstyrningen under 1900-

talets början till massproduktion och standardisering. Till följd av den ekonomiska krisen i 

början av 30-talet förändrades villkoren på arbetsmarknaden och företag drevs till förändring 

rörande sina arbets- och produktionsmetoder för att fortsätta vara ekonomiskt 

konkurrenskraftiga. Massproduktion ansågs framförallt ineffektivt för att möta omvärldens 

krav. Därmed krävdes en ny form av industriell organisering nämnd flexibel specialisering 

(Piore & Sabel, 1984). Likt flexibel specialisering hänvisar Womacks et. al. (1990) studier av 

Toyotas arbetsprocess till samma fenomen. För att anpassa sig till kundernas efterfrågan av 

specialiserade fordon när standardiserade/massproducerade fordon minskade i popularitet 

införde Toyota ett nytt produktionssystem byggt på flexibilitet istället för standardisering. Det 

nya arbetssättet innebar att de anställda fick möjligheten att förbättra sitt eget arbete och 

engagera sig i det dagliga problemlösandet (Womacks et. al., 1990). Takeuchi och Shimizu 

(2008) förklarar Toyotas framgång genom att företaget förändrade kulturen i organisationen, 

vilket gav mer makt åt medarbetarna att påverka sitt arbete. 

Under de senaste decennierna har organisatorisk flexibilitet ökat i popularitet. Samtidigt har 

värdebaserade ord som demokratiska arbetsplatser och empowerment erhållit ett starkare fäste 

på arbetsmarknaden. Idén om demokratiska arbetsplatser har sin grund hos arbetarrörelsen 

och berör arbetstagarens rätt att bestämma, medan empowerment berör den anställdes grad av 

involvering och engagemang i arbetet. Ur ett funktionellt perspektiv för organisationer ses 

demokrati som ett alternativ till byråkrati som kontrollsystem för prestanda och effektivitet, 

medan det ur ett värdebaserat perspektiv ses som rätten till medbestämmande och att 

individen ska driva sig själv (Rothschild & Whitt, 1986). 

Empowerment gestaltats som 1990-talets stora ledningsfilosofi och handlar om att “ge makt 

till” för att de anställda ska uppleva att de kan påverka sina arbetsuppgifter och sin situation 

inom företaget (Greasley et al., 2008). Nykodym et al. (1995) belyser vikten av att 

implementera empowerment som ledningskoncept på ett framgångsrikt sätt för att överleva 

som företag på marknaden under 2000-talet (ibid.). Utifrån ett funktionellt perspektiv ses 

empowerment som en funktion som bidrar med kontroll, flexibilitet och produktivitet. Ur det 

individualistiska värdebaserade perspektivet ses empowerment istället bidra till 

självbestämmande och självvärde. Ett sätt att öka en individs empowerment är att skapa 
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miljöer som främjar samarbete, engagemang och handlingsfrihet. När en individ upplever 

empowerment söker denne inte andras bekräftelse och tvekar inte vid beslut (Bashir et. al., 

2012). 

För att undkomma hierarkins inflexibilitet inför företag en platt organisationsstruktur där 

nivåer av auktoritet reduceras via decentralisering. Således fördelas ledningsbefogenheter 

såsom makt och inflytande mellan de anställda istället för att ges till en specifik överordnad 

ledare (Edmondson & Lee, 2017; Markova & Perry, 2014; Nykodym et. al., 1995). Vidare är 

ledning ändå närvarande men framträder genom empowerment där individen själv ska utöva 

engagemang och kontroll (Döös et. al., 2005). Strukturen är samtidigt inriktad på sociala 

interaktioner där subjektiva uppfattningar konsolideras och medlemmarna förändrar eller 

kasserar sina trosuppfattningar. Detta grundar gruppers kultur och berör grupprocesser såsom 

värderingar, social konformitet och sammanhållning (Ellinas et. al., 2017). Eftersom den 

traditionella byråkratiska hierarkin ses bristfällig gällande behovet av snabb anpassning till 

omvärlden framställs den platta organisationsstrukturen som lösningen för att möta de 

dynamiska sammanhangen (Burns & Stalker, 1961). Därmed ses omvärldens förändringar 

resultera i nya premisser för ledningen där företag inför en platt struktur för att tillmötesgå 

den flexibilitet som efterfrågas (Edmondson & Lee, 2017). Således behövs alternativa 

ledningsprinciper när styrningen sker genom att arbetsgruppens medlemmar blir sina egna 

inspiratörer och kontrollörer. Vad kräver då detta av företaget och dess medlemmar? 

  

1.2. Problematisering 
När ett företag radikalt decentraliserar organisationsstrukturen på ett sätt som genomsyrar hela 

företaget beskrivs organisationen som självstyrande. I en självstyrande organisation finns det 

ingen hierarkisk kontroll eftersom det inte finns ett rapporteringsförhållande mellan chef och 

underordnad. Istället präglas organisationen av en demokratisk arbetsprocess där samtliga 

personer har lika omfattande beslutanderättigheter oberoende position i företaget. För att 

förbli en funktionell organisation antas strategier som är koncentrerade på lagarbete. I dessa 

team tillåts medarbetarna att tillsammans ansvara för att organisera, reglera och kontrollera 

arbetets former och villkor (Edmondson & Lee, 2017; Markova & Perry, 2014). Därmed 

ersätter självstyrande team hierarkisk auktoritet genom att avlägsna chefer och dess absoluta 

makt. 
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Trots att det formella ledarskapet avskaffats i självstyrande team uteblir inte ledning och 

styrning. Traditionella ledarskapsteorier utgår från ledarskap som något individcentrerat där 

ledarskap utövas av en person. Inom självstyrande team delar medlemmarna istället ansvaret 

för att möta arbetets mål, vilket uppnås genom utövning av inflytande mellan individerna 

(Anderson & Sun, 2017). Således väcks frågan kring vad för förutsättningar som krävs för 

ledning inom en chefslös kontext där gruppen styr på egen hand utan en formell ledare. 

Utifrån en kunskapsöversikt kring ledarskap på arbetsplatser har det visat sig saknas empirisk 

forskning gällande hur ledning och styrning distribueras mellan de anställda när en formell 

chef saknas (Döös & Waldernström, 2008; Anderson & Sun, 2017). 

I självstyrande team ses den traditionellt organiserade hierarkiska auktoriteten ersättas genom 

att kulturen i gruppen istället delger rätt och fel till medlemmarna. Barker (1993) benämner 

detta som kulturell styrning där medlemmarna bevakar varandra. När teamet erhåller en stark 

social eller känslomässig förbindelse till varandra blir den kulturella styrningen ytterst 

kraftfull (Barker, 1993). Därmed har en individ i ett självstyrande team inte enbart rättigheter 

i form av påverkansmöjligheter utan även ansvar och skyldigheter mot det kollektiva 

(Edmondson & Lee, 2017). Således bidrar arbetssättet till ökad empowerment samtidigt som 

kravet på att hantera interpersonella relationer ökar (Döös & Waldernström, 2008). Det är 

därför nödvändigt att reflektera över strukturen och kulturen i form av hur kulturen utgör 

styrning för att förstå relationen mellan social kontroll och samtliga medlemmars lika 

rättigheter att påverka. Således bör ledning vid detta arbetssätt ses som en dynamik där rollen 

som följare och ledare inte är givna. Denna dynamik skapar en intressant problematik kring 

hur delad ledning mellan medlemmar förhåller sig till en individs egenmakt beroende på hur 

gruppen ser ut och fungerar. Detta ses intressant för en enskild individ i självstyrande 

arbetsgrupper utifrån vad denne måste förhålla sig till vid alternativt tänkande kring ledning. 

   

1.3. Syfte och frågeställning 
Utifrån sökande efter en djupgående förståelse utförs en fallstudie med syfte att undersöka hur 

medarbetare i självstyrande team upplever egenmakt beroende på hur gruppen fungerar, detta 

med utgångspunkt i följande frågeställning: 

 Vad utgör ledning i företaget med platt struktur när en formell chef saknas, och hur 

upplevs denna form av ledning?   
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1.3.1. Fallbeskrivning 

Sedan 1987 har kunskaps- och utbildningsföretaget Björn Lundéns Information AB förenklat 

små och medelstora organisationers företagande genom att erbjuda såväl praktiska verktyg 

som moderna programlösningar för att möjliggöra enklare förvaltande av skatt, deklaration, 

redovisning, löner och anställda. Med en målsättning att generera svar på allt som rör 

organisationers företagande erbjuds information och verktyg som hjälpmedel till företag 

genom försäljning av böcker och e-böcker, dokumentmallar, ekonomi- och skatteprogram, 

appar samt webbtjänster. Vidare kan hjälp även erhållas via kundservice eller genom någon 

av Björn Lundéns kurser och webbkurser (Björn Lundéns Information, 2018). 

Sammanlagt bedrivs organisationen i Sverige av drygt 110 medarbetare. Företaget arbetar 

teambaserat och beskriver sig själv som en synnerligen platt organisation med ett 

demokratiskt synsätt där samtliga medlemmar har lika mycket att säga till om (Björn Lundéns 

Information, 2018). Vidare är organisationen chefslös men har en verkställande direktör [VD] 

eftersom aktiebolagslagen kräver det av företag. Därmed bedrivs arbetsplatsen utan chefer där 

de anställda leder sitt eget arbete genom delaktighet och engagemang utan kraften som en 

chef använder för att trycka på uppifrån. Företagets organisationsform grundas i frihet som 

ledord med innebörden att alla bestämmelser och regler istället anses kränka de anställda. 

Vidare hanterar företaget samtliga frågor genom demokratisk beslutsordning där alla anställda 

erhåller en röst var oberoende position i företag (SvD Näringsliv, 2014). 

  

1.4. Disposition 
Inledningsvis presenteras studiens litteraturanknytning som ger en inblick i studiens område 

kring platt organisationsstruktur och självstyrande team. I detta avsnitt definieras också de 

teorier och begrepp som vi funnit relevanta för att förstå fenomen som beskrivs i det 

empiriska materialet. Efterföljande avsnitt berör metod där vi redogör för studiens 

forskningsprocess och val av tillvägagångssätt som kritiskt reflekteras över och motiveras 

utifrån studiens syfte. I den empiriska analysen presenteras det insamlade materialet i en 

tematisk ordning som översiktligt följer strukturen i litteraturanknytningen. Således 

analyseras och tolkas materialet genom att det sätts i relation till valda teorier och tidigare 

forskning. Slutligen sammanfattas studien i sin helhet i en sammanfattning och diskussion där 

de viktigaste slutsatserna presenteras. I detta avsnitt följer resonemang kring fenomenet, 

teorin, analysen och utförandet av undersökningen samt vidare forskning i ämnet. 
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2. Litteraturanknytning  

I studiens teoretiska referensram flyter tidigare forskning, teorier och begrepp samman. För 

att förstå Björn Lundéns Informations AB kontext och dess omfattning av decentralisering av 

hierarki presenteras vetenskapliga artiklar som berör decentraliserad organisationsstruktur. 

Decentraliseringen är ämnad att öka upplevelsen av psykologisk empowerment. Således följer 

en definition av empowerment med fokus på det som en ledningsprincip och subjektiv 

upplevelse eftersom syftet är att studera uppfattningen av egenmakt över sin egna situation. 

Eftersom makten decentraliseras delar gruppen på arbetet att leda processer framåt genom 

distribuerat ledarskap där beskrivning av olika beteenden ges för att förstå hur ledning 

gestaltats i självstyrande team. Eftersom empowerment skapar förståelse för egenmakt men 

inte ojämn maktfördelning presenteras sociala grupprocesser för att förstå hur självstyrande 

team fungerar. Med självstyrande team följer risker som grupptryck och socialt slappande, 

vilket förstås genom gruppfenomen som konsensus och konformitet som tenderar att leda till 

grupptänkande. Tillsammans med emotionell intelligens som möjliggör fungerat samarbete 

mellan medlemmarna studeras dessa uttryck för att förstå hur empowerment som 

ledningsprincip står i relation till ledning av gruppen.  

 

2.1. Decentraliserad organisationsstruktur 
Genom att studera företagets organisationsstruktur kan förståelse uppnås gällande hur ledning 

kommer till uttryck och i vilken omfattning självstyre förekommer i en organisation. Därmed 

ses undersökning av hur organiserad hierarkisk auktoritet decentraliseras bidra med en 

klargörelse i hur platt en organisations struktur ses vara. Omfattningen av decentralisering är 

relevant att studera för att förstå specifika maktstrukturer och således ledningsförhållanden. 

Edmondson och Lee (2017) belyser hur hierarki kan decentraliseras på olika sätt. Utifrån en 

metaanalys av 95 vetenskapliga artiklar som berör mindre hierarkiska organisationer delar 

författarna in litteraturen i tre kategorier utifrån olika abstraktionsnivåer. Vidare studerar 

Edmondson och Lee hur artiklarna i vardera kategori talar om omfattningen av 

decentralisering av hierarki. Således tas ett radikalt- och inkrementellt tillvägagångssätt fram 

som beskriver hur organisationsstruktur bör ses som mer eller mindre decentraliserade. Det 

radikala synsättet är när en organisation decentraliserar alla delar av organisationen, medan 

det inkrementella är när en organisation decentraliserar vissa delar av organisationen 

(Edmondson och Lee, 2017). 
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Den första kategorin, postbyråkratiska organisationer, berör artiklar som belyser principer 

som krävs för att samordna och koordinera arbetet dynamiskt genom att öka individens fria 

handlande. Dessa artiklar diskuterar mindre hierarkisk organisering som ett sätt att hjälpa en 

organisation att vara flexibel, lyhörd och innovativ (Edmondson & Lee, 2017). Till skillnad 

från en byråkratisk ledar-hierarki, som är uppbyggd på kontroll i form av chefens vilja, 

konstrueras en hybrid mellan individuell frihet och marknad där fokus blir på lyhördhet till 

kundens behov och således marknadens. Därmed bygger organisationsstrukturen på ledning 

från marknaden (Foss, 2003). Adler (2001) menar dock att ledning utgörs av gemensamma 

principer såsom sociala band, förtroende och partnerskap (ibid.) där organisationsstrukturen 

bygger på sammanhållning som istället driver företaget framåt (Edmondson & Lee, 2017). 

I den andra kategorin, humanistisk gruppledning, sammanställs artiklar kring egenmakt, 

deltagande ledning och självstyrande team (Edmonson & Lee, 2017). Barker (1993) belyser 

hur medlemmar i mindre hierarkiska organisationer utvecklar värdebaserad och normativ 

styrning i kontrollsyfte. Denna form av ledning upplevs styra handlingar kraftigare än 

hierarkiskt kontrollsystem. Således beskrivs avskaffandet av byråkrati som paradoxalt då 

mindre formell kontroll innebär frihet från överordnad men inte frihet från andra former av 

kontroll (Barker, 1993). Vidare bidrar den platta strukturen till ökad effektivitet hos individer 

genom att beslut i självorganiserande team tas i grupp, vilket ökar deltagande och egenmakt. 

Detta resulterar i att kontroll utövas internt av gruppmedlemmar snarare än externt av chefer. 

Således ses en organisation radikalt decentraliseras när förhållandet mellan chef-underordnad 

elimineras (Edmonson & Lee, 2017). 

Under tredje kategorin, organisationsdemokrati, berörs artiklar som industri-demokrati, 

arbetsplatsdemokrati och demokratiska organisationer. I samband med industrialiseringens 

hårda krav på arbetstagarna började de anställda begära rättvisa villkor. Således myntades 

begreppet organisations-demokrati/arbetsplatsdemokrati i vetenskapliga artiklar där 

arbetstagarens frihet började diskuteras. Tidigare associerades begreppet demokratiska 

organisationer med klassbegreppet, det vill säga arbetstagarnas solidaritet med varandra mot 

arbetsgivarens makt. Numera berör demokrati på arbetsplatsen rättigheter och skyldigheter till 

kollektivet. Detta kan likställas med medborgarskap där individuell frihet tillkommer men 

även skyldighet och ansvar för sin nation (Edmonson & Lee, 2017). Enligt Forcadell (2005) 

kan en organisation ses som demokratisk när den har en demokratisk kultur som består av 

gemensamma värderingar av demokrati, förtroende, ansvar och respekt. För att uppnå detta 

behövs det en medborgarkultur där individens rättigheter är lika viktiga som individens ansvar 
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till kollektivet (Forcadell, 2005). I denna kategori ses radikal decentralisering av ledning när 

ett företag utgår från en anpassning till kundsegment eller samhällsorienterande former av 

organisering med fokus på ett ömsesidigt inflytande mellan individer inom organisationen 

(Edmonson & Lee, 2017). 

 

2.2. Empowerment 
Genom att studera empowerment ur ett psykologiskt perspektiv kan förståelse erhållas kring 

hur individer upplever kontroll och egenmakt över sin situation. Således är det relevant att 

förstå för att studera hur empowerment gestaltas som ledningsprincip. 

Empowerment ses som en ledningsprincip som berör hur “röstlösa” individer erhåller en röst 

(Buckley, 2000). I litteraturen uppstår det en viss problematik rörande empowerment till följd 

av begreppets många olika definitioner (Wilkinson, 1997). Empowerment kan ses utifrån ett 

interaktivt-, multidimensionellt- och psykologiskt perspektiv. Utifrån det interaktiva synsättet 

definieras empowerment som en handling till att öka och utveckla makt genom att arbeta 

tillsammans med andra (Vogt & Murrell, 1990). I det multidimensionella perspektivet ses 

empowerment som en individs kunskaper och färdigheter som syftar till relationshantering, 

förståelse för marknad/ekonomi, flexibilitet, kontroll efter feedback samt ett lönesystem som 

grundas på prestation (McLagan & Nel, 1997). Utifrån ett psykologiskt perspektiv definieras 

empowerment istället som en individs uppfattning av kontroll, kompetens och mål. Genom 

detta synsätt bidrar hög empowerment till ökad arbetstillfredsställelse och organisatoriskt 

engagemang samt minskad stress och trygghet i sin roll (Menon, 2001; Spreitzer, 

1996).  Eftersom empowerment berör den enskildes uppfattning av egenmakt kan begreppet 

inte användas för att förstå problemet med ojämn maktfördelning (Buckley, 2000). 

Efterföljande forskare menar att det är av yttersta betydelse att undersöka hur en individs 

uppfattning av empowerment ser ut inom en organisatorisk kontext eftersom det utgör en 

viktig roll i hur anställda upplever egenmakt (Greasley et al. 2008). 

  

2.2.1. Enskild empowerment 
Det psykologiska perspektivet på empowerment rör sig bortom traditionell forskning kring 

ledningsmetoder och fokuserar istället på enskilda anställdas upplevelse och uppfattning av 

egenmakt. Detta perspektiv betonar den anställdes uppfattning av kontroll, tro på makt, 

kompetens och självverkande. Utifrån de psykologiska aspekterna av empowerment har de 
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två författarna Lee and Koh (2001) utvecklat en teori kring fyra kognitioner som utgör de 

premisser som behövs för att en individ ska uppleva en känsla av empowerment. Individen 

måste känna: 

1. Meningsfullt: Mening med ett uppdrag i relation till egen standard och ideal. 

2. Kompetens: En tro på att kunna utföra uppgiften på ett skickligt sätt. 

3. Självbestämmande/valfrihet: Autonomi från början till slut gällande arbetsbeteenden 

och processer. 

4. Påverkansmöjligheter: Graden av uppfattning till vilken en individ kan påverka vis 

utfall i arbetet (ibid.). 

  

2.2.2. Empowerment genom grupp   
Genom att samarbeta med andra kan en individs enskilda empowerment öka (Gordon, 1995). 

Utifrån detta perspektiv ses empowerment som en handling att bygga, utveckla och öka 

enskild makt genom samarbete och delaktighet med andra. Detta beskrivs som interaktiv 

empowerment som möjliggör att den enskilde upplever empowerment när nivåer av hierarki 

reduceras och autonomi höjs i arbetsgrupper (Vogt & Murrell, 1990). För att uppleva 

empowerment menar forskaren Foster-Fishman (1997) att den anställde behöver full tillgång 

till information och resurser. Vidare ses även en organisations kultur betydelsefull för att 

uppleva en känsla av egenmakt. Om gruppkulturen är tillåtande och stöttande ökar den 

anställdes känsla av kontroll över sitt eget arbete (Foster-Fishman, 1997). 

I grupper med kollektivistisk kultur tenderar medlemmarna att göra betydligt mindre motstånd 

till självstyrande-gruppbeteenden. Detta kan förklaras utifrån att medlemmar i kollektivistiska 

kulturer bryr sig i högre utsträckning om gruppens bedömning jämfört med medlemmar i 

individualistiska kulturer. Kollektivism syftar till att individer bortser från sina egna intressen 

med hänsyn till gruppens intressen, vilket är motsatsen till individualism som syftar till 

individens tendens att prioritera sitt eget intresse före gruppens (Kirkman & Shapiro, 2001). I 

kollektivistiska kulturer finner människor tröst och energi i gruppen. I individualistiska 

kulturer vill individer kunna se sig som unika och inte begränsas av gruppen, vilket minskar 

betydelsen av empowerment. Detta kan förklaras utifrån att enskild empowerment stärks av 

andra när man delar information och kunskap, något som är mer vanligt i kollektivistiska 

kulturer (Çakar & Etürk, 2010). 
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2.3. Grupprocesser 
För att förstå följderna av decentralisering och delad makt i den platta strukturen blir det 

ytterst väsentligt att förstå beteende och grupprocesser. Därmed är det av betydelse att förstå 

hur grupper och deras kultur skapar social påverkan samt hur gruppens sammanhållning ger 

såväl begränsningar som möjligheter för den enskilde. Således ses kultur som den dynamik 

som sker inom gruppen i form av grupprocesser. 

 

2.3.1. Kollektiva former av ledarskap 
Utifrån de senaste decenniernas skepticism mot traditionella former av ledarskap anser ett 

flertal forskare att ledarskap bör ses som en delad aktivitet mellan gruppens medlemmar. 

Detta ledarskap benämns som delat ledarskap och bygger på processer av inflytande mellan 

medlemmarna. Således bör det förstås som en dynamik där samtliga ska leda varandra för att 

uppfylla förbestämda grupp- eller organisationsmål (Conger & Pearce, 2003). Ett delat 

ledarskap kan också förstås som ett delfenomen till teoribildningen av distribuerat ledarskap 

som innebär att makt och ansvar tilldelas ett team och inte en enskild person. Detta berör 

ledarskapsprocesser som är rörliga inom ett team medan delat ledarskap fokuserar på 

processer som behandlar delad ledning i chefsteam. Ledarskapet distribueras därmed mellan 

medlemmar i teamet istället för att centraliseras till en enskild individ eller till överordnade 

ledare (Döös et. al., 2005). Det distribuerade ledarskapet bör förstås som ett teamledarskap 

där samtliga medlemmar agerar hjälpare och medlare. Detta innebär att ledarskapet kan 

roteras inom teamet (Conger & Pearce, 2003). Vidare anser flera forskare att distribuerat 

ledarskap måste accepteras av den enskilde medlemmen. Denna acceptans kan begränsas av 

värderingar och normer kring särskilda intressen och identiteter som strider mot gemensamt 

fördelat ledarskap (Stewart et. al., 2011; Thorpe et. al., 2011). 

  

Distribuerat ledarskap i självstyrande team 

Eftersom beteenden som associeras med ledarskap tvingas fördelas mellan medlemmarna i ett 

självstyrande team förutsätts ett distribuerat ledarskap (Anderson & Sun, 2017; Stewart et al., 

2011; Barry, 1991). Barry (1991) menar att ett välfungerat självstyrande team möjliggörs 

genom att arbetsgruppen gemensamt delar på ledarskapet där respektive medlem blir en 

ledare som antar en komplementär ledarroll. Detta gör att ledarskap ses som en samling av 

beteenden som delas och roteras samt kan verka sekventiellt eller samtidigt. Detta resulterar i 

att rollen som ledare blir dynamisk snarare än statisk då följare och ledare utgörs av samma 
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person (Barry, 1991). De ledarbeteenden som behövs i självstyrande team för att skapa en 

komplett ledarroll är: 

1. Den visionära ledarskapsrollen kretsar kring att skapa nya och övertygande idéer.   

2. Den organiserade ledarskapsrollen bidrar med olika element till gruppens uppgift samt 

fokuserar på detaljerna, tidsfrister, effektivitet och struktur. Individer som anammar 

denna roll ser vanligtvis att händelser ska vara förutsägbara och idéer ska vara tydliga. 

Därmed föredrar de välstrukturerade situationer utan onödig tidsfördriv. 

3. Den utsträcka ledarskapsrollen ses som länken mellan det självstyrande teamet och 

utomstående aktörer. Således fokuserar denne på byggandet av nätverk. 

4. Den sociala ledarskapsrollen fokuserar på att utveckla och underhålla gruppen utifrån 

en socialpsykologisk position. Denne ser till att allas åsikter blir hörda, medlar vid 

konflikter och blir känslig inför gruppens emotionella tillstånd. 

  

2.3.2. Sociala influenser 
Självstyrande team baseras på en kultur som karaktäriseras av gemensamma värderingar och 

trosuppfattningar. En grupps gemensamma normer skapar ett teams organisationskultur och 

utgör styrning som samtliga medlemmar tvingas förhålla sig gentemot angående hur teamet 

ska arbeta och styras. Om det finns avvikelser från dessa regleras det genom grupprocesser 

som innebär att individer antingen ändrar sig själva eller att gruppen ändrar sig. Detta sker 

genom omedvetna grupprocesser (Granström, 2000) i form av uttryck som grupptryck, socialt 

slappande, konformitet, konsensus och grupptänkande. Dessa blir ytterst relevanta att beakta 

för att förstå beteendeprocesser och sammanhållning som kan skapa såväl förutsättningar som 

begränsningar för självstyrande team. 

Styrning inom självstyrande team upphör inte trots avskaffande av chefer utan ersätts istället 

av grupprocesser via kulturell styrning (Barker, 1993). Den kulturella styrningen kan likställas 

med en överordnads granskning men utgår istället från en horisontell övervakning där teamet 

bevakar varandra. Denna form av styrning sker genom att normalisera de aspekter som 

genererar ett positivt utfall för teamets utveckling för att säkerställa att samtliga medlemmar 

följer teamets regler. Således grundas den horisontella övervakningen i normer och 

värderingar. För att uppleva denna styrning som positiv bör den dolt komma till uttryck i 

exempelvis daglig avstämning som genererar en gemensam plattform för delegering av 

belöningar och sanktioner (Sewell, 1998). 
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I självstyrande team har det visat sig finnas en risk för att problem som socialt slappande och 

grupptryck utvecklas (Clark, 2005). Socialt slappande grundas i en förlitan till att andra ska 

utföra ens uppgift. Således inträffar det i situationer där medlemmarna utnyttjar det faktum att 

det finns personer som utför arbetet utan att man själv behöver genomföra det (Torrington, 

2011). Enligt Earley (1989) influerar en organisations kultur socialt slappande. I en 

kollektivistisk kultur är ansvar mot gruppen viktigare jämfört med i en individualistisk kultur 

där varje individ istället upplevs ansvara för sig själv. Vid ansträngningar/prestationer vid 

individuell och gemensam uppgiftslösning bedöms individer i kollektivistiska kulturer lösa en 

uppgift med lika mycket ansträngning oavsett om denne är ensamma eller i grupp. De 

individer som arbetar i en organisation med en individualistisk kultur ses istället anstränga sig 

mer för att lösa uppgifter när de är ensamma än i grupp. Vidare ges belöning för kollektiva 

ansträngningar i kollektivistiska organisationer medan individuella prestationer och 

ansträngningar belönas mer i individualistiska organisationer. Således utgör kulturen en viktig 

faktor där socialt slappande inte existerar på samma sätt i kollektivistiska som 

individualistiska kulturer eftersom det antas att individen ska prestera och anstränga sig för 

gruppens bästa. Därmed påverkar organisationskulturen vilka beteenden som belönas (Earley, 

1989). 

Grupptryck kan upplevas såväl negativt som positivt för en enskild medlem. Den negativa 

känslan grundas i upplevelsen av stort ansvar till gruppen som resulterar i en känsla av att 

exempelvis inte kunna sjukanmäla sig trots sjukdom. Den positiva känslan kommer från en 

upplevelse av att vilja arbeta hårdare och snabbare för att tillfredsställa gruppen, vilket enbart 

existerar om det finns en belöning i att tillfredsställa gruppen. När individer i en grupp blir allt 

mer lika till följd av grupptryck benämns det som konformitet (Torrington, 2011). 

  

Konformitet 

Konformitet ses primärt beskriva en individs handlande för att passa in i en grupp. I dagens 

samhälle uppmanas autonomi och unikhet, vilket står i kontrast till grupptillhörighet. 

Samtidigt sker belöning när en individ uppträder och agerar efter majoritetens åsikter och råd. 

Konformitet ses som en form av socialt inflytande och innebär förändring i tro eller beteende 

för att passa in i en grupp. Sammanhållning är därmed oerhört viktig för en grupps välmående 

men ökar också risken för katastrofala felaktiga beslutsfattande. En för hög konformitet leder 

till grupptryck där det blir svårare för individer att bryta från majoriteten. I sådana situationer 

blir det viktigare att behålla sammanhållning genom att undvika konflikter än att få sin röst 
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hörd (Janis, 1982). Kulturen utgör en viktig aspekt i omfattningen av konformitet. I en 

kollektivistisk kultur är konformiteten högre jämfört med i en individualistisk kultur. Till 

skillnad från individualistiska kulturer där konformitet bedöms som något negativ ses det i 

kollektivistiska kulturer som något positivt. Således ses kollektivism sammanfogad med 

konformitet (Bond & Smith, 1996). 

  

Konsensus 

Människor söker konsensus i gruppsammanhang som en nödvändighet för att kunna associera 

sig vid beslutsfattande och förändring. Konsensus innebär en strävan efter samförstånd och 

möjliggör sociala interaktioner genom en delning av uppfattning med andra. Denna delning 

resulterar i en sammanhållning mellan individer och beskrivs som konformitet. Konsensus 

grundas på en demokratisk tro om alla människors lika värde. Detta vilar i sin tur på tron om 

valfrihet, rationalitet och mellanmänsklig tillit. Konsensus uppstår genom argumentation och 

diskussion och innebär en möjlighet att motsätta sig gruppens gemensamma föreställningar. 

Detta innebär att alla inte behöver tycka likadant men att beslut ska fattas gemensamt och i 

enighet. Således upplevs det ineffektivt gällande tid eftersom alla ska kunna uttrycka sitt 

tycke. Därmed bidrar konsensus till kollektiv vinning genom större acceptans vid beslut 

(Moscovici & Doise, 1994). Trots att konsensus bygger på enighet betyder det inte att alla 

individer i en grupp ger ett äkta samtycke vid beslutsfattande. Lukes (2008) menar att makt 

inte enbart associeras med iakttagbara konflikter utan även hur individer influerar och 

påverkar varandra genom att forma preferenser kring ett visst tyckande och kännande. Det 

betyder att maktutövning sker i form av bildning av individers varseblivningar genom 

implementering av en känsla av tillfredsställelse och ett normaltillstånd där personer upplever 

inget att vara missnöjd över. Denna form av makt bedöms som produktiv genom att individer 

bli mer likasinnade och känner samt tänker lika vid beslutsfattande (Lukes, 2008). 

  

Grupptänkande 

Till följd av att ett självstyrande team är en självständig beslutsfattande grupp finns det större 

mottaglighet för ineffektivt beslutsfattande (Morrehead et. al., 1998). När gruppmedlemmar 

värdesätter sammanhållning och konformitet via lojalitet till gruppens normer högre än ett 

kritiskt förhållningssätt benämns det som grupptänkande. Detta berör beslutsfattande där 

gruppmedlemmarna är djupt involverade och eftersträvar samstämmighet över realistiska 

bedömningar och alternativa beslutsförslag (Janis, 1972). I Janis (1982) ursprungstanke ses 

gruppsammanhang ur ett unidimensionellt perspektiv där sammanhållning ses som 



 

13 
 

älskvärdhet och kollegialitet mellan medlemmarna i en grupp (ibid.). Moorhead et. al. (1998) 

menar att denna synvinkel begränsar förståelsen av grupptänkande i självstyrande team 

eftersom sammanhållning bedöms som en mångfacetterad konstruktion bestående av en 

uppgift- och interpersonella dimensioner (ibid.).   

Den uppgiftsbaserade sammanhållningen berör ett gemensamt engagemang för gruppens 

uppgift, medan den interpersonella sammanhållningen rör personliga relationer och vänskap 

med andra medlemmar. Således ses de istället som två självständiga konstruktioner och typer 

av sammanhållning där vardera av dem har olika effekt på produktivitet och utvecklingen av 

gruppnormer. Detta är viktigt att beakta vid undersökning mellan gruppsammanhållning och 

grupptänkande i självstyrande team (Moorhead et. al., 1998). Vid införandet av miljöer som 

har för avsikt att eftersträva effektiva team skapas intimitet i större utsträckning än tänkt 

uppgiftsbaserad sammanhållning. Fokus ligger därmed på att grunda förtroende, intensiva 

relationer och öppen samt ärlig kommunikation. Dessa begrepp är beteende och relationer 

kopplat till intimitet där ett extremt förtroende är relaterat till grupptänkande (Rosh et al., 

2012). 

  

Social dimension av emotionell intelligens 

För att hantera sociala relationer ses emotionell intelligens som en faktor för att nå ett 

funktionellt samarbete tillsammans med andra gruppmedlemmar. Goleman (1995) definierar 

emotionell intelligens som en individs förmåga att hantera och använda känslor på ett 

intelligent sätt för att styra sitt tänkande och handlande. Detta betyder att individen är 

medveten om och utnyttjar sina känslor för att fatta bra beslut (Golemans, 1995). Den sociala 

dimensionen av emotionell intelligens berör relationshantering, vilket syftar till individens 

förmåga att anpassa sitt handlande för att uppnå en tänkt önskvärd reaktion hos andra 

(Goleman, 1998). Emotionellt intelligenta individer visar på en bättre samarbetsförmåga och 

upplever hög tillfredsställelse av sina medarbetare (Salovey & Mayer, 1990). Att bemästra 

interpersonella relationer berör delning av beteende och känsloläge där det visat sig finnas ett 

positivt samband med emotionell intelligens och människor som lätt anammar ett smittande 

humör. Individer med en hög emotionell intelligens bedöms erhålla en större tendens att sluta 

samman med andra vid bedömning av känslomässig information (Engelberg & Sjöberg, 

2004). Den emotionella intelligens i form av färdigheter som respekt, tillit och ömsesidig 

nytta blir ytterst väsentliga i självstyrande team eftersom det bildar en stabil och hållbar 
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allians mellan gruppmedlemmarna. Således bidrar det till att individer vågar uttrycka sig på 

ett öppet- och ärligt sätt i gruppen (Roper & Phillips, 2007). 
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3. Metod 
I kapitlet redogörs för studiens vetenskapsteoretiska referensram och tillvägagångssätt som 

utmynnat i genomförandet av en tolkande kvalitativ fallstudie. 

  

3.1. Forskningsprocess 
Grupprocessens betydelse utgör essensen i studien genom syftet att söka förståelse för hur 

kulturen i gruppen påverkar de anställda. Vi ansåg att en hermeneutisk forskningsansats var 

lämplig för att studera fenomenet eftersom stora delar av innebörden i empirin troddes finnas 

mellan raderna i informationen från informanterna då ledning studerades i en kontext som 

hade för avsikt att avskaffa ledning och makt. Vidare ansågs detta angreppssättet också 

lämpligt då fokus i syftet riktades bort från det faktum att ledning fanns i självstyrande team, 

till att istället förstå vad ledning innebar och vad gruppen betydde för känslan av egenmakt 

(Gadamer, 1997). Således studeras informanternas subjektiva upplevelse av fenomenet för att 

nå en förståelse för känslan av egenmakt beroende på hur gruppen fungerar (Ödman, 2007). 

Eftersom vi sökt efter sociala företeelser i form av grupprocesser förstås fenomenet genom att 

det sätts i sitt meningssammanhang och inte ses som isolerad från den yttre omgivningen. 

Förståelsen av fenomenet grundades i tolkning av informanternas beskrivning av upplevelser, 

vilket till viss del oundvikligen förstås utifrån förförståelser som blir ytterst centrala utifrån 

hermeneutiskt synsätt (Ödman, 2007). För att minimera risken med att förförståelsen på ett 

okontrollerat sätt skulle styra studiens förfarande preciserade vi den i text innan undersökning 

av studieobjektet (Gadamer, 1997). 

  

3.1.1. Förförståelse   
Efter diskussion upplevdes vi dela liknande förförståelse av platt organisationsstruktur och 

självstyrande team utan formellt ledarskap. Förförståelsen är valet av fall där vi hade en 

föreställning om att ledning inte uteblir trots avsaknad av formellt ledarskap. Med denna 

utgångspunkt trodde vi att medlemmarna i det självstyrande teamet delade på ledarskapet och 

att arbetsgruppen utgjorde den nya ledningen. Vidare hade vi en uppfattning kring att den 

enskilda viljan att tillfredsställa gruppen och den kollektiva kulturen begränsade upplevelsen 

av individualistisk frihet som eftersträvas vid den platta organisationsstrukturen. Gruppen 
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antogs dela ledning medan dess kultur utgjorde styrning som vidare inverkade på möjligheten 

att uppleva enskild empowerment för den anställde.   

Medvetenheten kring vår förförståelse och dess potentiella risk att prägla studien resulterade i 

att vi eftersträvade öppenhet genom att vara mottagliga för att den ursprungliga tron kunde 

förkastas till följd av den nya information vi erhöll. Denna medvetenhet blev ytterst väsentlig 

vid insamlingen av materialet för att säkerställa att förförståelsen inte styrde utan att frågorna 

besvarades fritt av informanterna trots att de ställdes av en specifik anledning. Vidare förhöll 

vi oss också kritiska till vår ursprungliga uppfattning vid tolkning av svaren för att kunna 

presentera en representativ bild av informanternas svar och inte söka bekräftelse på det vi 

tidigare trodde.   

  

3.1.2. Undersökningsmetod 
För att få en förståelse genom tolkning av subjektiva upplevelser valdes en kvalitativ metod 

eftersom det gav möjligheten att djupare tränga ner under ytan och nå informanternas tankar 

och reflektioner kring fenomenet på ett öppet sätt (Widerberg, 2002). Således var syftet med 

studien att undersöka ledning vilket företaget till viss del ansåg sig sakna till följd av att de 

själva definierar sig som en platt organisation utan styrning och ledning från någon chef. 

Därmed ansåg vi att det var tvunget att använda en metod som inte enbart studerade det 

uppenbara, utan gav möjlighet till en djupgående undersökning för att nå det osynliga.   

Studiens ambition var att söka en kvalitativt djupare insikt i studieobjektet för att upptäcka det 

undertryckta som skyms vid första ögonkastet. Således intresserade vi oss inte för att finna 

potentiella generella samband (Widerberg, 2002). Vidare var vi medvetna om kritiken rörande 

objektivitet och avsaknad av distans mellan oss och vårt studieobjekt, vilket ses som ett ideal 

för kvantitativ forskning för att varken påverka eller påverkas av objektet. Eftersom vi 

önskade att uppnå en detaljerad bild av studieobjektet krävdes en djupgående nivå av 

involvering (Widerberg, 2002). Det bidrar till att tolkningarna präglats av oss som forskare 

men där intersubjektivitet möjliggörs genom att underlaget redovisas uttryckligen genom att 

tydligt gestalta forskningens tillvägagångssätt. 

Genom ett abduktivt synsätt har vi pendlat mellan teori och empiri för att relatera dessa till 

varandra där förståelsen successivt fått växa fram (Alvesson & Sköldberg, 2008). Därmed 

kunde vi grunda studiens frågor som användes vid insamlingen av det empiriska materialet 
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utifrån befintlig aktuell teori, samtidigt som empirin kompletterade den teoretiska 

anknytningen genom sökning efter ytterligare teori som hjälpte oss att förstå fenomenet.   

  

3.2. Genomförande 
För att besvara studiens frågeställning utfördes en fallstudie på Björn Lundéns Information 

AB där en platt organisationsstruktur utan formellt ledarskap kunde studeras som en specifik 

företeelse. Till följd av fallstudie som metod befann sig fenomenet i ett avgränsat 

sammanhang. Som ett resultat av denna forskningsstrategi var det svårt att se gränsen mellan 

fenomenet och kontexten eftersom de var tajt sammanflätade. Dock begränsas fallstudier inte 

till en viss metod eller ett specifikt angreppssätt (Creswell, 2013) utan det intressanta och 

avgörande var att studieobjektet var ett specifikt fall. Eftersom studiens syfte var att öka 

förståelsen genom en hermeneutisk kunskapssyn bedömdes Stakes (1995) beskrivning av 

fallstudier som en lämplig utgångspunkt: 

The case is given. We are interested in it, not because by studying it we learn about other 

cases or about some general problem, but because we need to learn about that particular 

case. We have an intrinsic interest in the case, and we may call our work intrinsic case study. 

(Stake, 1995:3). 

I detta sammanhang har fallstudien inneburit insamling av data genom semistrukturerade 

intervjuer med anställda inom företaget. Björn Lundéns Information AB valdes eftersom de 

själva identifierar sin struktur som platt och icke hierarkisk. Vidare valdes organisationen 

också utifrån ett teoretiskt urval. I en intrinsic case study (Stake, 1995) är fallet oftast givet 

genom att det föreligger ett fall som för sin egen skull är angeläget att studera. Med denna 

metod blir kontexten högst betydelsefull och har ett utvärderande värde (ibid.), vilket går i 

linje med vårt syfte. 

Utifrån valet av fallstudie tilläts fokusering på ett specifikt objekt. Detta ansågs fördelaktigt 

för att kunna studera de komplexa sociala processerna och relationerna. Vidare möjliggör en 

fallstudie en djupdykning inom ämnet i form av en upptäckt av information och kunskap om 

fallet i sig samt förståelse för kontexten (Creswell, 2013). Denna strategi tenderar även att 

fokusera på processer snarare än mätbara slutprodukter. Till sin spets kan den ibland ses 

producera mjukdata då den använder kvalitativ data och tolkande metoder (Denscombe, 

2014). Valet att enbart studera ett företag med en platt organisationsstruktur, även nämnt som 
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singel fallstudie, bidrar till att den kunskap som skildras blir ytterst djupgående om ett system 

och inte fler. Studiens ambition har inte varit att generalisera. Det väsentliga har istället varit 

att lära och skapa förståelse om hur ett företag med en platt organisationsstruktur kan te sig 

utifrån ett fall med förförståelsen att det kan variera från fall till fall. 

 

3.2.1. Urval 
Stake (1995) menar att första urvalskriteriet för en fallstudie bör vara ett fall som kan 

maximera kunskapen utifrån studiens syfte. Därefter bör information och datainsamling om 

fallet vara lättillgänglig och mottaglig för att bli studerad (Stake, 1995). Valet av fall baseras 

på syftet där Björn Lundéns Information AB valdes efter en aktiv sökning på internet efter 

“företag med en platt organisationsstruktur”. Organisationen ansågs uppfylla studiens 

teoretiska perspektiv genom att företaget saknar en formell ledare med makt och har en platt 

struktur. Björn Lundéns Information AB har sedan dess start och två decennier framåt arbetat 

med en platt struktur. Således ansåg vi att företaget bedöms ligga i framkant med att 

praktisera detta arbetssätt. Därmed möjliggjorde det att mycket god kunskap kunde inhämtas 

kring arbetssättet. För att erhålla frivilliga informanter skickades ett gemensamt mail ut till 

samtliga anställda på företaget. Eftersom undersökningen inte krävde några specifika 

urvalskriterier rörande val av informanter genomfördes ett tillgänglighetsurval oberoende 

specifika kriterier såsom ålder och kön. Företaget och de anställda visade sig mycket 

mottagliga och samarbetsvilliga där nio medarbetare valde att delta i studien. 

  

3.2.2. Insamling av empiriskt material 
Sammanlagt genomfördes nio intervjuer med anställda från företaget. Genom att använda en 

semistrukturerad intervjuguide utgick intervjun från frågeområden med relativt öppna frågor 

snarare än exakt detaljerade frågor. Med semistrukturerade intervjuer utformades frågorna 

utifrån fenomenet för att fånga deltagarnas uppfattning och upplevelse. Intervjuguiden 

skapades utifrån studiens teoretiska ramverk men där informanten själv fick beskriva och fritt 

tolka frågorna utan att vi som forskare styrde svaren (Lantz, 2013). Den semistrukturerade 

guiden bidrog till att intressanta följdfrågor direkt kunde följas upp på ett naturligt sätt under 

intervjun. 

Intervjuerna genomfördes på plats där vardera informant själv valde intervjutid. Dessa 

utfördes under tre dagar där respektive intervju tog mellan 45 och 60 minuter. För att 
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undkomma tekniska svårigheter och eventuella bortfall bandades intervjuerna med två 

diktafoner. Vi båda närvarande under intervjun där en var samtalsledare medan den andra 

aktivt lyssnade i syfte att på plats fånga upp intressanta följdfrågor. Denscombe (2014) menar 

att valet av mötesplats för en intervju kan vara betydelsefull och rekommenderar att den sker 

på en avskild plats för att minska risken för störningsmoment. Därför valdes ett avskilt 

mötesrum på företaget trots vetskap om eventuella risker med att utföra intervjun på 

arbetsplatsen, då reflektionen över arbetssättet blir svårare när man befinner sig i den miljö 

man ska förhålla sig kritisk mot. Eftersom ett avskilt rum valdes upplevdes detta inte vara en 

stor risk utan istället ansåg vi att det minskade tidsförlust för våra informanter och öka viljan 

att delta. Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv ansågs styrkan i att använda intervju som 

metod fördelaktigt eftersom det möjliggjorde undersökning av komplexa beteenden, åsikter, 

erfarenheter och reflektion (Hay, 2016). 

  

3.2.3. Bearbetning och analys av data 
För att uppnå förståelse användes den hermeneutiska spiralen där förförståelse, det insamlade 

material, teorierna och analysprocessen bidrog till en helhetsförståelse av fenomenet. Detta 

innebar en process där den ursprungliga helhetsförståelsen kring ledning inom företag med 

platt struktur och självstyrande team ständigt reviderades under studiens gång till följd av ny 

delföreståelse (Birkler, 2008). Genom den fallstudie som genomfördes har sambandet mellan 

empiri och syfte urskiljts genom en tematisk analysteknik som främst används för kvalitativ 

forskning och lämpas väl vid fallstudier. Därmed blev fokus på att identifiera teman och 

strukturera data på det mest sammanhängande sättet, till skillnad från att studera frekvensen 

av förekomsten av olika kategorier genom innehållsanalys. Således utgick intervjuguiden från 

de tre områdena organisationsstruktur, empowerment och grupprocesser som härstammar från 

den teoretiska anknytningen som utvecklats fram genom granskning kring ämnet rörande platt 

struktur och självstyrande team (Langemar, 2007). 

Materialet analyserades på ett adekvat sätt efter transkribering genom en öppen läsning av det 

empiriska materialet för att planlöst söka och ge utsagorna en möjlighet att utveckla sig. 

Denna form av läsning innebar att vi ständigt beaktade risken med att förförståelsen 

kontrollerade vår tolkning av texten. Vidare följde en kodning av texterna genom att sätta ord 

på sådant som var betydelsefullt för studiens syfte. Koderna relaterade till olika beteenden 
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som sorterades under respektive tema “Leds genom anpassning till andra”, “Erfarenhet och 

kunskap ger styrning”, “Väljer att fria före döma” eller “Väljer vi före jag” (Langemar. 2007). 

Tabell: 1 

Löpande transkriberad text                           Kodning             Beteende                    Tema  

Man får utgå ifrån att alla tar                          - Tillit           Tillåtande                     Väljer att fria 

sitt ansvar bara, gör det som de                     - Frihet            och inte                         före döma 

ska göra och gör sitt bästa liksom.             kontrollera               

 

Gränsdragningen mellan de fyra teman upplevdes stundtals svår eftersom det visade sig att 

flera citat passande under flera teman. Samtidigt som den tematiska analysen är flexibel och 

öppnar upp för olika analytiska vinklar på ett enkelt sätt har den en nackdel genom att 

tolkningen av materialet under vardera team riskerar att bli oenig med studiens teoretiska 

anknytning (Langemar. 2007). Därför utgick studien från ett abduktivt synsätt för att flexibelt 

kunna anpassa studiens teoretiska ramverk utifrån resultatet. 

  

3.3. Forskningskvalité 
Under studien beaktades den interna validiteten i form av mäta det som avses mätas genom att 

följa det som ursprungligen ämnades att undersökas utifrån syftet och frågeställningen. 

Validiteten i en fallstudie är beroende av information av hur fallet valts (Bryman, 2011). 

Därmed ges en detaljerad beskrivning av urvalsprocessen och Björn Lundéns Information 

AB. Vidare ses behovet av bekräftelse från tidigare forskning väsentlig för att öka 

tillförlitligheten i studien (Bryman, 2011). Med anledning av det har ett flertal varierande 

studier och forskare nyttjats vid teoretisk anknytning för att stämma av och få flera perspektiv 

på hur fenomenet kan betraktas. 

Till följd av fallstudie som undersökningsstrategi är den externa validiteten i form av 

möjligheten till ett generaliserbart resultat låg utanför det studerade sammanhanget (Bryman, 

2011). Istället ses målet med fallstudier att generalisera teorier med hjälp av analys från 

inhämtad data. Resultatet är inte generaliserbart till en hel population utan det viktiga i 

fallstudier är att kontrollera för teoretiska påståenden i syfte att utvidga förståelsen. Fokus på 

enskilda fall möjliggör en helhetssyn och djupdykning inom ämnet (Denscombe, 2014) där vi 

genom intervjuer med nio personer har undersökt ungefär tio procent av företaget. Den 
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information vi presenterar i analysen blir därför djupgående och representativ endast för vårt 

fall. 

För att stärka reliabiliteten i fallstudien i form av att forskningsresultatet blir detsamma vid 

upprepade mätningar ges en noggrann redogörelse och kritisk metoddiskussion kring hur 

fallet har studerats (Bryman, 2011). Således redovisas studiens intervjuguide som bifogad 

bilaga 1 för att möjliggöra att studien kan genomföras på nytt och erhålla samma resultat och 

slutsatser av efterföljande forskare. Vidare är omfattningen av metoddiskussion väsentligt för 

att läsaren ska erhålla en detaljerad beskrivning av hur vi gått tillväga och därmed öka 

fallstudiens reliabilitet. 

  

3.4. Etiska övervägande  

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har beaktats genomgående under studiens genomförande genom att upprätta det 

grundläggande individskyddskravet. Vidare har Vetenskapsrådets (2017) nyare publikation 

kring god forskningssed används för att säkerställa aktuell och uppdaterad forskningsetik. 

Samtliga informanter upplystes muntligt om de fyra huvudkraven informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet som konkretiseras ur individskyddskravet. Eftersom en 

presentation av studiens syfte inte upplevdes påverka undersökningens utfall informerades 

samtlig deltagare på ett sådant sätt att de blev införstådda med studiens avsikt. Till följd av att 

vissa frågor sågs röra eftertanke kring sådant som informanterna inte dagligen reflekterar över 

uppmanades de till betänketid. Vidare informerades om intervjuns frivillighet med rätten att 

avstå från att besvara frågor och avbryta intervjun. Samtliga deltagare uppgav ett muntligt 

samtycke till detta och att intervjun bandades med vetskap om att intervjun enbart hördes av 

oss i efterhand och sedan raderats (Vetenskapsrådet, 2002; 2017). 

Eftersom undersökningen berör variationer i inställningar till en viss fråga i en specifik grupp 

ses den enskilda individens identitet inte intressant för studiens syfte. Vidare sågs studiens 

forskningsstrategi resultera i valet att utesluta personliga bakgrundsfrågor för att minimera 

risken för att enskilda deltagare senare identifieras av andra i företaget. Således eftersträvades 

anonymitet för de enskilda informanterna, vilket eventuellt varit en bidragande faktor till att 

informanterna upplevdes yttra sig fritt och besvarade samtliga frågor. Detta kan ha förstärkts 

av att deltagarna i enrum delade med sig till oss som utomstående från verksamheten. Vidare 
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hanterades det insamlade materialet på ett sådant sätt som skulle försvåra för utomstående att 

kunna identifiera enskilda individer. I uppsatsen förstärktes strävan efter anonymitet för 

informanterna genom att titulera dem med fingerade könsneutrala namn för att reducera 

risken att svaren knyts till respektive individ. Slutligen upplystes de om att materialet enbart 

används till detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002; 2017) samt att vi erhållit 

verkställande direktörens godkännande att nämna företaget vid namn i uppsatsarbetet. 

Undersökningen berör inga sekretessbelagda uppgifter eller etiskt känsliga frågor då studiens 

syfte enbart berör hur gruppfenomen inverkar på upplevelsen av påverkansmöjligheter och 

inte utpekande av vem som styr. Vidare kan förtydligandet av intresset för deltagarnas egna 

erfarenheter och studiens avsikt att erhålla subjektiva upplevelser bidragit till välvilja att yttra 

sig när det inte finns några rätt eller fel. Till följd av djupare reflektion över subjektiva tankar 

och processer inom arbetssättet fördes ett kort samtal med vardera informant efter 

inspelningen för att säkerställa att ingen upplevde betungande känslor efter intervjun. 
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4. Empirisk analys 

Nedan följer en analys av det empiriska materialet. Med studiens syfte som utgångspunkt 

presenteras resultatet av vår tolkning och bearbetning av informanternas uttalande i de fyra 

teman “Leds genom anpassning till andra”, “Erfarenhet och kunskap ger styrning”, Väljer 

att fria före döma” och “Väljer vi före jag”. Eftersom vi eftersträvar anonymitet för 

informanterna benämns de vid fingerade namn såsom Robin, Jean, Kim o.s.v. 

  

4.1. Leds genom anpassning till andra 

Som ett resultat av att arbetet sker i grupp utan en formellt uttalad ledare anser informanterna 

att de tillsammans själva styr över det dagliga arbetet. Vidare talar samtliga informanter om 

vikten att ytterst prioritera och tillfredsställa kundens behov, något som ses ge en känsla av att 

arbetet blir betydelsefullt. Samtidigt bidrar kundfokuset till att arbetsprocesser ständigt 

förändras där flera anställda anser att arbetet kräver individer som kan vara flexibla. Enligt 

Foss (2003) är organisationer beroende och i behov av kontroll oavsett struktur. Lyhördheten 

mot kunden kan förstås som att arbetet bestäms av marknaden i form av tillgång och 

efterfrågan via konkurrens. Således ersätter det tidigare lydnadsförhållande till ledar-hierarkin 

och blir den drivande mekanismen för den anställde (Edmondson & Lee, 2017). Därmed kan 

behovet av att tillfredsställa kunden förstås som en anpassning till marknaden som i sin tur 

utgör ramen för det dagliga arbetet. Detta bör förstås som att marknaden bestämmer vad som 

ska genomföras men inte hur det ska ske. 

Andra teoretiker menar att ledning inte utgörs av marknaden utan av gemensamma principer 

såsom förtroende, partnerskap och sociala band (Adler, 2001). Således drivs organisationer av 

sammanhållning genom gemensamma principer som rör ett reflekterande förtroende 

(Edmonson & Lee, 2017). Sammanhållning som ledningsprincip kan ses som det delande av 

ansvar informanterna beskriver där inte en person likt en chef är ytterst skyldig och övervakar 

ens arbete. Till följd av att de arbetar självständigt i grupp belyser ett flertal anställda behovet 

av att uppdatera varandra om ens arbetsprocess för att dra åt samma riktning, något som sker 

under veckomöten eller korta dagliga stand-up möten. Vidare talas det om att gruppen har god 

insyn i varandras arbete och att ledning inte formellt utgörs av någon specifik person eller 

grupp utan att alla är delaktiga.   

Alla ser varandras arbetsinsats och så, det är inte mörkat på något sätt. Hela gruppen ser ju 

hur man jobbar. Är det inte någon som tillför något om man säger så, ja då skulle det märkas 
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direkt i gruppen. Man jobbar ju mot samma mål. Därför är det väldigt viktigt att man 

fungerar i gruppen, det är väldigt viktig, ja annars kan man inte arbeta här. (Robin) 

Det självständiga arbetet, avstämningarna och delade ansvaret mellan samtliga anställda bör 

förstås som delad ledning i form av distribuerat ledarskap genom att de kollektivt samarbetar 

där rollen som ledare blir rörlig inom teamet (Döös et. al., 2005). Således ses de som ett 

självstyrande team där samtliga anställda har möjlighet att både agera hjälpare och medlare 

(Conger & Pearce, 2003) vid interaktionerna under mötena. Gruppen ses därmed utgöra en 

styrningsfunktion genom att förstå den genom distribuerat ledarskap där ledning är ytterst 

närvarande men roteras inom teamet genom att ledaren och följaren utgörs av samma person 

inom gruppen (Anderson & Sun, 2017; Barry, 1991). Detta återspeglas i informanternas 

beskrivning av att de ser efter varandra på en nivå där de självständigt får arbeta men är 

delaktiga och redogör för sina arbetsprocesser för varandra. Conger och Pearce (2003) menar 

att det förstås som att de anställda leder varandra tillsammans (ibid.). Därmed har 

gruppmedlemmarna tillsammans antagit den ledningsfunktion som vanligtvis en chef besitter 

där allas lika värde följs, vilket bidrar till beaktande av flera personers tyckande och tänkande 

istället för en specifik chefs. 

Demokrati på arbetsplatsen berör enligt Battilana et. al (2017) såväl rättigheter via individuell 

frihet som skyldigheter genom ansvar för det kollektiva. Informanterna talar om att de har 

frihet och sammanhållning genom att de tillsammans fattar beslut där organisationen bör 

förstås som demokratisk. Således gäller det att de anställda måste få med sig och övertyga 

andra för att kunna leda arbetet framåt. Samtliga informanter menar att de tillsammans bollar 

sina enskilda åsikter genom diskussioner i gruppen som leder till ett beslut som oftast alla 

känner sig nöjda med. Utifrån Moscovici och Doise (1994) kan det förstås som att de strävar 

efter konsensus som beslutsform, vilket grundas på den demokratiska tron genom att de kan 

komma med motsatta åsikter. Detta ger en förståelse för informanternas upplevelse av 

acceptans vid beslutsfattande genom att de upplevt sig blivit hörda. Trots det ses konsensus 

oerhört tidskrävande (Moscovici & Doise, 1994). En informant upplever att inblandningen av 

många personer skapar hinder och tröttsamhet vid problemlösning genom att samma saker 

ältas när folk tycker olika: “Vi ältar och pratar och pratar om problemet, liksom försöker 

övertyga varandra.” (Kim). En annan informant bekräftar detta och menar: 

När det är många personer inblandade är det svårt att bestämma. Det kan bli lite problem 

när det inte är någon som ska ta beslut på riktigt liksom, då kan det flyga runt lite istället. [...] 
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Jag tycker inte det hanteras överhuvudtaget egentligen, det bara fortsätter. Det är lite tråkigt 

att man ska behöva älta saker. (Jamie) 

Enligt Janis (1972) ökar risken för grupptänkande när gruppen eftersträvar samstämmighet 

före realistiska bedömningar vid beslutsfattande. Sammanhållningen kan förstås som att 

gruppen har en hög konformitet men där olika åsikter bidrar till att problem ältas och inget 

besluts tas. Således uppstår inte grupptänkande trots den höga konformiteten eftersom det 

krävs beslutsfattande för att detta ska skapas, vilket ältandet förhindrar. Problematiken kring 

ältandet kan beröra den delade ledningen där alla måste övertygas vid beslut istället för endast 

en chef. Via övertygelse nås konsensus där arbetet leds framåt genom att alla respekterar 

varandras åsikter och där de tillsammans ansvarar för att nå ett beslut. Vid situationer där 

konsensus är svårt att uppnås upplevs processen att ta beslut som trögflytande. Enligt 

Granström (2000) kan det förstås som att gruppen försöker hantera individuella kontraster 

genom att ändra någons uppfattningar. 

  

4.1.1. Kulturen som en outtalad ledning 

Enligt Forcadell (2005) måste demokratiska organisationer bestå av en demokratisk kultur 

som decentraliserar makten genom fri kommunikation där det krävs gemensamma 

värderingar, förtroende, ansvar och respekt. Vidare innebär reduceringen av den formella 

kontrollen från överordnad inte frihet från andra former av kontroll (Edmonson & Lee, 2017). 

Samtliga informanter upplever sig ha svårt att se att det skulle finns några specifikt uttalade 

regler och krav på arbetet. Istället talar de om hur man tillåts göra vissa saker inom vissa 

ramar som bara är underförstått. 

Jag vet inte… svårt… Men man måste hålla sig inom vissa ramar, man vet ju att man inte kan 

köpa in vad som helst, det vet man ju fastän det inte är sagt. Man måste ändå hållas sig inom 

vissa ramar men ändå göra det fritt på något sätt. (Jean) 

Enligt Edmonson och Lee (2017) kan detta ses som humanistisk ledning där Barker (1993) 

menar att medlemmarna utvecklar normativ styrning för handlingar i kontrollsyfte. Således 

kan den underförstådda ramen och det som upplevs outtalat men följs, ändå ses som 

gemensamma normer och förpliktelser som de tvingas förhålla sig till angående 

tillvägagångssätt. Barker menar att detta blir gruppens organisationskultur (Barker, 1993). 

Detta kan skapa den starka ansvarskänslan gentemot att följa ramen kring ett tillåtande 

beteende för att undvika bestraffning av andra i gruppen. Således utgör normerna en 
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kontrollmekanism för det självstyrande teamet. Enligt Sewell (1998) kan det förstås som 

horisontell övervakning där teamet bevakar varandra genom styrning via normer, något som 

bör komma till uttryck på ett dolt sätt då styrning av andra är otillåtet (ibid.). Den dolda 

styrningen har införlivats via normer och värderingar som upplevs självklara för de anställda 

genom att företagskulturen internaliserats. Detta skapar i sin tur förståelse för informanternas 

upplevelse av att inga riktlinjer ses finnas i arbetet då styrningen ersätts av grupprocesser via 

kulturell styrning och horisontell övervakning. Vidare upplevs det reglera de anställdas aktiva 

val såsom att inte köpa dyra onödiga saker. 

En informant menar att tillfredsställandet gentemot många kollegor istället för en enskild chef 

bidrar till mer arbete: “Det blir att jag gör många saker för jag vill att alla kollegor ska se, 

jag tror att det kan vara lite stressande också i den här typen av organisationer.” (Jamie). 

Därmed kan den kulturella styrning och övervakning av varandra genom delad ledning skapa 

större anpassning till fler personer jämfört med hierarkiska organisationer. Trots det ses den 

delade ledningen fungera bra mellan de anställda. Det kan förstås utifrån att det distribuerade 

ledarskapet inte begränsas utav djupt rotade värderingar och normer kring motstånd mot 

gemensamt deltagande av ledarskap. Vidare kan detta bero på att organisationens kultur 

grundats på och alltid varit starkt kopplat till ett kollektivt synsätt. Några informanter medger 

dock att det är svårt att ändra på vissa saker i gruppen. Det kan ses som att kulturen styr och 

blir således svårare att ändra än givna regelverk (Stewart et. al., 2011; Thorpe et. al., 2011). 

De anställda drivs till viss del av marknaden ur ett post-byråkratiskt perspektiv genom att de 

upplevs behöva vara flexibla mot kundens behov. Samtidigt bygger organisationen på 

demokratiskt ideologiska grunder som utgår från ett värdebaserat perspektiv där de drivs av 

sammanhållning och en stark kulturell styrning. Detta kommer till uttryck via ett kollektivt 

synsätt där de erhåller medbestämmanderätt genom att det formella förhållandet mellan chef-

underordnad reviderats (Edmonson & Lee, 2017; Rothschild & Whitt, 1986). Därmed har 

företaget decentraliserats på ett radikalt tillvägagångssätt eftersom organisationen i sin helhet 

är decentraliserad (Edmonson & Lee, 2017). Trots radikal decentralisering existerar och 

accepteras ledning av de anställda eftersom den blir underförstådd via självklara normer och 

värderingar. 
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4.2. Erfarenhet och kunskap ger styrning 

I demokratiska organisationer där funktionell makt ska reduceras blir faktorer som delad 

vision, förtroende, autonomi, och kunskapsflöde via delade erfarenheter en förutsättning i 

grupper som styr sig själva (Forcadell, 2005). Samtliga informanter förutom en upplever brist 

i informationsutbyte på arbetsplatsen där de beskriver att information ofta “svävar runt i 

lokalen”. För att kunna ta välgrundade beslut och öka egenmakt behöver de anställda full 

tillgång till information och resurser vilket förutsätter att kulturen i gruppen är tillåtande och 

stöttande (Foster-Fishman, 1997). Organisationskulturen är således avgörande för hur en 

individ upplever egenmakt, vilket förstärks när man delar information och kunskap med andra 

(Çakar & Etürk, 2010; McLagan & Nel 1997). Informanterna upplever en viss svårighet med 

informationsspridning, att information får sökas upp på egen hand genom att fråga sina 

kollegor då ett formellt och givet sätt att byta information på saknas. Teoretiskt kan det ge en 

indikation på reducerad empowerment samtidigt som de personer som besitter mycket 

information och erfarenhet får ett större ansvar och en ökad delaktighet samt empowerment.   

Utifrån erfarenhet och kunskap konstrueras olika roller som inte är formellt bestämda. De 

anställda som arbetat länge och har mest erfarenhet får en mer övergripande roll och kan svara 

på fler frågor som kollegor undrar över. Fyra av informanterna uttrycker en svårighet kring att 

prioritera och erhålla en överblick över arbetet inom organisationen. 

Man har inte alltid samma bild av vad man ska komma fram till. Ska man lösa något 

tillsammans och så tänker jag en sak och så tänker du en sak, då sitter vi och jobbar på olika 

saker. (Alex)   

För att tillmötesgå denna problematik tillsätts individer som ska erhålla en övergripande roll 

och därmed hjälpa till med prioriteringar och mål. Organisationen har redan tillsatt personer 

vars syfte är att förenkla kommunikation, information och prioritering mellan kollegor.  Barry 

(1991) menar att olika roller behövs för att självstyrande grupper ska fungera. En 

ledarskapsstil som är viktig gällande prioriteringar och struktur är den organiserade rollen. 

Denna person ska besitta en roll som hjälper till att organisera och leda arbetet för att gruppen 

ska blir produktiv. Andra ledarskapsstilar behövs vid självstyrande team men informanterna 

uttrycker endast brist på personal med en roll som innebär struktur och organisering i det 

dagliga arbetet. En informant upplever att ett problem med självstyrande grupper är att 

prioritera rätt eller att ha någon att ställa frågor till. Vidare svarade denne om vilka personer 

som blivit tilldelad den rollen: “De som tidigare haft en sån roll men inte varit uttalat. Jag 
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tror det blir bättre…”. (Jamie). Således kan den organiserade rollen förstås som en outtalad 

ledarperson då den blir en hjälpande hand som de andra kan vända sig till för trygghet vid vad 

som ska göras. Denna besitter inte någon absolut beslutanderätt utan bör förstås som en 

vägledare då kulturen i gruppen beskrivs som tillåtande och stöttande där ingen ska bestämma 

över någon annan. Därmed ses egenmakten inte reduceras då informanterna uppger att de kan 

ta egna beslut.   

Teoretiskt kan egenmakt förstärkas via gruppen, vilket kallas för interaktiv empowerment. 

Utifrån detta perspektiv är empowerment en handling att bygga, utveckla och öka makt 

genom samarbete och delaktighet med andra. Syftet med empowerment i arbetsgrupper är att 

reducera nivåer av hierarki och stärka autonomi (Vogt & Murrell, 1990). Detta kan skapa 

förståelse för att den delade ledningen och gruppen i sig inte begränsar känslan av upplevd 

empowerment, vilket samtliga informanter bekräftar genom att de ytterst upplever sig kunna 

styra sitt egna arbete. Därmed bör dess kultur istället förstås som den faktor som utgör 

premisserna för känslan av upplevd egenmakt. 

  

4.3. Väljer att fria före döma 
Ett flertal informanter talar om sina upplevelser av stor åsiktsfrihet i gruppen oberoende 

arbetstid inom företaget. Vidare beskrivs det vara otillåtet att kontrollera eller vaka över 

andras arbete. Sex informanter uttrycker öppet hur gruppens tro utgår från tillit och frihet till 

den enskilde anställde innan denne begränsas, “[...] att man upplever att man inte blir 

fråntagen ansvarsmöjligheten.” (Sam). Således bör gruppens kultur ses som tillåtande genom 

att de respekterar allas åsikter och accepterar samt förstår att fel begås. Foster-Fishman (1997) 

menar att en kultur som grundas i förtroende och tolerans främjar den anställdes känsla av 

makt över sitt eget arbete (ibid.). Detta skapar en förståelse för att alla informanterna upplever 

att de besitter stor frihet att själv utforma sitt arbete. Således kan de besluta på egen hand 

samtidigt som de får sin röst hörd i gruppen när de kommer med förslag kring förbättringar. 

Därmed bör det förstås som att de anställda upplever en hög empowerment (Gordon, 1995) 

genom att kompetens, självbestämmande och påverkansmöjligheterna upplevs som stora 

(Lees and Kohs, 2001). 

De informanter som är nyanställda upplever sig ha ett större behov av bekräftelse och tvekar 

mer jämfört med de som arbetat längre. Detta kan förstås som lägre empowerment baserat på 

bristande kompetens (Bashir, Ismat & Mahmood, 2012). Den tillåtande kulturen i gruppen 
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kan dock skapa förståelse för varför de ändå upplever sig erhålla en känsla av egenmakt. 

Eftersom de har möjligheten att själv bestämma och påverka sitt arbete väger det upp den 

bristande kompetensen när de tillåts och vågar yttra sig samt testa sig fram utan att dömas. 

Detta kan förstås som att den tillåtande kulturen främjar upplevelsen av empowerment. 

Med frihetskänslan följer känslan av ansvar där majoriteten av de anställda menar att arbete 

kräver ett stort ansvarstagande. 

Det är frihet under ansvar kan man säga, både frihet men också att man får ta stort ansvar 

här. Ju mer du engagerar dig, desto mer ansvar får du, alltså alla har ju lika ansvar men 

engagerar du dig mer så kommer du ju närmare saker och ting också. Är du engagerad så blir 

du med i beslutsprocessen på ett annat sätt bara genom att du engagerar dig och sätter dig 

in i frågor. (Mika) 

Ytterligare fem informanter belyser vikten av initiativtagande och att man måste ta för sig för 

att vara delaktig i arbetsprocessen. Enligt Buckley (2000) kan det förstås som att de upplever 

empowerment trots att det kan finnas ojämn maktfördelning (ibid.). En informant beskriver 

det som att alla får vara med, att hjälp ges av alla men att det kan vara svårt att be om det 

“Det finns folk som stöttar upp en men man kan väl ibland känna att, inte det att man inte 

släpps in men att man får ta eget initiativ och ansvar.” (Andy). Således kan det ses som att 

vissa informanter upplever att de som driver och engagerar sig tenderar att styra mer, 

samtidigt som de själva ändå upplever sig erhålla det utrymme för engagemang som de 

önskar. En informant menar även att friheten kan skapa stress när det saknas någon som 

begränsar en. Således upplever de eventuellt mindre empowerment (Menon, 2001; Spreitzer, 

1996) trots att informanterna själv upplever sig erhålla tillfredsställande egenmakt. Detta kan 

förstås utifrån att de anställdas standard och ideal anpassas, att de är tillfreds med sin 

involvering och därför upplever en hög empowerment ändå (Lees & Kohs, 2001). Därmed 

kan gruppens tillåtelse via frihet ses som att den anställde får delta och engagera i den 

utsträckning som önskas och som således skapar en känsla av egenmakt i en proportion som 

varje enskild anställd vill erhålla. 

  

4.4. Väljer vi före jag 

Björn Lundéns Information AB präglas av ett kollektivistiskt synsätt eftersom gruppen styrs 

av en stark sammanhållning där individens behov bedöms som sekundär till gruppens. De 
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faktorer som påvisar den kollektivistiska kulturen i materialet är kollektiv belöning, att de 

anställda sätter löner på varandra, att de erhåller en stark vi-känsla i gruppen, att ingen bör ha 

maktambition, det finns ett stort hänsynstagande till kollegor och man belastar inte sina 

kollegor med arbete. Kollektivet i detta sammanhang ses utgöras av arbetsgruppen och 

kollegorna där gruppkultur och gruppnormer reglerar hur belöning och ansträngning ska 

fördelas (Granström, 2000). Samtliga informanter menar att belöning efterfrågas där vissa 

anser att “en klapp på axeln” skulle uppskattas. 

Ja, det är det som egentligen efterfrågas [belöning]. Vi har ju inga chefer och det finns ingen 

utpräglad del att någon kommer och klappar en på axeln. Det är något som efterfrågats, 

liksom att man får någon form av respons eller uppmuntran. (Mika) 

Således finns det en saknad av individuell belöning vid väl utfört arbete. Däremot beskriver 

två informanter att belöning sker i kollektiva former där ansträngningar som förenklar andras 

arbete får hög uppskattning. I kollektivistiska organisationer belönas kollektiva prestationer 

mer än individuella prestationer (Earley, 1989). En informant uttrycker det som att “Vi är en 

grupp och arbetar tillsammans, inte individen, den är viktig. Så nej man lyfter inte enskilda 

individer.” (Robin). I kollektivistiska kulturer präglas organisationer av att lösa 

arbetsuppgifter snabbare i gemenskap än individuellt eftersom ansvarskänslan primärt ligger 

hos gruppen och inte individen. Således ses ansvar också kulturellt betingat. Det är viktigt att 

ta ansvar för sitt eget arbete för att förenkla gruppens arbete i kollektivistiska organisationer 

(Earley, 1989). 

Ett beteende som inte bedöms normativt tillåtet enligt informanterna är att belasta sina 

kollegor med arbete och inte ta eget ansvar. Teoretiskt benämns det som socialt slappande och 

är en risk med självstyrande grupper (Clark, 2005). 

Jag tror att något som irriterar, eller som inte skulle vara tillåtande, är det här med att vara 

för självisk. Att någonstans bara se till sitt, exempelvis att vi har skrivit frågor som ligger på 

ett bord och så ska man fördela dem och så tar de andra åt sig enkla frågorna. Ja att man 

låter de sur-degiga, det som tar en timme att reda ut, dom lägger man på någon annan. Det 

är ju ett ganska själviskt beteende. (Joy) 

Socialt slappande uppkommer i situationer där en eller flera medlemmar förlitar sig på att 

andra ska utföra uppgiften. Detta är möjligt när det finns individer i gruppen som man vet 

kommer utföra arbetet utan ens hjälp (Torrington, 2011). Informanterna visar på en väl 
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medvetenhet kring att det finns en risk med att anställda inte tar sitt ansvar utan istället 

belastar sina kollegor. Trots detta upplever ingen av informanterna detta som ett problem då 

det antas att varje individ gör sitt bästa. Enligt Earley (1989) indikerar det att organisationen 

har en kollektivistisk kultur eftersom det är antaget att individen anstränger sig för gruppen. 

Detta kan ses som att de värnar om de sociala relationerna, vilket tyder på att informanterna 

erhåller en hög emotionell intelligens (Engelberg & Sjöberg, 2004). 

Utöver socialt slappande nämner Clarks (2005) grupptryck som ett problem i självstyrande 

grupper, vilket kan upplevas som både positivt och negativt. Grupptryck ses ur en negativ 

synvinkel när en medarbetare känner att den inte kan vara frånvarande då ansvar gentemot 

gruppen kommer i första hand. Samma grupptryck kan upplevas positivt när en medarbetare 

vill arbeta hårdare och snabbare för att tillfredsställa gruppen, vilket uppstår när det finns 

belöning i att tillfredsställa gruppen (Torrington, 2011). Till följd av att de anställda på 

företaget sätter lön på varandra kan det förstås som att det positivt upplevda grupptrycket 

framträder genom att det finns en belöning i att tillfredsställa gruppen. 

  

4.4.1. Vågar ifrågasätta inom ramen för att bevara sammanhållningen 
Vidare uttrycker samtliga informanter vikten av att tillfredsställa sina medarbetare genom att 

vara hjälpsam. Således anses det ytterst betydelsefullt att bevara den goda sammanhållningen 

och passa in. Därmed ses gruppen erhålla en hög konformitet som utgör en typ av socialt 

inflytande där de anställda förändrar sin tro och sitt beteende för att passa in (Janis, 1982). 

Detta resulterar i att samtliga informanter upplever sammanhållningen som viktigt för 

gruppens välmående. Vidare bedöms den tajta sammanhållningen öka risken för 

grupptänkande eftersom majoritetens åsikt dominerar över individens (Janis, 1982). I 

kollektivistiska organisationer ses individuella kontraster problematiska. Detta medför att 

strukturella förändringar måste vidtas som ett sätt att utesluta icke komparativa medlemmar 

(Granström, 2000). Detta skapar förståelse för en informants åsikt om oenigheter på 

arbetsplatsen där denne menar att “Någon får byta avdelning eller något för man kan inte gå 

runt och vara sur på varandra på samma avdelning, det kommer ju sabba för hela gruppen.” 

(Alex). Enligt Janis (1982) riskerar den höga konformiteten i arbetsgruppen att leda till 

grupptänkande när gruppmedlemmarna värdesätter sammanhållning högre än ett kritiskt 

förhållningssätt (ibid.). Således följs gruppen blint (Baron et. al., 1996) där snabba beslut tas 
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vid problemlösning (Janis, 1982). Trots den starka sammanhållningen och höga konformiteten 

upplevs beslutfattande som en dryg process vid vissa tillfällen. 

Problem som påverkar oss personligt i form av att det blir en försämring av min 

arbetssituation, de problemen är de som tar längst tid och är svårast. När man har den 

personliga känslan med sig. (Joy) 

Om ett beslut inte är kopplat till en personlig känsla menar informanterna att beslutsfattande i 

gruppen vanligtvis sker utan större missnöje. Detta kan förstås som att gruppen har två olika 

sammanhållningar, en uppgiftsbaserad sammanhållning som berör ett gemensamt 

engagemang för gruppens uppgift och en interpersonell sammanhållning som berör personliga 

relationer eller vänskap med andra. Enligt Moorhead et. al. (1998) minskas mottagligheten för 

grupptänkande vid hög nivå av uppgiftsbaserad sammanhållning, jämfört med hög nivå av 

interpersonell sammanhållning som ökar mottagligheten (ibid.). De anställda upplevs värdera 

sammanhållningen högt där informanterna beskriver en hög intimitet genom att de belyser hur 

organisationen präglas av en stark vi-känsla. Vidare anser samtliga att de kan yttra sina åsikter 

gällande utförande av arbetsuppgifter men att det upplevs svårare att ta beslut när det kan 

påverka kollegorna negativt. Detta förstås utifrån att den interpersonella sammanhållningen 

blir oerhört viktig för informanten. Till följd av detta ses beslutsfattande som berör dem 

personligt ta lång tid, alternativ tas inga beslut alls eftersom den goda stämningen kommer i 

första hand. Således undviks dessa konflikter och beslut, vilket teoretiskt kan antas att 

grupptänkande gällande personlig sammanhållning inte får ett fäste (Janis, 1982). Vidare 

erhåller inte grupptänkande ett fäste gällande uppgiftsbaserad sammanhållning då samtliga 

informanter menar att de kan uttrycka sig emot gruppen om dem vill när det rör sig om 

utförande av arbetsrelaterade beslut. 

För att kunna arbeta i en platt organisation anser en informant att det är viktigt att “... man 

håller sig väl med sina kollegor, att vi vill samma saker. “ (Kim). Samtliga informanter 

upprepar att sammanhållningen är oerhört viktig, att de anställda bör passa in i organisationen. 

Detta ses syfta till att erhålla goda sociala förmågor “... att man måste vilja vara med 

människor för att kunna arbeta här.” (Robin). Arbetet bedöms därmed förutsätta emotionell 

intelligens till följd av att de anställda arbetar i grupp. En grupp som framhåller färdigheter 

som respekt, tillit och ömsesidig nytta är emotionellt intelligent. Detta innebär att känslor kan 

uttryckas öppet och ärligt utan tvekan samt behandlas genom att diskuteras och angripas på ett 

djupt tillvägagångssätt (Roper & Phillips, 2007). Eftersom samtliga informanter är väl 
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medvetna om vilka sociala förutsättningar som krävs för att arbeta i ett företag med en platt 

struktur utan en överordnad chef bedöms de erhålla en hög emotionell intelligens. För att 

säkerställa att gruppharmonin bevaras blir det väsentligt att anställa likasinnade som passar in 

i gruppen (Goleman, 1998). Detta speglar företagets uppmuntran av god relationshantering 

när de rekryterar nya anställda där flertalet av informanterna menar att den anställde bör ha 

goda sociala förmågor då en stor del av deras arbetssätt förutsätter det. 

Den starka sammanhållningen och den kollektiva kulturen påverkar inte den tillfredsställande 

känslan av upplevd egenmakt som informanterna upplever sig erhålla. Detta kan förstås 

utifrån att man undviker situationer som reducerar empowerment såsom att ta beslut eller 

konflikter som kan påverka sina kollegor negativt. Generellt upplever informanterna lite 

konflikter och hög tillfredsställelse. Enligt Lukes (2008) förstås detta utifrån att makt ses som 

social påverkan på människors trosuppfattningar genom implementering av sin egen tro på 

den andre (ibid.) såsom vid implementering av tillfredsställelse som känsla där de anställda 

inte upplever sig vara missnöjda över något. Således ger det en förståelse för deras goda 

produktivitet genom att de ofta tänker och känner lika, därav de snabba besluten. 

Undvikandet av personliga konflikter kan förstås som en form av makt där kulturen begränsar 

egenmakten i situationer som innebär att gruppens goda harmoni störs. Teoretiskt antas 

empowerment förstärkas i gruppsammanhang (Çakar & Etürk, 2010), vilket kan kritiseras vid 

dessa situationer samt gruppsammanhang som berör den personliga sammanhållningen. 

Istället bör det ses som att empowerment försvagas vid dessa situationer och vid beslut som 

påverkar ens kollegor till följd av grupptryck. Således bör grupptryck förstås som en 

begränsande faktor av empowerment vid dessa gruppsammanhang. 
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5. Sammanfattning och diskussion 

Inledningsvis presenteras studiens mest centrala resultat och den tes som framkommit vid 

analysen. Därefter följer en reflekterande diskussion över hur frågeställningen besvarats, 

metodologiska och teoretiska begränsningar samt resonemang kring fenomenet ur ett 

tidsperspektiv. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

  

5.1. Syntes 

I självstyrande team med kollektivistisk kultur sker ledning genom delat ledarskap och 

beaktande av kundens- samt arbetsgruppens behov. Informanternas dagliga arbete innefattar 

självstyrande grupparbete i en organisation utan formell hierarki. Således ligger ansvar ytterst 

hos den enskilde anställde att tillfredsställa kunden samt arbetsgruppen. I Björn Lundéns 

Information AB finns det ingen chef eller formell ledare som bestämmer. Istället utgör 

kulturen styrning för gruppen och reglerar beteenden. Styrning och ledning i företaget blir 

därmed osynlig men ändå närvarande. Informanterna ser efter varandra på en nivå där de 

självständigt får arbeta men samtidigt är delaktiga och redogör för sina arbetsprocesser för 

varandra, vilket Conger och Pearce (2003) menar att de anställda leder varandra tillsammans 

(ibid.). Samtidigt som informanterna måste förhålla sig till sina kollegor upplever de 

självständighet och egenmakt i arbetet eftersom majoriteten av beslut kan tas enskilt. 

Den starka sammanhållningen och känslomässiga förbindelsen till varandra förstås som en 

kulturell styrning som blir mycket kraftfull (Barker, 1993). Trots stark sammanhållning och 

hög konformitet uteblir grupptänkande eftersom det krävs beslutsfattande för att detta ska 

skapas, vilket ältandet förhindrar. Vid beslutsfattande söker de anställda konsensus. Detta ses 

oerhört tidskrävande men skapar utrymme för olika åsikter, vilket i sin tur leder till känslan av 

egenmakt hos informanterna. Därmed beskrivs kulturen i gruppen som tillåtande med mycket 

frihet. Gruppens tillåtande kultur via frihet kan ses som att de anställda får delta och engagera 

sig i den utsträckning som önskas. Detta skapar en känsla av egenmakt i en proportion som 

varje enskild anställd vill erhålla. Vidare blir även förtroende och tolerans gentemot sina 

medarbetare ytterligare aspekter av kulturen som gynnar de anställdas upplevelse av 

egenmakt. 

Den del av gruppkulturen som begränsar informanternas upplevelse av egenmakt är bristen 

eller svårigheten med informationsspridning. Detta kan ses som en ojämn maktfördelning då 
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den som sitter på mest information får en mer ledande roll, vilket innebär att övriga anställda 

blir beroende av den personen. Empowerment förstärks när man delar information och 

kunskap med andra (Çakar & Etürk, 2010; McLagan & Nel 1997), något som sällan upplevs 

möjligt av informanterna då information kan vara svårtillgänglig. Den upplevda egenmakten 

reduceras även i situationer som berör personliga frågor. Detta gestaltas när individen avstår 

från att ta beslut om denne vet att sammanhållningen och gruppharmonin kan rubbas, eller om 

beslutet kan påverka en kollega negativt. I sådana situationer tas beslut inte till följd av att 

gruppens välmående kommer i första hand. 

I en platt organisationsstruktur blir gruppen viktig för att ersätta ledaren eftersom gruppen 

antingen begränsar eller möjliggör en medarbetares upplevelse av egenmakt. Variationen av 

upplevd egenmakt hos informanterna kan förstås utifrån att deras standard och ideal anpassas, 

det vill säga att de är tillfreds med sin involvering och därför upplever en hög empowerment 

ändå (Lees & Kohs, 2001). Därmed kan gruppens kultur via frihet ses som att de anställda få 

delta och engagera i den utsträckning som önskas och således skapar en känsla av egenmakt i 

en proportion som varje enskild anställd vill erhålla. Samtidigt kan den kollektivistiska 

kulturen begränsa känslan av egenmakt i situationer där gruppens sammanhållning går före 

individuell frihet, vilket kan ses som begränsande då individuell autonomi ligger till grund för 

egenmakt. 

  

5.2. Diskussion 

Studiens resultat visar att företaget har skapat en arbetsmiljö där medlemmarna är starkt 

socialt och känslomässigt bundna till varandra i gruppen. Därmed bör gruppen förstås som en 

ledarfunktion genom att gruppens normer och värderingar utgör en kulturell styrning och 

ytterst ledning i den platta strukturen när den formella ledaren saknas. Arbetssättet avskaffar 

därmed inte makt och ledning men förblir osynlig och outtalad för medlemmarna. Detta kan 

förklara varför ledning tillåts och godkänns trots att såväl makt som styrning ses som något 

destruktivt för strukturen. Istället bör de två förstås som oundvikliga och positiva då det 

möjliggör att gruppen kan arbeta tillsammans för att föra arbetsprocesser framåt. 

Upplevelsen av egenmakt i relation till gruppen förstås genom att kulturen i gruppen bedöms 

främja samarbete och engagemang där alla har friheten att själva besluta utan att andra 

kontrollerar eller dömer vid misstag. Därmed bör det ses som att de anställda vågar besluta på 

egen hand och kan därför påverka sitt egna arbete och upplever känslan av egenmakt. 
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Samtidigt visar resultat en stark förbindelse mellan medlemmarna, något som visar hur de 

prioriterar gruppens välmående och tyckande. Därmed kan det spegla hur den kollektiva 

kulturen begränsar det egna styrandet genom ett ständigt beaktande av att hålla sig på god fot 

med gruppen. Arbetsgruppens kultur blir därför “ledaren” i företaget. 

Det empiriska materialet besvarar studiens syfte. En svaghet med den kvalitativa intervjun är 

dock svårigheten att kunna se hur de grupprocesser som informanterna talade om fungerande 

som en kulturell styrning. Således hade deltagande observationer kunnat utgöra en 

kompletterande roll utifrån att det kunnat bekräfta eller förkasta resultatet och därigenom 

skapa en ökad förståelse för miljön och kontexten. Trots detta ansågs intervju som metod mest 

relevant till följd av studiens syfte att förstå enskilda anställdas upplevelse av egenmakt. 

Vidare bedöms informanterna uppleva fenomenet på ett likartat sätt, något som resulterat i att 

materialet presenteras med ord som “samtliga informanter”. Detta tydliggör också studiens 

resultat kring bilden av att de har ett kollektivt synsätt och arbetssätt eftersom de resonerar 

och tänker relativt lika. 

Analysen visar att kulturen blir en kraftfull styrning i en organisation utan formellt ledarskap. 

Dock förblir den osynlig och naturligt tillhörande miljön, vilket kan ge förståelse för 

upplevelsen att de inte ser någon begränsad ledningsfunktion i företaget. För att besvara 

studiens frågeställning utfördes en fallstudie på Björn Lundéns Information AB där resultatet 

endast kan appliceras till detta specifika fall. Trots detta kan studiens resultat vara intressant 

för potentiella intressenter som finner det aktuellt att avskaffa det formella ledarskapet 

eftersom studien bidragit till kunskap om ledarskap i en kontext där det formella ledarskapet 

avskaffats. 

Studiens resultat har eventuellt påverkats av svårigheten med att klassificera och ge 

empowerment samma värde för informanterna då känslan av egenmakt är subjektiv och utgår 

från enskild standard och ideal. Därmed visade det sig att det som tillfredsställer en person 

inte upplevs som tillfredsställande för en annan. För att ge mening till begreppet genomförde 

en operationalisering av empowerment genom att bryta ner det i frågor såsom “upplevelsen av 

informationstillgänglighet” vid intervjun. Utifrån detta kunde vi göra det konkret och 

användbart i analysen av materialet för att förstå känslan av egenmakt. Begreppet 

empowerment används i denna studie till att förklarar känslan och upplevelsen av egenmakt, 

vilket gör begreppet synnerligen subjektivt. Detta innebär att känslan av egenmakt i 

informanternas svar är en tolkningsfråga och bör därför betraktas på det sättet. 
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Arbetsplatser med kollektivistiska värderingar och ideal står i kontrast till dagens 

samhällsvärderingar som är individualistiskt präglade där unikhet uppmanas och fokus främst 

är på individcentrerat ledarskap. Fenomenet att ingen ytterst beslutar och bestämmer är inte 

något nytt utan kommer från de gamla kollektivistiska perspektiven som har sin grund i den 

antika demokratiska ideologin. I forskningen beskrivs företag med en platt 

organisationsstruktur som utgår från ett kollektivistiskt synsätt eller ett demokratiskt 

perspektiv som ett “nytt fenomen” vars syfte är att lösa det “urgamla” problemet med 

byråkratiseringen. Detta ses stämma till viss del samtidigt som värderingarna inom detta 

perspektivet är taget från en demokratisk ideologi som sällan beskrivs som ett “nytt 

fenomen”. Oavsett anledning till ökad popularitet av alternativa arbetsplatser betraktas 

massproduktion och standardisering av arbetskraft som ett ineffektivt och omodernt arbetssätt 

för att bemöta de omvärldskriterier som ställs på dagens arbetsmarknad. 

  

5.3. Förslag på vidare forskning 

Till följd av studiens resultat är det intressant att vidare studera huruvida den platta strukturen 

med självstyrande team kan implementeras i företag som sedan grunden haft en hierarkisk 

struktur. Eftersom kultur etableras över tid och bedöms svårare att förändra jämfört med 

regler och riktlinjer är det av betydelse att förstå vad som kan underlätta och försvåra denna 

övergång. Detta upplevs vara av intresse att förstå eftersom den platta strukturen och 

decentralisering av makt ses trendigt och populärt på dagens arbetsmarknad. 

Vidare framkom det att företagets rekryteringsprocess leds tillsammans av samtliga anställda 

genom att de som grupp anställer nya kollegor. Fenomenet ses nytt och väcker frågor kring 

urval och grupperingar vid rekrytering där in-group bias blir intressant att fördjupa sig i, det 

vill säga individens tendens att ta beslut som gynnar sin egen grupp eller favorisera människor 

som delar samma etnicitet, religion eller nationalitet (Hewstone et. al., 2002). Därmed ses 

vidare forskning med en inriktning mot human resource intressant för att erhålla förståelse för 

risker med metoden utifrån sociala beteenden. Detta är väsentligt att undersöka eftersom den 

platta strukturen och arbetssättet medföra att detta rekryteringssystem eventuellt blir det nya 

tillvägagångssättet.     
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Kan du berätta kort om hur ditt dagliga arbete går till? 

 Sker arbetet i grupp, på vilket sätt och hur ofta? 

 Är grupperna intakta eller skiftar det om? 

Organisationsstruktur 

2. Beskriv hur ni arbetar inom er organisation? 

 Vad är största skillnaden jämfört med att arbeta i en hierarkisk organisation?   

 Hur tas beslut i gruppen? 

3. Vad är det väsentligt att förhålla sig till när man arbetar i en platt organisation? 

 Vilket av dessa känner du ytterst skyldighet gentemot? 

Empowerment 

4. Vad är det som gör att ett arbete känns betydelsefullt för dig? 

5. Vad är det som driver dig till att genomföra ett bra arbete? 

6. Vad ställs det för krav på dig som anställd? 

 Känner du att du lever upp till dessa krav? 

7. Vart får du information ifrån? 

 Hur sprids information mellan er anställda? 

 Får du tillräckligt med information för att kunna utföra arbetet, på vilket sätt? 

8. Kan du beskriva hur du upplever att eget ansvar yttrar sig i ditt arbete? 

 Hur ofta får du besluta saker på egen hand?   

 Hur ofta är det gruppen som beslutar? 

9. På vilket sätt får du möjlighet att reflektera över era arbetsmetoder och ge förslag till 

förbättring? 

10. Kan du beskriva hur processen att lösa ett problem går till i arbetsgruppen? 

 Hur ser dina påverkansmöjligheter ut vid problemlösning? 

 Vilka hinder kan du uppleva vid problemlösning? 
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 Hur hanteras dessa hinder? 

Grupprocesser 

11. Kan du beskriva hur din och andras roller fungerar i gruppen? 

 Vilka beteende ses tillåtande och inte tillåtande i gruppen? 

12. Vad har du för egenskaper som kan förenkla för dig vid gruppsammanhang? 

 När du är med andra anställda, vilka metoder använder du för att få din röst hörd? 

13. Kan du beskriva hur belöning sker vid väl utfört arbetet? 

14. Vilka typer av problem tar lång tid att ta ställning till i gruppen? 

 Vad tror du det beror på? 

15. Kan du beskriva vad som händer när gruppen tvingas ta ställning till ett komplicerat och 

tufft problem? 

 Vad händer om du känner dig missnöjd med beslutet? 

16. Vad lyssnar du på när ni som grupp ska ta ställning till ett problem? 

 Hur bemöts oenigheter? 

Avslutande frågor 

17. Vad upplever du är den vanligaste problematiken för den enskilda anställda i självstyrande 

grupparbeten? 

18. Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

Tack! 

 

 

 


