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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av Susan A. Wheelans teori förstå och tolka de faser som

arbetsgrupper och ledare går igenom, samt komma med förslag om hur man kan komplettera hennes

teori. Wheelans teori handlar om att anpassa sitt ledarskap på arbetsgruppens utvecklingsnivå.

Uppsatsens frågeställningar är: 1) Kan man identifiera arbetsgruppen? (dvs. om de tillhör en

speciell fas?); 2) Kan ledaren/chefen identifiera arbetsgruppen?; och 3) Vilka är teorins förtjänster

och brister, och hur kan den göras mer applicerbar? Informanterna består av tre ledare och

tillhörande arbetsgrupp a 10-13 gruppmedlemmar. De viktigaste resultaten är att man inte till fullo

kan placera arbetsgruppen i en specifik utvecklingsfas, utan endast ge en övergripande

fastillhörighet. Detta beror på att de olika gruppmedlemmarna har olika subjektiva uppfattningar om

hur arbetsgruppen fungerar. Ledarna kan till relativt stor grad identifiera sin arbetsgrupp, men även i

detta fall svårt att placera arbetsgruppen i en specifik fastillhörighet. Hybridfaser har uppstått då

arbetsgrupper har starka karaktäristiska drag från två faser. Framför allt visar resultatet att det är

tillräckligt för ledaren att utgå från intuition när hen ska anpassa en mer övergripande ledarstil jämte

gruppen, utöver sin mer individanpassade ledarstil mot gruppmedlemmarna som individer.

Resultaten tyder också på att de fyra faserna inte är så enkelt uppdelade som de antyds vara i

Wheelans teori och att den exkluderar omkringliggande faktorer som kan vara essentiella för att

studera gruppkonstellationen. I slutändan visar resultaten att det gynnar en ledare att tolka sina

anställda på såväl gruppnivå som individnivå för att förstå arbetsgruppens gemensamma

utvecklingsnivå och individernas olikheter. Det är då även viktigt för en ledare att inte endast vara

föränderlig på gruppnivå, utan även på individnivå. Summan av det hela är en hypotes att

kombinera Wheelans utvecklingsteori och situationsanpassat ledarskap för att bättre förstå sin

arbetsgrupp och kunna anpassa sitt ledarskap efter dessa faktorer. 
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1. Inledning
Teorier om grupparbete och ledarskap är nu, mer än någonsin, attraktiva och eftertraktade av såväl

managementforskare somledare runt om i världen (Jacobsen 2013, 8). Genom managementstudier

får ledare råd om hur de skall leda en arbetsgrupp för att göra den så produktiv och

högfunktionerande som möjligt (se t.ex. Grey och Willmott 2005). En välanvänd teori inom

management är Susan A. Wheelans grupputvecklingsteori (Wheelan 2013), vilken vägleder chefer

till att skapa effektiva arbetsgrupper. Wheelans teori utgår från att det finns fyra utvecklingsfaser

som en grupp går igenom och att det är ledarens roll att guida gruppen fram till Fas 4 där gruppen är

högproduktiv. Till varje fas som gruppen tillhör skall ledaren anpassa sin ledarstil och hennes bok

Creating Effective Teams ger råd om vilka ledarstilar man skall applicera. 

Eftersom det inte finns tidigare studier där man tolkar och tillämpar Wheelans

grupputvecklingsteori, finns det potentiellt rum för sådana studier. Det finns kritik som påpekar

Wheelans oapplicerbarhet på verkligheten, men dessa påståenden är främst spekulationer

(Sturdivant 2014). Jag tar hänsyn till deras spekulationer och ställer mig själv frågan: Är

identifiering av grupputvecklingsfaser så enkelt som Wheelan framställer det som? Teorin om

situationsanpassat ledarskap tar fram idén på en flytande ledarstil (Hersey, Blanchard, och Johnson

2000), men Wheelans ledarskapssynvinkel prestenterar en slags rigid form av situationsanpassat

ledarskap. Hon menar att som ledare så skall man anpassa sig till sin arbetsgrupp, men det finns

endast fyra ledarstilar man kan använda sig av. Detta är en för mig intressant synvinkel på

situationsanpassad ledarstil.

Jag kom i kontakt med Wheelans utvecklingsteorier genom en föreläsning om arbetslivet. En

engagerad organisationskonsult framförde hennes bästa tips till dagens ledare; att anpassa sig till sitt

team. Under hela föreläsningen funderade jag om teorin är applicerbar och intresset för ämnet

ökade. Jag vill använda teorin för att förstå situationsanpassat ledarskap och eventuellt utveckla

hennes teori. 

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att förstå och tolka de faser som arbetsgrupper och ledare går igenom

med hjälp av Wheelans grupputvecklingsteori, samt komma med förslag om hur teorin kan

kompletteras. I uppsatsen vill jag besvara följande frågeställningar:

• Kan man identifiera arbetsgruppen (dvs. att de tillhör en speciell fas)?
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• Kan ledaren/chefen identifiera arbetsgruppen?

• Vilka är teorins förtjänster och brister, och hur kan den göras mer applicerbar?

2. Bakgrund
2.1 Tidigare forskning
I detta avsnitt tar jag upp tidigare forskning om arbetsgrupper och ledarskap. Först tar jag upp

tidigare forskning om arbetsgrupper; därefter forskning om ledarskap och slutligen forskning som

studerar bägge i kombination.

2.1.1 Forskning om arbetsgrupper

Det finns mycket forskning om arbetsgrupper, men jag väljer att först ta upp Bruce Tuckman

eftersom hans forskning har fått stor betydelse inom management. Tuckman kom ut med sin artikel

“Development Sequence in Small Groups” år 1965, i vilken han kom fram till att en grupp

genomgår fyra faser, vilka han kallar för formandefas, stormfas, normeringsfas och utförandefas

(Tuckman 1965). Denna har sedan dess testats, analyserats och reviderats. Flera forskare har testat

Tuckmans teori om gruppers utvecklingsfaser, däribland Runkel (Runkel et al. 1971). Genom sitt

arbete har Runkel skapat sju utvecklingsfaser av Tuckmans ursprungliga fyra för att skapa en, enligt

Runkel, mer precis grupputvecklingsteori. Detta gjorde Runkel efter att ha applicerat Tuckmans

teori på högstadiestudenter. Lacoursiere (1974) använde samma teori i sin undersökning om

sjuksköterskor, där även denna teoretiker gjorde om i teorin för att anpassa den till sina

observationer. Braaten (1974) undersökte modeller och utvecklingsfaserna i deras sammanhang och

där blev resultatet likartat, det vill säga att Braaten gjorde ändringar i teorin för att kunna appliceras

på studien. Utifrån uppföljning av sin egen teori kom Tuckman fram till att flera andra teoretiker har

observerat att hans teorier är applicerbara och stödjer deras observationer, men det finns tydliga

problem med den (Tuckman och Jensen 1977). Tuckman gjorde vid ett senare skede en uppföljning

på de teoretiker som har använt sig av sin modell, och efter dessa studier så la han till adjourning

som ytterligare en fas. Det är många som hävdar att det finns begränsningar i Tuckmans teorier,

men den är väl använd vilket tyder på en viss applicerbarhet.

2.1.2 Forskning om ledarskap

Inom ledarskapsteori finns de tre klassiska och välanvända ledarstilar; den auktoritära, den

demokratiska och låt gå-ledaren (Lewin och Lippitt 1938). Den auktoritära ledaren är någon som

fattar samtliga beslut själv och med ett fast grepp styr sin grupp. Den demokratiska är en ledare som

uppmuntrar demokrati på arbetsplatsen; att samtliga får vara med i beslutsprocessen. Låt gå-ledaren
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är en ledare som upplevs frånvarande och ej aktiv i några av besluten som skall fattas. Genom sina

experiment på 30-talet kom Lewin & Lippitt fram till dessa tre ledarstilar. Ännu har deras teorier

om olika ledarstilar en betydande roll inom ledarskapsstudier. I början av 1980-talet utvecklade

ledarskapsforskningen ”det nya ledarskapet”, som är det fjärde perspektivet på ledarskap. Det nya

ledarskapet innefattade transformativt ledarskap och karismatiskt ledarskap. Det transformativa

ledarskapet byggde på förändring och utveckling, där de anställdas delaktighet var av stor vikt. Det

karismatiska ledarskapet kännetecknades av att ledaren hade egenskapen att kunna entusiasmera

och engagera sina anställda (Eriksson-Zetterquist et al. 2006).

En utveckling av det transformativa ledarskapet ser vi i Bergengrens situationsbaserade ledarskap.

Här ligger styrkan i att man inte förkastar någon av de tidigare ledarstilarna, utan använder den

ledarstilen som passar situationen  (Bergengren 2003, 29). Detta förutsätter att ledaren har

självkännedom. Enligt Bergengren så är det viktigt för en ledare att ha en god självkännedom för att

kunna identifiera vilka kunskaper och förmågor han eller hon själv har. Genom att ledaren gör detta

kan denne utvecklas personligen, och genom det finna styrka att kunna fatta svåra beslut och kunna

hantera besvärliga situationer (Bergengren 2003, 30). Andra teoretiker som förespråkar

situationsanpassat ledarskap är Hersey och Blanchards (Bruzelius och Skärvad 2011, 376–8). Deras

modell om situationsanpassat ledarskap förklarar mer utförligt vad begreppet betyder och kan

användas. Valet av vilken ledarstil som passar bäst i olika situationer är beroende av egenskaper hos

bland annat ledaren, vilken kompetens och personlighet han eller hon har, samt hur hög drivkraften

är. En annan aspekt som påverkar vilken ledarstil som man skall använda sig av är anställdas

kompetens, personligheter och deras drivkrafter. Sammanhanget har en stor påverkan, med andra

ord uppgiftens natur, normerna och värderingarna som finns. Om en ledare till exempel är

kontrollorienterad kan det lätt bli ett auktoritärt ledarskap, vilket innebär mycket styrning över de

anställda och arbetet. Ett annat exempel är om organisationen befinner sig i en kris så kan ett

auktoritärt ledarskap vara att föredra. I en situation där de anställda är motiverade och har god

kompetens kan ett demokratiskt ledarskap vara mer användbart. Med dessa exempel påvisas att

ledarstilen påverkas av i vilken situation ledaren, de anställda och organisationen befinner sig i.

2.1.3 Forskning som kombinerar arbetsgrupper och ledarskap

Jacobsen (2013) är en av flera som visat vikten av ett varierat ledarskap i att skapa framgångsrika

arbetsgrupper. Jacobsen menar att förändring är ett viktigt fenomen i vår moderna tid. Kraven ökar

på såväl individer, som verksamheter och nationer att vara så rörliga som möjligt. Han förespråkar

något som han kallar för förändringsstyrning, där Jacobsen argumenterar för att olika ledarstilar kan

vara lika effektiva men är beroende av olika situationer. Studien om förändringsstyrning visar att
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förändringsledaren måste kunna anpassa sin strategi och ledarstil efter den typ av förändring man

vill ska ske på arbetsplatsen (Jacobsen 2013).

Ledarskapet är en viktig del i en organisation, och ännu viktigare är att ledaren och organisationen

fungerar i samklang (Yukl 2002). Gary Yukl menar att det inte finns några fasta kriterier för vad ett

ledarskap är. Det är förgånget att tänka ledarskapet som något orörligt, på samma sätt är

organisationer föränderliga. Ricardo Salmer visar utvecklingsprocessen som organisationer går

igenom, vilket han kallar "den organisatoriska livscykeln". Livscykeln delas in i olika faser där

början ligger i företagets födelse, därefter kommer mognadsstadiet och slutligen kommer företagets

död. Till olika faser skall man applicera olika ledarstiler (Adizes 1988). I barndomsfasen av

organisationen behövs en entreprenöriell ledarstil, i mognadsstadiet behövs en mer administrativ

ledarstil och när organisationen är etablerad och ekonomiskt blomstrande så behövs en ledarstil som

är mer integrerande.

Efter utvecklandet av teorier kring arbetsgrupper, ledarskap och kombinationen av dessa, växer

Wheelans grupputvecklingsteori fram. Hon applicerar tänket om "den organisatoriska livscykeln"

på arbetsgrupper och utvecklar sin teori genom fortsatta studier om sin egen teori (Wheelan och

Hochberger 1996). 

2.2 Teori
Syftet med studien är att förstå och tolka grupputvecklingsfaser med hjälp av Wheelans teori, samt

ge förslag hur man kan komplettera faserna. I avsnitt 2.2.1 presenteras Critical Management Studies

(CMS) som kritiserar typiska managementteorier.

I avsnitt 2.2.3 presenteras teorin om situationsbaserat ledarskap som ger oss en annan synvinkel på

anpassningsbart ledarskap än Wheelan då man fokusserar på de enskilda individerna istället för

gruppkonstellationer. Detta avsnitt kan ge en viktig inblick i hur man kan komplettera och förbättra

hennes teori för att göra den mer applicerbar. Avsnitt 2.2.4 presenterar aktuella begrepp som

kommer att användas vid presentationen av resultatet, samt vid analys och diskussion. 

2.2.1 Critical Management Studies (CMS)

Managementforskning är normativ; den är föreskrivande och går ut på att ge råd till chefer om hur

man leder en verksamhet och dess anställda. Sociologisk forskning är inte primärt föreskrivande

utan mer deskriptiv och kritisk. En hybrid av dessa är critical management studies (CMS), där man

kombinerar managementforskning och sociologisk forskning, vilket denna uppsats till en viss grad

gör. Wheelans teori är en managementteori och denna uppsats ska kritiskt testa hennes

grupputvecklingsteori med inslag av sociologi. Kärnan i critical management är en djup skepsis mot
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den moraliska försvarbarheten samt den sociala och ekologiska hållbarheten i de rådande teorierna

om management och organisationer (Adler et al. 2007, 1).

Motiveringen i CMS handlar inte om att påpeka dåligt ledarskap i specifika organisationer eller

personliga misslyckanden hos specifika ledare, utan handlar om en social orättvisa och en kritik av

de bredare sociala och ekonomiska system som dessa ledare och organisationer utövar och

reproducerar (Adler et al. 2007, 2). CMS identifierar problem och ger förslag för att rätta till dessa,

exempelvis teamwork (grupparbete). I CMS presenteras teamwork som ett redskap med vilket

ledare mer effektivt kan mobilisera de anställda för att förbättra produktiviteten, och anser att det är

system som samtliga parter vinner på. Angelägenheter som mångfald i arbetsstyrkan studeras som

faktorer som kan försvåra eller förenkla effektiva arbetsgrupper, och om de försvårar det så kan

forskningen visa hur problemen kan hanteras (Adler et al. 2007, 2). Kritiska studier visar även hur

grupparbete förstärker rutinmässiga och etablerade klass- och myndighetshierarkier, samt förtrycker

kön och etniska relationer. Med detta perspektiv så kan man studera en typisk managementteori om

grupparbete, så som Wheelans grupputvecklingsteori, och undersöka om denna teori är försvarbar

och har grund i verkliga fall (Adler et al. 2007, 3). 

2.2.2 Grupputvecklingsfaser enligt Wheelan

Flera föregångare till Wheelan har fokuserat sina studier på större sammanhang som organisationer

när det kommer till utvecklingsfaser. Wheelan ansåg att dessa är otillräckliga på två plan; att de inte

kan appliceras på mindre sammanhang som mindre arbetsgrupper och team, samt att de inte

förklarar ledarens roll i de olika utvecklingsfaserna (Wheelan 2013, 4). Med sina studier kring

grupputveckling har hon sett ett starkt förhållande mellan tid och utveckling i grupparbete

(Wheelan, Davidson, och Tilin 2003, 223 ff). 

Utformningen av hennes grupputvecklingsteori, genom forskning och ledarskapserfarenhet,

resulterade i en välanvänd och välutformad grupputvecklingsteori (Sturdivant 2014). Hennes bidrag

till organisationsteorin är främst att förklara vilken slags ledarstil som ledaren bör ha för var och en

av de fyra karaktäriska utvecklingsfaser som presenteras i teorin. Wheelan anser att det är ledaren

som skall vara föränderlig för att bäst kunna hjälpa sitt team att gå framåt, och för att kunna vara

föränderlig så skall man identifiera sin arbetsgrupp (Wheelan 2013, 5–6). Wheelan presenterar fyra

faser för att ge läsaren verktyg att själv identifiera vilken fas deras grupp är i (Wheelan 2013, 8–15):

• Fas 1: I fas 1 råder det tillhörighet och trygghet. Gruppen arbetar inte effektivt, utan arbetar i

vad som kallas för pseudoarbete där man främst umgås. Konflikterna är minimala och

gruppens medlemmar ifrågasätter sällan varandra, de kommunicerar artigt. I fas 1 är det
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ovanligt med undergrupperingar. Gruppmedlemmarna vill inte ta ställning eller säga ifrån

om de anser att det finns ett bättre sätt att göra.

• Fas 2: I fas 2 råder det opposition och konflikt. Gruppmedlemmarna börjar forma roller och

undergrupper där de börjar te sig till vissa medlemmar och försöker hålla sig borta från

andra. Medlemmarna känner sig nu fria att ifrågasätta varandra, men även ifrågasätta målen

och uppgifterna. Konflikter av interpersonliga tendenser kommer fram. De utmanar aktivt

ledaren och försöker göra sig fri från den styrande ledaren de haft i fas 1.

• Fas 3: I fas 3 råder det tillit och struktur i arbetsgruppen. Här ökar gruppens tillit till

varandra som ett resultat av arbetet med konflikterna i fas 2. Konflikter finns fortfarande,

men de utreds snabbare. Deras önskan att samarbeta har ökat och kommunikationen är

öppen och enkel. Det ligger större fokus på arbetsuppgifter än andra konflikter. Trivseln i

gruppen ökar. Tolerans för undergrupper syns, dock kan fortfarande koalitioner mellan

undergrupper fortfarande att uppstå.

• Fas 4: I fas 4 råder det arbete och produktivitet i arbetsgruppen. Nu är gruppen en högt

producerande arbetsgrupp där arbetet har bättrats i kvalitet och kvantitet. Medlemmarna har

tydlig kunskap om målen, de håller med varandra och gruppen arbetar som ett. De har sina

tydliga roller. Det finns undergrupper, men dessa anses bra, man uppskattar dessa och

belönar deras arbete. Undergrupperna är en del av hela gruppen, inte alienerat. Teamet tar

emot och processerar feedback enkelt. Gruppen löser de enkla konflikter enkelt och genom

diskussion. Gruppen uppmuntrar varandra.

Denna utvecklingsprocess genomgår alla grupper, oavsett om de är arbetsrelaterade eller ej.

Wheelan applicerar teorin främst på arbetsgrupper. Wheelan menar att teorin är universell och att

det går att placera var grupp i en av dessa utvecklingsfaser. Faserna är således oundvikliga, och

likställs närmast ett barn som åldras (Wheelan 2013, 7). Först är fas 1 som liknar spädbarnsfasen

där barnet inte kan göra egna val utan är fullt beroende av föräldern. Fas 2 är ungdomsåldern då

ungdomarna försöker hitta sätt att fungera i världen och skapar mycket konflikter. De vill då inte att

föräldrarna skall blanda sig in i alla beslut som måste tas, utan behöver dem som stöd och till viss

grad visar dem hur tillit fungerar. Fas 3 kan då likställas med en vuxen som arbetar självständigt och

stöter ibland på konflikter som löses relativt snabbt, där de behöver någon som är konsultativ och

finns där när hjälp behövs. Fas 4 ses här som äldre medborgare som lägger mindre fokus på arbetet,

där de kan behöva en person endast som expertishjälp. En arbetsgrupp kan fastna i exempelvis Fas

2, vilken är fylld av konflikter och oproduktivitet, under en längre period. Wheelan menar att det är
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ledarens kunskapsbrist inom gruppteorin som orsakar detta (Wheelan 2013, 97). Ledaren skall

anpassa sig efter arbetsgruppens fastillhörighet. Ledaren är ett instrument i att skapa effektiva

grupper, vilket även är känt flera ledarskapsläror och är allmänt känt i vårt samhälle och i sociala

läror. Tanken på att ledaren är central för gruppens utveckling och framgång kan vara

överväldigande samt stressigt. Wheelan menar dock att ledaren är en del av processen, men att

gruppens egenskaper påverkar, såväl som utomstående faktorer också. Men utifrån att identifiera

arbetsgruppens fastillhörighet så kan man lätta på ansvaret och enkelt hitta riktlinjer att följa till sin

arbetsgrupp. De ledarstilar som man skall använda sig av är följande (Wheelan 2013, 91–104):

• Ledarstil till Fas 1: I denna fas är gruppen beroende av ledarens involvering i arbetet för att

strukturera upp arbetet och det sociala nätverkandet. Ett misstag flera ledare gör i detta

stadie är att fråga medlemmarna att vara med i struktureringen av arbetet, vilket tenderar att

få medlemmarna att istället känna sig osäkra och vilket även saktar ner utvecklingen.

Medlemmarna vill ha en ledare som tar beslut för dem och visar dem hur de ska arbeta.

Medlemmarna uppmuntrar aktivt ledaren att ta tag i dessa uppgifter. Arbetsgruppen behöver

en styrande och självsäker ledare. 

• Ledarstil till Fas 2: I denna fas behöver arbetsgruppen en stödjande och resursgivande

ledare. När gruppen vill bryta sig loss från att chefen bestämmer allt så skall ledaren

delegera ut det ansvar som endast hen tidigare har haft. Ledaren ska dra undan de styrande

egenskaper hen använt i fas 1 då de inte längre behövs. Dock kan det finnas en kamp om

ansvar och makt, som Wheelan använder. En ledare skall här se gruppmedlemmarnas kamp

om auktoritet som ett positivt tecken, och skall här försöka att jämna ut auktoriteten bland

samtliga medlemmar. Arbetet kan gå långsamt fram, speciellt när det rör sig om konflikter,

värderingar och dåliga roller som skall arbetas med att lösa. Om ledaren inte gruppen,

tillsammans med ledaren, kan lösa konflikterna så bör en tredje part komma in och styra upp

gruppen. 

• Ledarstil till Fas 3: Arbetsgruppen behöver en ledare som är konsultativ och i bakgrunden.

Målen och rollerna har blivit tydliga och här skall ledaren delegera ut nästan samtligt ansvar

till gruppen. Ledarskapet används för koordinering av arbetet och ledaren är mer som en

konsult till medlemmarna. Här ska ledaren även uppmuntra gruppens medlemmar och

berömma när de går mot att klara målen. De anställda ska vara med i diskussioner kring

konflikter och ska jobba tillsammans för att lösa diverse problem. Medlemmarna ska nu få

ta del av förhandling, skanning, profilering av gruppen, mer detaljerade diskussioner kring

verksamheten. Gränsen mellan ledare och gruppmedlem är svag. Med att uppmuntra, ibland
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ge riktlinjer och ge frihet så kommer produktiviteten öka. 

• Ledarstil till Fas 4: Arbetsgruppen behöver här en ledare som en expertresurs. Arbetet går

mycket bra här och ledaren kan slappna av en aning. Det som krävs av ledaren är att

kontrollera gruppens framsteg och att organisera undersökningar om nöjdhet och dylikt. 

Om ledaren bedömer att arbetsgruppen tillhör Fas 2 så skall ledaren använda sig utav ledarstilen till

denna fas, dvs. att bland annat använda sig av stödjande beteende och dra undan de styrande

egenskaperna som var nödvändiga för Fas 1 (Wheelan 2013, 99). 

För att kartlägga arbetsgrupper har Wheelan utformat ett frågeformulär, Group Development

Questionnaire (GDQ), som är väl utarbetat och välanvänt på flera arbetsplatser (Wheelan och

Hochberger 1996, 171 f). För att ha tillstånd att använda hennes frågeformulär så måste man ha

licens, vilket kräver en utbildning som kan kosta cirka 30.000 SEK i Sverige1. Detta frågeformulär

ska användas av företag som ska skapa effektiva arbetsgrupper 

2.2.3 Situationsanpassat ledarskap

Där Wheelan menar att ledarskapet bör anpassas efter gruppernas utvecklingsnivå, menar teorier

om situationanpassat ledarskap att ledarskapet istället bör anpassas efter individernas

utvecklingsnivå. Situationsanpassat ledarskap är med i studien för att studera om ledarna ser sina

anställda som en grupp eller som individer, eller i en kombination av dessa teorier. Detta ska ligga

till grund för att studera applicerbarheten i Wheelans grupputvecklingsteori och kan möjligen

komplettera hennes teori. De potentiella problem i Wheelans teori, så som en mycket generaliserad

bild av arbetsgrupper, kan möjligen förklaras av situationsanpassat ledarskap. 

Tolkningarna kring situationsanpassat ledarskap är många, och flera grenar har växt fram. Ett

exempel är Hersey et al. (2000), i vilken modeller tas upp som bygger på att långsiktigt utveckla

individer i syfte att skapa högt producerande anställda. En gren inom situationsanpassat ledarskap är

Situationsanpassat Ledarskap II (SLII), där rätt slags ledarskap kan få en anställd att bli självständig

och resultatinriktad (Hersey et al. 2000). Relationen mellan ledarskap och den enskilda anställdas

utvecklingsnivå är viktig, och det är upp till ledaren att se vilken utvecklingsnivå den anställda

befinner sig på för att anpassa sin ledarstil till detta. I SLII finns det fyra utvecklingsnivåer, vilka är:

• Utvecklingsnivå 1: Individen har låg kompetens och högt engagemang. Kallas för

entusiastiska men oerfarna.

• Utvecklingsnivå 2: Individen har låg till viss kompetens och lågt engagemang. Kallas för

1 Se exempel: http://www.sandahls.se/om-gdq/ och http://henakesjo.se/utbildning/gdq-
certifieringsutbildning/ 
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besvikna och passiva.

• Utvecklingsnivå 3: Individen har måttlig till hög kompetens och varierande engagemang.

Kallas för skickliga men försiktiga.

• Utvecklingsnivå 4: Individen har hög kompetens och högt engagemang. Kallas för

självständiga och resultatinriktade.

Ledaren skall till var utvecklingsnivå den anställda innehar anpassa sin ledarstil för att kunna föra

personen vidare i utvecklingsnivåerna, för att nå målet som är utvecklingsnivå 4. Ledaren ska ha tre

färdigheter, vilka är att (1) kunna bedöma den anställdas behov och utvecklingsnivå, (2) ledigt

kunna använda sig av olika ledarstilar och (3) kunna nå överenskommelser mellan sig själv och den

anställda för att både kunna ge och ta för att utveckla varandra. De ledarstilar som ledaren skall

kunna bolla emellan är följande:

• Ledarstil 1 (L1): Den instruerande ledaren som skall ha en aning instruktivt och en aning

stödjande beteende. Denna ledare visar och berättar hur den anställda ska gå till väga.

• Ledarstil 2 (L2): Den coachande ledaren som skall ha mycket instruktivt och mycket

stödjande beteende. Denna ledare visar varför och uppmuntrar den anställda.

• Ledarstil 3 (L3): Den stödjande ledaren som skall ha en aning instruktivt och mycket

stödjande beteende. Här fattar ledare och den anställda gemensamma beslut och ledaren

fortsätter att uppmuntrar.

• Ledarstil 4 (L4): Den delegerande ledaren som skall ha lite instruktivt och lite stödjande

beteende. Denna ledare tillåter självbestämmande och tillhandahåller resurser.

Om ledaren bedömer att en anställd är på U2 så skall denna använda sig utav L2.

2.2.4 Begrepp

Begrepp som används i undersökningen är bland annat ledarskap, konflikt, tillit, faser, undergrupper

och produktivitet. Begreppen är tagna ur Wheelans grupputvecklingsteori så att vi använder samma

begrepp vid undersökningen och analysen för att kunna jämföra och analysera från samma grunder.

Hennes förklaringar ger mycket utrymme för tolkning, vilket kommer att påverka resultatet då det

är svårare att studera generella begrepp än specifika sådana. Produktivitet är ett begrepp som

Wheelan fokuserar sin teori på; att en grupp skall kunna nå den fas där den är mest produktiv

(Wheelan 2013). Produktivitet tolkar jag, i denna studie, som att arbetsgruppen utför det arbete som

de anställdes för att göra snabbt och bra, samt utan fördröjningar och svårigheter. Låg produktivitet
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är då när gruppen arbetar långsamt, ineffektivt och med svårigheter. Undergrupper tolkar jag som

vänskapsgrupper och ”allierade”; att man ter sig till vissa personer och umgås med dessa till viss

grad. Dessa termer, tillsammans med många andra begrepp som förekommer i Wheelans teori,

förklaras inte i hennes bok Creating Effective Teams. Detta är alltså enbart utifrån mina tolkningar

av ämnet. Det öppnar även upp för tolkning hos de som intervjuas och gruppmedlemmarna som

svarar på enkäten. Det finns en hög risk att de som är med i studien har olika uppfattningar om

begreppen, vilket gör det svårt att få en korrekt bild av vad arbetsgruppen och ledaren anser. Dock

anser Wheelan att det är gruppens uppfattning om sig själv som spelar roll, vilket även i sig är

otydligt vad det betyder. Utifrån teorier som jag läst om situationsanpassat ledarskap så skall

ledaren på något sätt intuitivt leda sin grupp; utifrån att känna efter vilka behov en person har,

anpassa sin ledarstil efter detta (Bergengren 2003). 

3. Metod och data 
Denna studie har som syfte att förstå och tolka de faser som arbetsgrupper och ledare går igenom

utifrån Wheelans grupputvecklingsteori, vilket gör detta till en deduktiv studie. En deduktiv studie

är en sådan som börjar vid formulering av hypotes(er) som sedan testas (Ahrne och Svensson 2011,

192–3). Induktiv studie formulerar hypotes efter materialinsamling. 

3.1 Material
Insamlingen av material bestod av två delar; intervjuer av tre ledare och en enkätinsamling till var

chefs arbetsgrupp. Intervjun var av semistrukturerad natur och lämnade utrymme för diskussion och

följdfrågor. Att hålla i semistrukturerade intervjuer är en vanlig metod vid kvalitativa studier och

beskrivs i kursböcker för grundnivå, t.ex. i Handbok i kvalitativa metoder (Ahrne och Svensson

2011) och i Tricks of the trade (Becker 2008). Den används också som en standardmetod i

sociologisk forskning, liksom enkätinsamling som dock används främst i kvantitativa metoder. I

denna studie används enkäterna för att få en snabb överblick av arbetsgruppens fastillhörighet

utifrån deras perspektiv. Denna enkätundersökning gör så att vi får mer ut av intervjuerna då vi

jämför intervjuerna med ledarens tillhörande arbetsgrupp.

3.2 Informanter
Wheelan har i sina studier valt att undersöka ett flertal arbetsgrupper åt gången; i Group

Development Across Time bestod hennes informanter utav 26 arbetsgrupper varav totalt 180

medlemmar medverkade (Wheelan, Davidson, och Tilin 2003, 230 f). I teorin kunde jag ha använt

mig av ett lika stort urval och utformat en kvanititativ studie, men har istället valt ett mindre urval
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och ett annat förhållandesätt. Min motivation för storleken på mitt urval är att jag vill se om hennes

teori stämmer, dvs. om det går att identifiera faser och tillhörande ledarstilar. Till detta behöver jag

inte ett stort urval, eftersom Wheelan själv säger att hennes teori är universell och gäller alla

grupper. För att undersöka detta räcker det med tre arbetsgrupper. Om hennes teori visar sig svår att

tillämpa på tre grupper så är den svår att tillämpa. 

Urvalet i denna studie består av tre ledare och tillhörande arbetsgrupp. De tre ledarna kallas i denna

studie för Selma, Therese och Frances. Då ålder inte är en viktig utgångspunkt i denna studie så

frågade jag inte om informanternas ålder; ålder säger, i denna studie, inget om erfarenhet eller

kunskap, därför är det inget som tas upp. Selma har arbetat som chef i mer än 20 år och arbetar nu

sedan fyra år tillbaka som chef över ett boende för utsatta personer i en kommunal verksamhet.

Therese har arbetat som chef i två år på ett boende i vård och omsorg i en kommunal verksamhet,

innan dess hade hon ett annat yrke. Frances arbetar som projektledare för en arbetsgrupp av

konsulter i en privat verksamhet, och där har hon arbetat sedan tre år tillbaka med samma grupp.

Selma och Therese arbetar inom Skånes län, men i olika kommuner. Frances arbetar inom

Stockholms län. Ledarnas arbetsgrupper består av 10-13 gruppmedlemmar per grupp och är därför

jämnstora, vilket är bra vid analys av studiens resultat. Det finns inget bortfall i arbetsgrupperna;

samtliga gruppmedlemmar svarade på enkäten. 

I valet kring hur många intervjuer som man skall använda sig av så är det viktigt att urvalet ger

trovärdighet (Ahrne och Svensson 2011, 44). Eftersom studien undersöker applicerbarheten i

Wheelans grupputvecklingsteori så krävs inte att informanterna är generaliserbara. Då Wheelan

hävdar att teorin kan appliceras på alla arbetsgrupper så räcker det med tre ledare med arbetsgrupp

för att skapa trovärdighet.  

Valet av ledare är ett bekvämlighetsurval då jag har viss koppling till varje ledare och hade kunskap

om deras yrke som ledare. Selma är en väninna till en släkting, Therese är en chef som jag

intervjuat tidigare till en B-uppsats och Frances är en bekant från ett fritidsintresse som vi tidigare

delat. Samtliga informanter kände sig bekväma med att bli intervjuade och ställde snabbt upp.

Genom att använda sig utav bekrämlighetsurval så utgår man från de individer som är lättillgängliga

(Hartman, u.å., 245f). Tillvägagångssättet kan anses vara en resurseffektiv metod. Den negativa

aspekten är dock att urvalet inte blir representativt för populationen. 

3.3 Procedur
I sina egna studier om grupputvecklingsfaser använder Wheelan sig av en omfattande

enkätundersökning, Group Development Questionnaire (GDQ), som hon utformat utifrån hennes
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teori (Wheelan et al. 2003, 529). Med hjälp av GDQ mäter man gruppmedlemmarnas och chefernas

uppfattning om hur gruppen fungerar, kartlägger vilken fastillhörighet arbetsgruppen har. Det är en,

enligt Wheelan, välarbetad kvantitativ metod som har såväl validitet som reliabilitet (Wheelan och

Hochberger 1996, 158). Den är utformad att hantera stora mängder data och Wheelan studerar då

flera grupper åt gången. Hennes bok Creating Effective Teams presenterar inte något utförligt eller

tydligt frågeformulär för att undersöka grupper, utan ger enbart läsaren tillräckliga verktyg för att

intuitivt, men mindre specifikt, kunna identifiera gruppens fastillhörighet. I de artiklar jag har läst

av Wheelan förekommer inte heller frågeformuläret, vilket är märkligt. Då hon är forskare så hade

det varit optimalt om hon öppet redovisar sina undersökningar. Genom att licensiera ut rättigheterna

att använda frågeformuläret så blir det ekonomiskt lönsamt, men detta gör att hennes teori inte kan

bli rättvist bedömd av opartiska källor. Min uppsats använder inte Wheelans Group Development

Questionnaire av två anledningar; (1) att man måste ha en licens att använda den, vilket kräver

resurser som jag inte har tillgång till och (2) att studien utgår från att man ska på ett enkelt sätt

identifiera gruppernas fastillhörighet, vilket presenteras i hennes bok. Därför utgår jag från

Wheelans hänvisningar i hur man identifierar arbetsgruppers fastillhörigheter, men med en kortare

enkät.               

Enkäten till arbetsgrupperna har som syfte att placera gruppen i en utvecklingsfas utifrån Wheelans

grupputvecklingsteori, därför utformades frågorna utifrån hennes centrala begrepp. Enkäten består

av sju gradfrågor och fyra påståenden. Enkätens korthet och tydlighet anses vara viktigt i studien för

att göra det enkelt för gruppmedlemmarna att förstå och ge snabba svar. I enkäten fanns även

information om studien, men inte expressivt vad deras svar skall resultera i då det möjligen kan

påverka deras svar. 

Var ledare fick enkäten som dokument bifogat i ett mejl där de sedan fick skriva ut det till sina

anställda. På ett personalmöte fick gruppen svara på enkäterna och sedan lades dessa i ett stort

kuvert när de lämnades in. Insamlingen ägde rum efter intervjuerna.

Intervjuguiden till de tre ledarintervjuerna är, såsom enkäten, baserat på Wheelans centrala begrepp

kring var och en av fastillhörigheterna, samt hur man skall anpassa sitt ledarskap utefter dessa.

Intervjuerna skall resultera i en tydlig bild över hur ledarna tolkar och leder gruppen, samt ge oss

material för att placera gruppen på ett schema över utvecklingsfaserna. Att använda sig av intervjuer

är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa studier (Aspers 2011, 139 f). I intervjuguiden finns det

även några frågor som är baserade på situationsanpassat ledarskap II (SLII) som kartlägger hur

ledaren ser och anpassar sitt ledarskap på individnivå, istället för gruppnivå som Wheelan

förespråkar. Graden på struktur på intervjuer kan variera (Aspers 2011, 143), och i denna studie
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används 20 frågor där jag och ledaren har möjlighet att diskutera och ställa följdfrågor. Första

intervjun testade frågorna och jag ansåg dem rimliga i mängd och syfte för att passa studiens

omfång. 

Inför intervjuerna fick intervjusubjekten information om studiens syfte för att göra

intervjupersonerna mer bekväma vid intervju, samt att de ska känna att de inte är kontrollösa. Detta

är även något som Aspers förespråkar; d.v.s att förbereda den som ska intervjuas för att minska

känslan av obehag och osäkerhet (2011, 145). Intervju 1 skedde i Lund den 10 november 2014 där

Selma medverkade. Vid denna intervju testades intervjuguiden och då den föreföll bra och täckande

för studien så ändrades inte guiden till de kommande intervjuerna. Jag och Selma satt på Selmas

jobb men i ett privat och avgränsat rum. Intervjun tog ca 50 minuter vilket även de kommande

intervjuerna tog. Intervju 2 skedde i Stockholm den 22 november 2014 där Therese medverkade.

Här skall jag tillägga att Therese hade ett ärende i Stockholm och därför intervjuade jag henne där,

och inte i Skåne där hon arbetar. Då jag inte kunde ordna en tyst och avskild lokal i centrala

Stockholm så höll jag intervjun hemma hos mig, vilket var en sista utväg om jag inte skulle

intervjua henne över skype eller telefon. Intervju 3 skedde i Stockholm den 23 november 2014 där

Frances medverkade. Jag intervjuade henne på sitt kontor, i ett avskilt rum, innan hon skulle ha

gruppmöte. Det är viktigt att intervjupersonerna ska känna sig bekväma under intervjun och jag fick

intycket att samtliga personer gjorde detta. Jag följde Aspers rekomendationer i hur man leder en

intervju; hur man förbereder intervjun, hur man håller i den och vad som händer efteråt (Aspers

2011, 155). 

Intervjuerna transkriberades kort därefter då man har färskt minne av tillfället (Ahrne och Svensson

2011, 195). När jag väl skulle analysera materialet så valde jag att analysera enkätresultatet först då

det visar vilken fastillhörighet gruppen innehar, för att ha som underlag vid analysen av

intervjuerna. Resultatet från arbetsgrupperna lades in på excel. För att kunna kartlägga gruppen i

schemat över utvecklingsfaserna så har jag räknat ut genomsnittet, medianen och typvärdet för var

fråga och påstående för sig. Medianen avser genomsnittet för de två mittersta svaren i

storleksordning, på så sätt får vi bort extremvärden som endast genomsnittet får med (Edling och

Hedström 2003, 24). Typvärdet avser det vanligaste förekommande svaret på den fråga som vi

befinner oss på. Med dessa värden kan vi analysera variationerna mellan gruppmedlemmarna och

försöka placera ut dem i en fas utifrån vilket karaktärsdrag frågan eller påståendet har. Exempelvis:

Fråga 1 (I hur stor utsträckning vill du att din chef skall involvera sig i ditt arbete?) har Selmas

arbetsgrupp fått fram ett genomsnitt på 3,9, median på 4, samt typvärde på 3. Detta visar att

gruppen i genomsnitt anser att de vill att deras chef ska involvera sig mycket i deras arbete, vilket
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även medianen säger. Typvärdet säger att det vanligaste svaret till denna fråga var att de vill att sin

chef ska involvera sig i lagom grad. 

Då samtliga svarsmöjligheter i enkätundersökningen handlar om gradskillnader på hur personen

subjektivt uppfattar ett fenomen så är det svårt att få den faktiska graden av egenskaper som

frågorna tar upp. Enligt terminologin i kvantitativa studier så klassas frågorna med gradskillnaderna

som ordinalskala då det handlar om att mäta attityder (Edling och Hedström 2003, 16). Wheelans

teori handlar om hur gruppen ser på sin egna grupp, vilket då förutsätter gruppens subjektiva syn på

egenskaperna. Därför använder jag gradnivårer i enkäten. Med dessa värden placerade jag ut dem i

ett schema över faser i kombination med frågorna och placerade ut gruppen i fasen/faserna där

värdet stämmer överens med egenskaperna som krävs för fasen. Anledningen till att det finns flera

kryss till samma fråga är att ett karaktärsdrag kan finnas i flera av faserna. Exempelvis så finns det

tydliga vänskapliga grupperingar i fas 2 till fas 4. Det är kombinationen av de olika karaktärsdrag

som visar oss gruppens fas. För att vara i en av faserna så krävs det att man har kryssat i samtliga

frågor och påstående i en specifik fas i Tabell 3. 

Efter att ha placerat ut var ledares arbetsgrupp på fasschemat så analyserades transkriberingarna

efter Wheelans teori om ledarens ledarstil och efter resultatet från sin arbetsgrupps enkät. De delar

som berör situationsanpassat ledarskap II (SLII) framkommer endast i analysen då det inte direkt

berör fasschemat. Frågeställningarna tas hänsyn till i hela proceduren och är en viktig kärna i

analysen och i diskussionen. 

Denna metod har inte använts av Wheelan vid hennes kartläggning av gruppers fastillhörigheter och

hänvisar till ledarens intuition av gruppens egenskaper. Då denna studie avser att tolka och att förstå

hennes teori så försöker jag mer detaljerat att placera gruppen i en fas utifrån såväl ledaren som

gruppens perspektiv. 

3.4 Etiska överväganden
Samtliga intervjupersoner fick vetskap om att studien följer forskningsetiska principer från

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002), samt att all data från intervjun i form av ljudinspelning

och transkriptioner kommer att slängas då uppsatsen är godkänd. Samtliga intervjuer spelades in

med tillstånd från informanterna och transkriberades kort därefter. För att förbli anonyma berättar

jag inte mer i detalj om deras geografiska och yrkesmässiga tillhörigheter. Då studien går ut på att

förstå och tolka de faser som arbetsgrupper och ledare går igenom, på ett närmast deskriptivt sätt, så

håller vi borta värderande synpunkter om grupperna och ledarna, vilket blir mindre känsligt för

intervjupersonerna. Ett problem som kan framkomma i såväl kvalitativa som kvantitativa analyser
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är att när forskaren väljer ut urvalet så finns det en risk att man kan missa viktiga faktorer eller ha

med faktorer som inte är relevanta eller nödvändiga i sitt urval (Ahrne och Svensson 2011), vilket

jag har haft i åtanke under studiens gång. Becker kritiserar forskarens roll i studiens förberedelse;

han likställer forskare med lekmän som omedvetet skapar uppfattningar om fältet i förväg (Becker

2008, 23–4). Jag har haft detta i åtanke och har försökt att inte ha förutfattade åsikter om resultatet.

Detta kan påverka utförandet och resultatet av studien, anser jag. Studiens urval är baserat på mina

kontakter, eller min familjs kontakter, vilket i många avseenden inte lämpar sig till en uppsats då

man kan vara blind för vissa viktiga faktorer, eller att intervjupersonerna inte känner att de kan dela

med sig om allt. Då kan man missa delar som intervjupersonerna annars hade delat med sig om

intervjuaren hade varit en främling. 

3.5 Begränsningar
Då studien endast undersöker tre ledare med tillhörande arbetsgrupper så kan man ifrågasätta

studiens generaliserbarhet. Då Wheelan anser att samtliga grupper går igenom dessa faser, men

under varierande tid på var fas, så anser jag att det räcker med tre grupper för att studera validiteten

i hennes utlåtande. Med dessa tre grupper kan vi möjligen se variationer och undersöka vad

variationerna kan bero på. Dock kan man argumentera att samtliga arbetsgrupper skulle befinna sig

inom endast ett område för att kunna öka generaliserbarheten (Ahrne och Svensson 2011, 42–4),

men då syftet inte primärt är att generalisera så är detta inte är en väsentlig begränsning. 

Två av intervjupersonerna är en del av en kommunal verksamhet varav båda är i Skåneområdet, och

den tredje är en privat verksamhet som har anställda runt om i Sverige men intervjuade personen i

Stockholm. Enligt Becker skall urvalet göra studien generaliserbar för den grupp som vi skall

studera (Becker 2008, 78), men det handlar lika mycket om vad studien avser att besvara som vilket

urval man använt sig av. Då studien handlar om att förstå och att tolka de faser som arbetsgrupper

och ledare går igenom så anser jag att urvalet fullföljer sin uppgift och är således tillräcklig. Då

Wheelans teori gäller alla grupper oavsett yrke, arbetsplats och sektor, enligt henne, så ska det vara

accepterbart att ha med grupper från både offentlig och privat sektor. 

Då studien ställer frågor till ledaren och till gruppmedlemmarna om deras syn på gruppens

konflikter och tillit så kan informanterna som medverkar ha olika definitioner av dessa. Detta kan

medfölja att resultatet blir vagt. Om detta är fallet så kommer ändå resultatet spela roll då Wheelans

teori går ut på att alla i ett team är överens om samtliga begrepp, vilket påpekar en brist i hennes

teori då studien och begreppen utgår från hennes teori. En begränsning är även urvalet av antalet

grupper. Det kan anses vara otillräckligt med tre ledare med tillhörande arbetsgrupp; att det krävs
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fler. Wheelan menar att teorin är universell och att det går att placera var grupp i en av dessa

utvecklingsfaser. 

4. Resultat och analys 
Den insamlade datan från samtliga arbetsgruppernas enkätundersökning presenteras här nedan

strukturerat efter arbetsgrupp tillsammans med kortfattad analys. Därefter presenteras resultatet av

ledarnas intervjuer tillsammans med en jämförande analys med deras tillhörande arbetsgrupp. 

4.1 Enkätundersökningarna
För att identifiera gruppen tittar vi på begreppen som skall vara med; viljan till att chefen skall

involvera sig i arbetet, konfliktgraden, effektiviteten, tillitsgraden, undergrupperingar,

kommunikation och om man vågar säga ifrån till chefen om man anser att något är fel. Utifrån

Wheelans resonemang kring grupputvecklingsfaser så ska en arbetsgrupp ha fått 10 av 10 på

tabellen över vilka faser arbetsgruppen kan placeras i för att tillhöra en av de fyra faser. Exempelvis

kunde gruppen ha fått 10 av 10 på x-axeln över Fas 3 för att kunna placera gruppen just fas 3. 

4.1.1 Selmas arbetsgrupp

Från enkätundersökningen framkom att Selmas arbetsgrupp har delade åsikter om gruppens arbete.

Variationen av olika svar per fråga och påstående var stor på alla utom Påstående 3 och Påstående 4.

Alltså var de överens angående om de vågar säga ifrån om de anser om något är fel samt om hur

kommunikationen är. Variationen på svaren per fråga och påstående var som störst på Fråga 3-4

som handlar om effektivitet och Fråga 5 som handlar om graden konflikter. Med hjälp av

genomsnittet, medianen och typvärdet placeras varje fråga in i ett schema över faser. Resultatet av

detta är:

Fas 1: 4 av 10

Fas 2: 2 av 10

Fas 3: 8 av 10

Fas 4: 7 av 10

Vi kan se att det inte finns någon fas som fått 10 av 10 som var kravet för att man ska kunna placera

dem till fullo i en specifik fas. Selmas arbetsgrupp påvisar störst tillhörighet i Fas 3 (8 av 10), och

därefter även hos Fas 4 (7 av 10). De frågor och påstående som ska vara annorlunda för att helt

befinns sig i Fas 3 är Fråga 1 (hur mycket man vill att sin chef skall involvera sig i sitt arbete) och

Påstående 2 (om man vill att sin chef skall fatta de flesta beslut). Selmas arbetsgrupp vill att chefen
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ska vara involverad och de vill att hon ska fatta de flesta besluten i deras arbete, vilket inte stämmer

överens med en grupp som befinner sig i Fas 3 enligt Wheelan, där de istället ska vilja ha så lite

involvering som möjligt och ha mycket frihet i planerandet av arbetsuppgifter. 

4.1.2 Thereses arbetsgrupp

Från enkätundersökningen framkom att Thereses arbetsgrupp har väldigt delade åsikter om flera

aspekter. Frågorna 1, 2, 3 och 7 är speciellt varierade, för vilka gruppmedlemmarnas svar skiftar

mellan 1 och 5. För att beskriva skillnaden kan man ta Fråga 2 (Hur mycket involverar/engagerar

sig din chef i ditt arbete?) där det finns personer som anser att chefen engagerar sig för lite såväl

som för mycket. Fråga 5 (Hur mycket konflikter finns det mellan dina arbetskamrater?) och

Påstående 1 (Mina arbetskamrater är uppdelade i tydliga vänskapliga grupper) är de två delar i

enkäten där det är minst variation mellan svaren. De är överens om att det finns en mellan till stor

grad konflikter och att det finns en tydlig uppdelning av gruppen. Med hjälp av genomsnittet,

medianen och typvärdet placeras varje fråga in i ett schema över faser. Resultatet av detta är:

Fas 1: 5 av 10

Fas 2: 7 av 10

Fas 3: 4 av 10

Fas 4: 3 av 10

Vi kan se att det inte finns någon fas som fått 10 av 10 som var kravet för att man ska kunna placera

gruppen till fullo i en specifik fas. Thereses arbetsgrupp påvisar störst tillhörighet till Fas 2 (7 av

10). De frågor och påstående som ska vara annorlunda för att helt befinna sig i Fas 2 är Fråga 7

(Hur stor tillit känner du till dina arbetskamrater?), Påstående 2 (Jag vill att min chef skall fatta de

flesta beslut rörande mitt och mina arbetskamraters arbete) samt Påstående 4 (Kommunikationen

bland mina arbetskamrater är oftast artig/vänlig). Wheelan nämner inte tillitsgraden i Fas 1 eller Fas

2, utan nämner det först i Fas 3 där tilliten till varandra skall öka. I denna arbetsgrupp har vi en

genomsnittlig tillit på 2,7, vilket implicit visar att tilliten är lite åt hållet ”liten tillit”, men detta är

endast gradskillnader. Typvärdet och medianen för tillit är 3, vilket påvisar att det finns en tillitsnivå

som inte matchar Fas 2. I Fas 2 skall arbetsgruppen vilja bryta sig loss från chefens detaljstyre, men

Thereses arbetsgrupp visar att de vill att chefen skall fatta de flesta beslut. Även visar

enkätundersökningen att arbetsgruppen i genomsnitt anser att kommunikationen oftast är vänlig och

artig, vilket inte heller stämmer överens med Wheelans teori. Här ser vi ännu ett exempel på en

grupp som inte uppfyller samtliga krav för att befinna sig i en specifik utvecklingsfas. Kan det vara

så att denna grupp befinner sig mellan två faser? Gruppen visar karaktäristiska drag från Fas 1, dvs
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en i genomsnittlig artig miljö och att de vill att chefen skall fatta de flesta beslut rörande deras

arbete. Om vi hade sammanställt Fas 1 och Fas 2 så uppnår gruppen samtliga krav utan ett, vilket

handlar om gruppens tillit till varandra. 

4.1.3 Frances arbetsgrupp

Från enkätundersökningen framkom att Frances arbetsgrupp har relativt likartade åsikter; det finns

inte en fråga där gruppmedlemmarna valt samtliga svarsalternativ. Dock ser vi att det är en stor

variation på svaren på påståenden. Dock kollar vi på genomsnittet, medianen och typsnittet för att

kunna placera gruppen i en fas i förhållande till deras svar per fråga. Resultatet av detta är:

Fas 1: 7 av 10

Fas 2: 3 av 10

Fas 3: 4 av 10

Fas 4: 5 av 10

Vi kan se att Frances arbetsgrupp till störst tillhör Fas 1 utifrån genomsnittet, medianen och

typvärdet, men inte till fullo. För att en grupp skall tillhöra en specifik grupp så skall denna få 10 av

10, vilket denna grupp inte påvisar. För att vara i Fas 1 så saknar det poäng från Fråga 6 (Hur snabbt

utreds konflikterna?), Fråga 7 (Hur stor tillit känner du till dina arbetskamrater?) och Påstående 2

(Jag vill att min chef skall fatta de flesta beslut rörande mitt och mina arbetskamraters arbete). Då

gruppen påvisade att de inte finns några konflikter (Fråga 5), vilket gör att huruvida det går snabbt

eller långsamt att lösa konflikterna (Fråga 6) tappar sitt syfte. Detta betyder att gruppen istället har 7

av 9 till sin tillhörighet till Fas 1. Att gruppen inte vill att chefen skall fatta de flesta beslut rörande

deras arbete, kanske mer påvisar en självständighet som personerna bär än annat. 

4.2 Intervjuer
4.2.1 Selmas intervju

Chefen Selma är ledare över en arbetsgrupp som jobbar på ett boende för utsatta personer. Gruppen,

som består av 10 stycken behandlare, arbetar mycket nära kunderna och arbetet kan i periodvis vara

mycket intensivt såväl långa pass som helgarbete. Selma har jobbat som enhetschef där sedan fyra

år tillbaka, och när hon fick jobbet så var arbetsgruppen väldigt thight och pratade med en stämma.

Innan dess var hon chef på ett annat ställe. I samband med Selmas anställning som chef över

avdelningen så var det en hel del av de tidigare anställda behandlare som slutade. Det har även

funnits en viss personalomsättning sedan dess. De var förr vana med att prata med en röst, men

Selma har arbetat bort den kollektiva rösten. Sen kan de tillsammans komma överens om att alla
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ansåg samma sak, men det är lätt att olika synvinklar försvinner om det endast är en representant för

gruppens åsikter. Det blev som sagt en omstart när Selma började. Det var många starka röster som

försvann och då fick de som var duktiga och som hade en mycket lägre profil tidigare blomma upp

och fick och tog mer ansvar. Dock är det inte ännu stabilt och det känns som Frances jämnt

rekryterar. 

Selma anser att hon utövar ledarskap till hög grad. Hon är ganska involverad i deras arbetsuppgifter,

samt kommer med synpunkter och idéer. Hon anordnar handledning, konferenser, samt har

personalmöten var onsdag. Arbetsgruppen hade kunnat vara mer självgående, men i nuläget behöver

de mycket hjälp. Dock anser Selma att en del av deras självständighet påverkas av verksamheten.

De måste förhålla sig till den rådande lagstiftning och behöver på så sätt bolla beslut med Selma.

Mindre beslut som sker löpande på deras arbetsplats, som städning eller utflykt, fattar

arbetsgruppen själva. Däremot tror Selma att hennes arbetsgrupp vill att hon ska involvera sig mer

och att hon är på plats för lite. 

Produktivitet är inget ord som de använder på arbetsplatsen. Det är svårt att mäta när man arbetar

med människor. Selma anser att personalen ställs för mycket stora utmaningar i sitt arbete då de

arbetar med känsliga och jobbiga situationer. Det personalen arbetar med kan lätt överföras till sig

själv, och det är inte så enkelt att vara effektiv när man är indragen fysiskt och mentalt i arbetet.

Selma uttryckte sig så här:

Jag tycker att det är orättvist att säga det (att utnyttja tiden bättre och göra mer), för jag vet också att det är

en personalgrupp som vänder ut och in på sig själva för att försöka få det att fungera.

Det finns tillfällen då personalen spenderar tid på nätet eller för mycket tid på kontoret, så man kan

alltid förbättra situationen, anser Selma. Hon känner inte att de någon gång inte skulle vara

produktiva. 

Det är en ganska konflikträdd grupp, enlig Selma. De anställda pratar ibland om istället för till en

person. Det finns inte många öppna konflikter, utan flera märker chefen inte av förrän någon säger

det till henne. Konflikterna kan ligga under ytan under en längre tid. Folk retar upp sig på varandra,

men de är dåliga att säga ifrån. Dock är det svårt att ge feedback och vissa har även svårt att ta emot

feedback. Det är lätt att personen går i försvar och då kommer man inte vilja våga ge feedback.

Annars är resten av kommunikationen i arbetsgruppen bra, speciellt mellan Selma och gruppen. De

är inte rädda att säga ifrån till chefen. De är i regel schyssta och hjälpsamma mot varandra. 

Då arbetsgruppen arbetar med konfliktlösning så är konflikter en daglig vana i arbetet. Som tidigare

sagts så är det lätt att projicera arbetet till fritiden, men konflikter går i vågor om vad det handlar
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om. Selma vill gärna att de inte ska vara konflikträdda. Om de anställda kommer till Selma så löser

de konflikterna ganska snabbt, för då arbetar de aktivt med dem. Dock tror hon att många har blivit

bättre på att känna att de kan släppa småkonflikter; att det inte är värt besväret. 

Selma tror att medarbetarna känner tillit till varandra, där vissa känner mer än andra. Det är inte

tillit till alla, men alltid till någon i gruppen. Hon känner även att gruppen har tillit till samordnaren

som alltid är på plats och henne själv. 

Det finns roller i gruppen, vilket påvisar undergruppering. Det är inte alla som har det. Hon tror att

det är en del som har fått roller tilldelat sig. I början, vid omstruktureringen då många slutade och

gruppen fick en nystart, så var det tydligare med rollerna. I dagsläget är rollerna mer flexibla och

inte huggna i sten. De har jobbat mycket och jobbar fortfarande med roller på arbetsplatsen. 

Selma beskriver sig som ganska orädd att ta tag i besvärliga situationer och att hon är modig, vilket

är hennes främsta ledarstil. Andra skulle nog säga att hon var krävande då hon är väldigt noggrann

med sina arbetsuppgifter. Om hennes anställda ber om hjälp så får de hjälp. Hon tror på dem så är

det enkelt att delegera och ge dem ansvar. Selma är alltid närvarande på telefon, så de kan alltid nå

henne om det är något allvarligt. Vid en följdfråga om hon känner att hon ändrar sin ledarstil så

svarar hon att det har hon gjort och gör. I början hade hon ett större kontrollbehov då det inte fanns

några strukturer, medan att hon nu släpper mer ansvar till personalen. Man är med i utvecklingen

och de anställda blir individer istället för en grupp. Hon tänkter aktivt på att följa deras utveckling

som såväl grupp som individer. Selma såg arbetsgruppen som en organism i början då de var så

thighta. Nu gör hon inte det längre, fast att de ändå är närmare varandra än en vanlig arbetsgrupp

som arbetar från 8 till 17. De har absolut utvecklats och det är en ständig utveckling. ”Det tar aldrig

slut, inte när man arbetar med människor. Om man inte känner att man kan utveckla sig när man

arbetar med socialt arbete så tycker jag att man ska sluta.”

Precis som att det finns något att finslipa hos de anställda så finns det även sidor av ledarskapet som

kan förbättras, anser Selma. Man kan lätt drabbas av tankar att kunna vara bättre, sen tänker man att

man orar sig i onödan. Det är viktigt att ändra sig och att följa sin grupp. De som har jobbat länge

får mer ansvar medan de nyexade får mindre. Hon säger att hon måste följa de anställdas

utveckling, både som individer och som grupp. Hon anser att hon har en bra chef. Hon säger att hon

är säker på att gruppen har den ledare som de behöver. Ibland känner Selma att hon kan hämma

gruppen med sina lite för mycket engagemang, att arbetsgruppen har blivit handlingsförlamade för

att hon alltid är tillgänglig. Hon vill tro att gruppen behöver det. Vissa medarbetare anser att hon

borde följa upp deras arbetsuppgifter så att de verkligen görs. De skulle nog vilja ha en ledare som
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är mer närvarande, inte endast tillgänglig. Men hon tror själv att de skulle behöva lite extra

utrymme för att inte bli för beroende av henne. 

Hon känner inte till teorier om utvecklingsfaser utan kör istället på det som känns bra. Mycket

kunskap kommer från praktiska situationer och erfarenheter, och även från vad andra lär henne.

Hon tror att gruppen är överens om hur de ser på de mesta i studien. De är ju individer så att vissa

skulle helt hålla med henne och andra skulle sagt att hon haft fel, enligt Selma. Vissa anser nog att

det är värre konflikter; att hon hade tonat ner det. Så kanske att hon har förskönat det. 

Utifrån Selmas intervju har jag placerat ut gruppen i ett schema över faserna. Här är resultatet av

Selmas intervju:

Fas 1: 3 av 10

Fas 2: 2 av 10

Fas 3: 8 av 10

Fas 4: 6 av 10

För att se hur jag placerade in arbetsgruppen från Selmas perspektiv. Här ser man att gruppen

tydligt tillhör Fas 3 utifrån Selmas tankar och erfarenheter av gruppen. Det som fattades gruppen för

att tillhöra fasen till fullo, alltså 10 av 10, är Fråga 2 (Hur mycket involvera/engagerar sig din chef i

ditt arbete?) och Påstående 2 (Jag vill att min chef skall fatta de flesta beslut rörande mitt och mina

arbetskamraters arbete). Selma tror att gruppen behöver och vill ha mycket hjälp, till och med mer

än vad hon erbjuder, därför fattas dessa poäng från att uppnå 10 av 10 i Fas 3. När vi jämför

resultatet av Selmas arbetsgrupp och hennes intervju ser vi att dessa är mycket lika varandra. Det

som skiljer intervjun och enkäten ifrån varandra är att Selma anser att det är mer konflikter än vad

arbetsgruppen anser, samt att Selma anser att gruppen är mer effektiv än vad de själva anser. Om vi

ska ha överseende för dessa punkter så kan jag dra slutsatsen att Selma har mycket god förståelse

om gruppen och vad de går igenom. Då Wheelan är relativt tydlig med sina krav på var och en fas i

hennes grupputvecklingsteori kan jag hävda att Selmas arbetsgrupp inte till 100 procent tillhör en

specifik grupp. Den har tydliga influenser av Fas 3, men har karaktäristiska drag som endast hittas i

Fas 1. 

Om gruppen är Fas 3 skall chefen leda enligt ”Ledarstil till Fas 3”, som presenteras i 2.2.2

Grupputvecklingsfaser enligt Wheelan. Ledarskapet i denna fas skall användas till koordinering och

där ledaren främst skall ha en konsultativ roll. Gruppen ska ha diskussioner kring konflikter, vilket

hennes grupp har. Här använder dock Selma vissa influenser från ledarstilen som tillhör Fas 1; att
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man arbetar nära arbetsgruppen och är mycket involverad i såväl arbetsuppgifter som struktur. Den

kombination som arbetsgruppen påvisar syns även i ledarskapet då gruppen är i utvecklingsfas

nummer 3, men att de inte kan eller vill bli av med chefens involvering. Utifrån intervjun är det

tydligt att gruppen har genomgått och kommit förbi Fas 2, vilket endast kan betyda att de befinner

sig i Fas 3, men på andra villkor än vad Wheelans teori tillåter. För att få gruppen att gå vidare till

Fas 4 så skall Selma här dela ut nästan samtligt ansvar till gruppen. 

Vid jämförande till situationsanpassat ledarskap, vilket presenteras i avsnitt 2.2.3, så påvisar Selma

individer som kan placeras i de olika utvecklingsnivåerna. Då handlar ledarskapet att anpassa sig till

individer istället för en grupp. 

4.2.2 Thereses intervju

Enhetschefen Therese jobbar kommunalt och inom äldrevården. Hon har tre avdelningar som hon är

chef över och denna studie tar upp en av dessa avdelningar, vilken vi kommer att kalla för

Olivlunden. Arbetsgruppen består av nio dagpersonal och tre nattpersonal, vilket totalt blir 12

anställda. Elva av dessa svarade på enkätundersökningen. Therese har arbetat som enhetschef på

avdelningen sedan april 2013 då hon skulle lägga sommarschema och anställa sommarpersonal.

Hon har inte varit chef innan dess. Therese har sitt kontor ett kvarter bort men försöker att sitta på

Olivlunden en gång i veckan på en förmiddag. Hon slungades in i en arbetsgrupp som var rigid.

Hon berättar hur en stor del av avdelningen har jobbat tillsammans i nära 18-20 år, alltså sedan

Olivlunden startades upp. Det är erfaren personal och visar sig ha en egen kultur, vilken Therese

försöker styra upp. Det finns några inofficiella chefer och arbetsrutiner som inte funkar som hon

arbetar för att göra bättre. Therese utrycker sin vilja att få reda på vilken fas arbetsgruppen befinner

sig i utvecklingsfasen. Hon anser att resultatet kan ligga som underlag till dem till sitt

förändringsarbete. 

Therese anser att hon involverar sig till stor grad i sina anställdas arbetsuppgifter. Hon för fram nya

direktiv från kommunen som ska implementeras, hon är med och styr upp organiseringen av

arbetsuppgifter och hon ändrar arbetsuppgifter och arbetssätt. Det är ett skarpt läge för avdelningen,

enligt Therese. Det har kommit fram en del grava anmärkningar på personalens arbetssätt och

därför känner hon att hon måste gå in och styra mer i detalj. Hennes hjälp anser hon känns

uppskattat såväl som dåligt. En förändring hon har fört igenom sedan hennes anställning är att göra

det mer rättvist för de anställda; att man får dela på de tråkiga och de roliga uppgifterna, istället för

att vissa får alla tråkiga medan andra får alla roliga uppdrag. De som har haft de bättre

arbetsuppgifterna kämpar för att behålla dem. Arbetsgruppen har tidigare skött mycket själva.

Therese involverar sig inte i mindre detaljer som val av kontorsmaterial, vilket alla parter anser är
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riktigt och bra. Arbetsgruppens produktivitet är inte hög, anser Therese. Ett exempel på

organiseringen av arbetsuppgifter är följande:

De är fyra till fem inne på förmiddagen, men hinner ändå inte göra frukost. De jobbar alltid över. De

springer runt hos alla, in och ut, och är stressade. De delade inte upp det (arbetsuppgifterna), utan sprang

bara runt. Helt kaos var dag.

Therese arbetar med gruppen för att få i ordning arbetsuppgifterna, och redskapet är en slags tavla

där de tydligt kan se uppdelningarna av uppgifter. Hon tror att gruppen kan bli mer effektiva genom

att ha en arbetsuppgift i taget och att känna trygghet i sitt schema. Arbetsmiljön är viktigt och

samtidigt som Therese försöker få struktur på arbetsgruppen så vill hon tillgodose dem med deras

önskningar så gott det går. Om somrarna när vikarier kommer in så blir det problem i gruppen.

Vikarierna är stressade och mår dåligt, och det tar flera månader för en ny för att komma in i

gruppens arbetssätt. De anställda förklarar och vägleder inte den nya personen i arbetet, vilket inte

gör arbetsstyrkan såvida produktiv då. 

Det finns en hög grad konflikter i arbetsgruppen, anser Therese, särskilt när det kommer in nya.

Personalen kan motarbeta och vända sig emot nya anställda, speciellt om de inte håller med

gruppen. Det finns alltid en syndabock, poängterar Therese. Hon har hört att det även var mycket

konflikter innan sin egen anställning som enhetschef på Olivlunden. Konflikterna är ganska

konstanta, men de varierar i styrka. Det tar lång tid innan konflikter lägger sig och så finns mycket

även under ytan, och ibland hittar de sig upp till ytan. 

Arbetsgruppen är duktig på att säga ifrån om de är missnöjda. De är inte konflikträdda, menar

Therese. Det verkar som, utifrån intervjun, att Therese tycker att det kan bli för mycket med spring

till chefen. Dock finns det ett fåtal personer som inte vågar säga ifrån som hellre är tysta för att inte

gå emot gruppen. Therese anser att det är för lite kommunikation i arbetet, där hon refererar till

exemplet med morgonpasset där man inte har någon struktur på arbetet. Kommunikation är en del

av det strukturarbete Therese arbetar med. De som har jobbat ett tag anser att man bör skylla sig

själv om man inte vet vad man ska göra, vilket påverkar vikarierna negativt. Annars är

kommunikationen kamratlig på arbetsplatsen i de flesta fall. Therese säger att det handlar mer om

personkemi än att strukturera jobbet. Uppmuntran är något som Therese inte ser så ofta på

arbetsplatsen. Hon ser istället att de anställda klankar ner på varandra. En del har tillit till varandra

och vissa har inte det. Therese hänvisar till grupperingar i arbetsgruppen. Det är svårt att bryta det,

precis som många andra rutiner och traditioner. 

Det finns många små vänskapsband där många av dessa umgås utanför arbetet. En del i gruppen är

släkt med varandra och en annan del har gått i skolan tillsammans. I området känner alla varandra
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och busskommunikationen är dålig, vilket gör att de anställda på Olivgården har stor koppling till

varandra utanför arbetet. Detta skapar problem, enligt Therese. Vissa i gruppen är mycket thighta

medan de stöter ut sådana som inte formar sig utifrån gruppen ganska snabbt. När det kommer

utomstående som inte passar in så försöker man stöta bort den personen. Det finns tydliga

uppdelningar i arbetsgruppen som inte alltid är accepterat, och det är främst vikarier som ogillar

dessa. Det är ganska tydligt att arbetsgruppen har bildat roller, menar Therese. Hon försöker att

bryta upp dem genom att skapa ett jämställt arbetssätt så att de som varit stora krymper och de som

varit små växer. Det är inte meningen att de starka rollerna ska ta alla roliga arbetsuppgifterna när

de som varit svaga får skitjobbet, enligt Therese. Det finns även några personer som tagit sig an

rollen som högljudd och att personen alltid ska säga nej. 

Therese anser sig ha en demokratisk ledarstil där de anställda ska ta ansvar och jobba för ett

gemensamt mål. Hon tror att arbetsgruppen just behöver en demokratisk ledare som sätter upp och

tydliggör mål men där de anställda till stor del bestämmer själv hur de ska uppnå dem. Hon har,

tillsammans med de anställda, gjort SWOT-analyser, diskuterat arbetssätt och mål, etc. De får nu

lägga schemat själva, men med direktiv av jämställdhet från chefen. Hon tror på att de anställda ska

känna sig delaktiga för att få ett bra arbetsklimat. Therese tror att en auktoritär ledare skapar

ögontjänare som blir beroende av bestraffning och belöning, och så fort ledaren är borta så har de

anställda inte tillräcklig inre motivation för att arbeta bra. Hon ser sina anställda som flera individer

där några behöver lyftas och några vissa mer jämlika. När Therese kom som ny enhetschef till

avdelningen så såg hon de anställda som en grupp, vilket var väldigt lätt att göra. Nu ser hon att de

alla behöver olika verktyg och hon försöker arbeta så varierande som möjligt. Hon tror att hon ser

de personer som behöver mer hjälp än andra. Therese säger sig själv vara envis och ha en enorm

vilja, vilket är behövligt med en tuff grupp som denna arbetsgrupp. 

Vid frågan ”Känner du till teorier om utvecklingsfaser inom arbetsgrupper? så visade Therese att

hon hade viss kunskap om dessa då hon läst ledarskapskurser. Hon pratade om smekmånadsfas och

konfliktfas. Det är något som hon tänker på ibland, att de vid tillfället skulle vara i en konfliktfas

och att hon inte sett sin arbetsgrupp vara i smekmånadsfasen fast det kommit nya anställda. Vid

frågan om Therese känner sig tillräcklig för sin arbetsgrupp så svarar hon ja, för annars hade hon

inte varit där hon är. En följdfråga gav mig in på spåret utveckling. Vid frågan om det någon gång

har varit bra på avdelningen hon är enhetschef över, svarade hon att det var länge sedan det var bra

på avdelningen. Detta var vid Olivlundens start, för 18 år sedan. Då hon tidigare lagt ned sin energi

på en annan avdelning, vilken förr var dysfunktionell och behövde mer arbete, så är det rätt nyligen

som hon börjat fokusera på Olivlunden på riktigt. Alla team kan utvecklas, anser Therese. Hon vill
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stärka den inre motivationen och anser att uppskattning är viktigare än såväl lön som förmåner. 

Utifrån Thereses intervju har jag placerat ut gruppen i ett schema över faserna. Här är resultatet av

Thereses intervju:

Fas 1: 3 av 10

Fas 2: 5 av 10

Fas 3: 7 av 10

Fas 4: 3 av 10

För att se schemat över faserna utifrån Thereses tankar om arbetsgruppen. Här ser man att gruppen

till störst grad tillhör Fas 3. För att tillhöra en fas till fullo, enligt Wheelan, ska gruppen ha 10 av 10,

vilket vi ser att arbetsgruppen inte har utifrån Thereses tankar om gruppen. Det som fattades för att

till fullo tillhöra Fas 3 för denna grupp är Fråga 2 (Hur mycket involverar/engagerar sig din chef i

ditt arbete?), Fråga 6 (Hur snabbt utreds konflikterna) och Påstående 2 (Jag vill att min chef skall

fatta de flesta beslut rörande mitt och mina arbetskamraters arbete), där de visade tillhörighet till

Fas 1 och Fas 2. När vi jämför resultatet av Thereses arbetsgrupp och hennes intervju ser vi att det

framkommer olika fastillhörigheter; arbetsgruppens svar påpekade en tillhörighet till Fas 2 och från

intervjun hör gruppen hemma i Fas 3. Det som skiljer dessa åt är dock endast graden produktivitet

och effektivitet, där Therese anser att de är mer produktiva än vad gruppen själva anser att de är.

Däremot finner vi att båda grupperna visar tydliga inslag av Fas 1 då de vill ha ledarens involvering

till en hög grad, vilket även Therese ser och uttrycker. Här ser vi, precis som i Selmas arbetsgrupp,

en kommunal verksamhet där man behöver mer engagemang från ledarens håll. Det verkade nästan,

utifrån intervjuerna, att detta behov alltid kommer att finnas på grund av den sektorn och det

område de arbetar inom. För att koppla det till Wheelan så uppfyller de inte samtliga krav för att till

100 procent tillhöra en specifik grupp. 

Då gruppen påvisar en tillhörighet till Fas 2 så skall ledaren, enligt Wheelan, tillämpa ledarstilen till

denna fas. Gruppen behöver då en stödjande ledare och försöka jämna ut auktoriteten bland

gruppmedlemmarna. Konflikterna skall lösas och om detta inte fungerar så kan en tredje part krävas

att ta in som hjälp. Det var svårt att, utifrån intervjun, sätta in Therese i en av de fyra ledarstilarna.

Hon använder sig av mycket involvering i struktur och arbetsuppgifter, vilket påvisar ledarkvaliteter

till Fas 1. Hon använder ett system som skall jämna ut makten hos de anställda, vilket påvisar

ledarstilen till Fas 2. Sen förekommer en svag koppling till ledarstil till Fas 3 när man är fokuserade

på målen och att skapa inre motivation. Här använder Therese kvaliteter som går utöver
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fasgränserna, vilket kanske pekar på att hon antingen har en fast uppfattning på hur en ledare skall

vara och därför endast använder ett sätt att leda oberoende av vilken utveckling gruppen är i, eller

att hon har en egen kombination av egenskaper som hon anpassar på gruppen beroende på vilken

utvecklingsfas de tillhör. 

Precis som i Selmas fall så ser vi skillnader på individnivå, d.v.s. att gruppmedlemmarna befinner

sig på olika nivåer. I situationsanpassat ledarskap är det vanligast att man pratar om individnivå,

vilket presenteras i avsnitt 2.2.3 . Ledaren skall här anpassa ledarstilen utefter individerna, vilket vi

även ser att Therese gör. 

4.2.3 Frances intervju

Frances jobbar i en privat verksamhet och är projektledare över 13 konsulter. Innan dess studerade

hon. Hon arbetar som projektledare på 80 procent där hon delegerar kunder, arbetar med

administrativt och vara personen mellan firman och projektmedlemmarna. De resterande 20

procenten är hon själv konsult. Avdelningen med arbetsgruppen är en del av en firma, som vi kan

kalla Konsultfirman, som befinner sig på olika ställen i Sverige. Samtliga konsulter svarade på

enkätundersökningen. Här likställer vi projektgruppen med arbetsgruppen, samt

projektmedlemmarna med gruppmedlemmarna. Arbetsgruppen bildades 2011 och Frances var med

från början som deras projektledare. Då var hon projektledare på 100 procent, men firman minskade

just den tjänsten. 

Projektmedlemmarna är sällan på kontoret och bokar oftast endast individuella möten med dem.

Frances bokar möte i helgrupp när det är behövligt, vilket det kan vara när man får nya direktiv från

styrelsen eller om man behöver omorganisera kunder och delprojekt. Frances tycker att det är svårt

att veta hur mycket hon behövs eller ej, hur mycket hon ska involvera sig eller ej. Ibland känner hon

att hon ställer för många frågor om de anställdas kunder och hur det går med delprojekten, så hon

skulle tro att projektmedlemmarna tycker att hon involverar sig för mycket. Francis påminner ofta

sig själv att ta ett steg tillbaka och endast försöka vara coachande. 

De är alltid snabba att svara på mejl och svarar i princip alltid när Frances ringer, förutom om de är

på möte. Dessutom återkopplar de snabbt och ligger inte på latsidan, enligt Frances. Konsultfirman

räknar produktivitet närmast i kundnöjdhet och som siffror vad kunderna drar in. Ibland är det lätt

att någon kund uppmärksammar en konsult, antingen för ett gott arbete eller ett dåligt, och då är det

rätt enkelt att se en speciell konsults produktivitet. Annars är jobbet väldigt självständigt. Vi får in

siffrorna som en klump för alla i projektgruppen. Men de är duktiga, anser Frances. Ibland kan

Frances känna att hon inte har så mycket koll på alla anställda som hon vill ha, men det är ett
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ganska oberoende arbete och är nästan omöjligt att göra så. Dock tror hon att de är ganska

produktiva i genomsnitt. De kunde ha varit mer effektiva, men även mindre.

Under dessa tre år som projektledare för gruppen så har det inte funnits så många konflikter. Det var

lite oroligt när firman gjorde större omstrukturering av konsultavdelningen av verksamheten, men

då var konflikterna riktade mot ledningen, inte mot varandra eller mot Frances. Många av

konsulterna var oroliga över firmans syn på Frances avdelning; att de varken hade tid eller intresse

som verksamhet av dem. Omstruktureringen fortskred i ett år och en stor del av projektstyrkan

slutade och drog sig till andra tjänster. Det blev en nystart för Frances avdelning efter det. Sedan har

det uppkommit mycket små konflikter då konsulter blivit avundsjuka på andra konsulters kunder

eller uppdrag, eller att det ibland kan ta lång tid att få kontakt med ledningen. Men inga större

konflikter i projektgruppen. Den stora konflikten i samband med omstruktureringen tog ett år att

lösa, så den tog lång tid och var uttömmande, enligt Frances. De små konflikter gruppen kan stöta

på i dagsläget löses mycket snabbt, anser hon. Hon tror att de inte kommer att stöta på stora

konflikter i framtiden på grund av deras arbetssätt. Konsulterna jobbar självständigt och arbetar

sällan tillsammans, vilket begränsar samarbetssituationer. Frances menar att konflikter sannolikt

förekommer när sina anställda måste samarbeta och lösa gemensamma problem:

På min arbetsplats har jag sett oerhört lite konflikter mellan konsulterna. Mina konsulter arbetar så

självständigt och så är de även oerhört öppna till feedback från allt och alla, så de ger inte mycket utrymme

till att skapa tråkiga relationer. 

Frances framför att hon är glad av saknaden av konflikter. Hon tror att det kanske även kan bero på

att de som valt att arbeta just inom det område som Konsultfirman arbetar med är mer seriösa än

andra områden. Detta är en spekulation från Frances håll, vill hon anmärka. Frances tycker att tillit

är svårt att mäta. Spontant skulle hon säga att de har tillit till varandra, och hon känner att de

anställda absolut har tillit till henne som deras ledare. Konsulternas tillit till ledningen kanske kan

bli bättre, vilket har framkommit i medarbetarsamtal. Som sagt är konsulterna oroliga över deras

avdelning och att ledningen kanske inte anser att Frances avdelning är så viktig för firman. Det är

absolut en sak som Frances arbetar hårt för att ändra, vilket hon vet att de anställda vet att hon gör. 

Det finns inga undergrupper i projektgruppen, anser Frances. Hon säger att hon inte ser några

tecken på att de skulle ha delat in sig. På större möten och konferenser så umgås man lite med alla,

stämningen är bra och det är lätt att prata med alla i projektgruppen. Frances känner sig inte som en

ledare när hela projektgruppen träffas tillsammans på konferenser och roliga aktiviteter, vilket

kändes lite märkligt första gångerna, men är bara deras kultur. 

Frances förklarar att hon har läst så mycket ledarskapsteorier på högskolan att hon är förvirrad när
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det kommer till ledarstil. Hon berättar om hur intresserad hon egentligen är av teorier och när hon

studerade ville hon använda dem alla till sitt framtida ledarskap, men att hon lite glömt bort att

tänka på det:

Det kommer så naturligt i hur jag gör så jag tänker inte ”nu behöver gruppen bla bla” eller ”enligt denna

teorin ska man göra så”. Jag handlar väl mycket på magkänsla och att reagera på olika situationer. 

Hon tror att arbetsgruppen är nöjd med henne som projektledare. Hon påpekar att hon inte riktigt är

deras chef, utan mer en person som ska hålla koll på gruppen och ta bort lite ansvar från sin egen

chef. Frances säger sig själv ha vissa mål med sitt arbete och en övergripande vision av projektet.

Hon vill inte styra och ställa och använda konsulterna som marionettfigurer, utan vill att de själva

ska utvecklas och ta plats. Det finns dock en konsult som är väldigt ung och har svårt med vissa

sociala regler, där är Frances lite mer engagerad. Den här unga konsulten kan ibland köra ihop vissa

uppdrag, ha lite bråttom med vissa uppgifter och faktiskt arbeta på ”fel” sätt. Denna person får fler

samtal och mejl än de andra konsulterna under Frances, men samtidigt vill hon inte att personen ska

känna sig dålig genom att hon kollar upp personen oftare. Det är en ständig kamp om att vara

rättvis, enligt Frances. 

Utifrån Frances intervju har jag placerat ut gruppen i ett schema över faserna. Här är resultatet av

Frances intervju:

Fas 1: 2 av 10

Fas 2: 6 av 10

Fas 3: 9 av 10

Fas 4: 8 av 10

För att se schemat över faserna utifrån Frances intervju. Här ser man att gruppen till störst grad

tillhör Fas 3. För att tillhöra en fas till fullo, enligt Wheelan, ska gruppen ha 10 av 10, vilket

gruppen nästan till fullo uppfyller utifrån Frances intervju. Det som fattades för att till 100 procent

tillhöra Fas 3 var svaret på Fråga 5 (Hur mycket konflikter finns det mellan dina arbetskamrater?),

vilket skulle visa att det skulle finnas en del konflikter. Frances ansåg dock att det knappt fanns

konflikter, vilket stämmer överens på Fas 1 och Fas 4 istället. Vi ser att gruppen är mycket nära Fas

4, och för att tillhöra denna fas så skulle gruppen vara mer effektiva. När vi jämför resultatet från

Frances arbetsgrupps enkät med hennes intervju så ser vi att de tillhör Fas 1. Det finns flera

beståndsdelar som skiljer sig åt mellan ledare och arbetsgrupp. Frances tror att gruppen inte vill att

hon ska involvera sig så mycket i deras arbete, medan att de anser att de vill det. Gruppen anser att
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de kan bli mycket mer effektiva och Frances anser att de är ganska produktiva och effektiva.

Gruppen angav att de i genomsnitt inte vågar säga ifrån till chefen när de vill ändra något eller anser

att något är fel, vilket Frances trodde att de gjorde. Dock ska vi ta hänsyn till att resultatet visar

genomsnittet och att de var en del som ansåg tvärt om. Utifrån intervjun har vi kunskap om att det

är en relativt ny grupp där det var varit en stor omsättning personer, vilket hänvisar till en tidigare

fas. 

Utifrån enkätundersökningen framkom att arbetsgruppen tillhör fas 1 och då krävs det, enligt

Wheelan, att chefen leder sin grupp utifrån ”Ledarstil till Fas 1” från 2.2.2 Grupputvecklingsfaser

enligt Wheelan. Ledaren skall då strukturera upp arbetet och det sociala nätverkandet, samt fatta de

flesta beslut rörande deras arbete. Enligt intervjun ger Frances sin arbetsgrupp mycket eget

utrymme, men utifrån Wheelan är detta ett misstag vid denna fas. Frances påvisar tydliga

ledaregenskaper som passar Fas 3, vilket även stämmer överens med hennes bild på sin grupp då

hon, utifrån intervjun, anser att de tillhör den fasen. På så sätt följer Frances den ledarstil som hon

trodde sig passa bäst till sin grupp. Frågan är emellertid om det fungerar med gruppmedlemmarnas

yrke att ledaren skall detaljstyra deras arbetsuppgifter. 

Precis som i föregående intervjuer och enkätundersökningen ser vi att gruppmedlemmarna påvisar

egna drag. Vi ser att Frances talar främst om sin grupp som en grupp, men påpekar under intervjun

att det finns en person som behöver extra hjälp. Detta kan kopplas till situationsanpassat ledarskap

där man anpassar ledarstilen efter individer istället för grupp.

4.3 Slutsats
Studien visar att man kan identifiera arbetsgrupperna, men det är inte enkelt då Wheelans centrala

begrepp är diffusa och subjektiva. Då Wheelans centrala begrepp är odetaljerade i sin beskrivning

så är det tämligen svårt att applicera teorin i undersökningen. Det är endast utifrån

gruppmedlemmarnas svar i genomsnitt och beräknat typvärde som vi kan få en indikation på vilken

fas gruppen som helhet tillhör. Att ledaren inte till fullo kan identifiera vilken fas gruppen tillhör

medför att ledaren blir vilseledd, enligt Wheelan. Tror ledaren att gruppen är i en annan fas än vad

den egentligen är så kommer ledaren att applicera “fel” ledarstil. Av vad som framkommit i studien

så kan ledaren endast till viss grad identifiera de centrala egenskaperna hos sin arbetsgrupp. Det

framkommer att det finns skillnader på individnivå i samtliga arbetsgrupper. 

Teorins brister ligger i att den inte tar hänsyn till vissa faktorer, så som verksamhetområde, yrke och

personalomsättning. Dessa glömda faktorer kan ligga till grund för variationer i informanternas

svar. 
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Vad som har framkommit i studien är att samtliga ledare ser sina anställda som individer och ändrar

ledarstil och agerande utifrån dem, inte enbart utifrån gruppkonstellationen.

Wheelans teori är alltför fixerad på fyra tydligt avgränsade faser, medan studiens data tyder på att

faserna inte är så enkelt uppbyggda. Utifrån Wheelans grupputvecklingsteori så skall utvecklingen

vara linjär och gälla alla grupper, men det är inte så enkelt i praktiken. 

Precis som i föregående intervjuer och enkätundersökningen ser vi att gruppmedlemmarna påvisar

egna drag. Vi ser att Frances talar främst om sin grupp som en grupp, men påpekar under intervjun

att det finns en person som behöver extra hjälp. Detta kan kopplas till situationsanpassat ledarskap

där man anpassar ledarstilen efter individer istället för grupp.

5. Diskussion 
5.1 Identifiering av arbetsgrupper
Vid identifiering av de tre medverkande arbetsgrupper kan jag konstatera att samtliga grupper visar

en relativt stark tillhörighet till en specifik grupputvecklingsfas. Emellertid finns det ingen av dessa

grupper som till 100 procent tillhör en specifik fas som är ett kriterium om man konsekvent vill

hålla sig till Wheelans grupputvecklingsteori (2013). Snarare uppvisar grupperna tecken på att ha

karaktäristiska drag från två olika faser och närmast kan likna hybrider. Thereses arbetsgrupp är ett

exempel på en arbetsgrupp som starkt tillhör två faser (dvs. fas 2 och fas 3, se 4.1.2 och 4.2.2). Det

har framkommit att arbetsgrupperna i vissa fall haft helt skilda uppfattningar om ett visst fenomen i

deras arbete, så som exempelvis graden konflikter. När vissa gruppmedlemmar anser att det finns

mycket konflikter så anser någon annan att det finns mycket lite sådant, sådana här variationer tar

inte Wheelan upp i sin bok. Det är endast utav gruppmedlemmarnas svar beräknat i genomsnitt och

typvärde som det har varit möjligt att få en indikation på vilken fas gruppen som helhet tillhör. Att

använda Wheelans teori som verktyg för att kartlägga gruppens gemensamma och genomsnittliga

fastillhörighet kan med fördel användas i managementforskning då teorin är normativ och

föreskrivande. Precis som i Critical Management Studies (CMS) så är inte syftet med denna studie

att påpeka dåligt ledarskap eller ge råd till hur man ökar produktiviteten i arbetsgrupperna genom

teorier kring grupputveckling, utan att förstå och tolka de faser som arbetsgrupper och ledare går

igenom. Med Wheelans teori som verktyg så har jag kunnat identifiera arbetsgrupperna, dock inte

till den fulla grad som Wheelan förespråkar i sin bok då ingen av grupperna tillhör en specifik

utvecklingsfas till fullo, vilket beror på gruppmedlemmarnas olika uppfattningar om fenomenen

som presenteras (konfliktgrad, tillit, effektivitet, etc). Dock är det något som tas upp av
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situationsanpassat ledarskap II (SLII) då den teorin säger att olika individer har olika

förutsättningar, vilket erkänner flera olika uppfattningar från medlemmar i samma grupp. Det är då

med SLII som variationerna i arbetsgrupperna kan förklaras. 

Det var således enklare att placera in arbetsgruppen i en specifik fas utifrån endast ledarens

perspektiv då det endast kom fram en version av gruppen. Dock finns tydliga motsättningar även

där, exempelvis att ledaren anser att vissa personer vågar säga ifrån medan andra inte gör det, vilket

även här till viss del motsäger Wheelans teori och förespråkas i SLII. Vid jämförande av resultat

mellan ledare och arbetsgrupp så är det endast en ledare (Selma) som får samma resultat i

fasschemat som sin grupp. Utifrån Selmas intervju så fick arbetsgruppen tillhörighet till Fas 3,

vilket även enkätundersökningen gav (se 4.1.1 och 4.2.1). Selma angav att yrket begränsar

arbetsgruppens frihet i den mån att arbetsgruppen helt enkelt inte kan ta vissa beslut. Deras

arbetsuppgifter är styrda av strikta lagar och ändras allt eftersom. Samma mönster ser vi i Thereses

intervju. Dessa två arbetsgrupper kan därför inte komma bort från chefens relativt stora involvering

i deras arbetsuppgifter. 

Tror ledaren att gruppen är i fas 3, men i själva verket tillhör fas 2, så kommer ledaren att applicera

“fel” ledarstil. Therese och hennes arbetsgrupp ser ut som detta exempel där Therese påpekar

fastillhörighet till fas 3 när gruppen visar tillhörighet till fas 2. I dagsläget använder Therese sig av

en egen kombination av ledaregenskaper, men om hon hade följt Wheelans råd så skulle hon

identifierat sin grupp i “fel” fas, likaså Frances. Som svar på “Kan ledaren/chefen identifiera

arbetsgruppen?” så anser jag att de till viss grad kan identifiera de centrala begreppen. Dock

framkommer att det finns skillnader på individnivå i samtliga arbetsgrupper som medverkar i

studien. Som svar till följdfrågan “Och hur påverkar detta gruppen?” kan jag meddela att det beror

på vad man vill få ut av identifieringen. Om målet är att få allmänna och övergripande råd om hur

man ska anpassa ledarstilen efter gruppen så är det tillräckligt att gå utefter sin intuition om var

gruppen befinner sig på fasschemat. Men om målet är att basera sin totala ledarstil efter Wheelans

teori så är det mycket viktigt att man kan identifiera gruppen, vilket i sig är svårt både med enkäter

och med en detaljerad intervju.

5.2 Teorins brister och applicerbarhet
Det har förekommit en del svårigheter vid applicering av Wheelans teori i studien. Som presenteras

i avsnittet 2.2.4 Begrepp så öppnar Wheelans teori upp för tolkningar av begrepp då det är intill

omöjligt att ha samma inställningar och definitioner av dessa (exempelvis begreppet konfliktgrad).

Det är nödvändigt att förstå arbetsgruppens subjektiva perspektiv på dessa begrepp för att förstå
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gruppkonstellationen, vilket även Wheelan tar upp i sin bok. Emellertid ger Wheelan inget

svängrum för överskridande gränser mellan de faser gruppen kan tillhöra.

Wheelans teori är alltför fixerad på fyra tydligt avgränsade faser, medan studiens data tyder på att

faserna inte är så enkelt uppbyggda. Detta är inget som är unikt för Wheelans teori, utan är ett

återkommande tema i andra liknande teorier; Tuckman är ett tydligt exempel på detta då även han

använder sig av orörliga former av fastillhörigheter. Wheelan skapade sin grupputvecklingsteori för

att utveckla föregångaren Tuckmans grundtanke om grupputveckling, precis som så många andra

forskare har gjort. Hennes teori är som en naturlig utveckling av Tuckmans grupputveckling

(Tuckman och Jensen 1977) och Bergengrens situationsbaserade ledarskap (Bergengren 2003).

Utifrån Wheelans grupputvecklingsteori så skall utvecklingen vara linjär och gälla alla grupper,

men det är inte så enkelt i praktiken. Det faktum att Wheelans teori har fyra tydligt avgränsande

fastillhörigheter har gjort analysen av datan både enkel och svår. Analysen har varit enkel då man

har haft en tydlig ram att utgå ifrån för att förstå arbetsgrupperna och vetat vad resultatet skall visa;

dvs. att gruppen kommer tillhöra en av utvecklingsfaserna. Sedan har analysen varit svår då det inte

har funnits tydligt avgränsande fastillhörighet bland de medverkande arbetsgrupperna. En faktor

som samtliga ledare i studien berörs av är att det anställs ny personal, vilket antingen slungar hela

gruppen tillbaka till Fas 1 eller att vissa individer är längre fram i utvecklingsstegen medan de nya

är i tidigare faser. Detta är min hypotes; att då det finns anställda med olika tid i gruppen och med

olika erfarenheter av gruppen så kommer de att befinna sig i olika faser.

Teorins brister ligger i att den inte tar hänsyn till vissa faktorer. Två av ledarna i studien arbetar i

kommunal verksamhet där de ofta får nya direktiv att anpassa arbetsgruppens arbete efter, och då

båda grupperna arbetar med ibland känsliga arbetsuppgifter så behöver de mycket stöd och hjälp av

chefen. Detta gör att en av de centrala begreppen i Wheelans teori, dvs. ledarens involvering i

arbetet, alltid kommer att syfta på en tillhörighet till Fas 1, hur långt fram arbetsgruppen än är i

resten av utvecklingsaspekterna. Teorin förutsätter då att alla ledare har samma förutsättningar och

möjligheter i sitt arbete, när egentligen olika ledarroller kan vara aktuella i olika arbetsmiljöer.

Teorin lägger allt ansvar av utveckling av arbetsgruppen på ledaren, dvs. att om det går bra för

gruppen så är det ledarens förtjänst, och vid motsatta så är det ledares brist. Wheelans teori liksom

stora delar av managementforskning intar ett managamenetperspektiv, dvs man utgår från ledarens

perspektiv och det är främst ledare man vänder sig till. Det är detta som kan göra denna forskning

problematiskt från ett CMS- och sociologiskt perspektiv, eftersom man hela tiden utesluter de

anställdas syn på saker. Man framställer de anställda som en homogen och ganska passiv grupp

människor som ska “ledas” av ledaren. I Wheelans fall verkar det dessutom vara ledaren själv som
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ska avgöra vilken fas gruppen tillhör och vilken ledarstil gruppen behöver. De anställda verkar inte

ha mycket att säga till om.  

Ytterligare en brist i applicerbarheten av teorin ligger i att man endast ser gruppkonstellationen av

arbetsgruppen, inte de enskilda gruppmedlemmarna för sig. Vad som har framkommit i studien är

att samtliga ledare ser sina anställda som individer och ändrar ledarstil och utföranden utifrån dem,

inte enbart utifrån gruppkonstellationen.

Hur kan vi då göra Wheelans teori mer applicerbar? Om vi inkluderar situationsanpassat ledarskap

så kan man kombinera grupp- med individtänket. På så sätt kan man få de generella och

övergripande råd som Wheelan erbjuder till var fas, och behöver inte vara så noga med att sätta in

gruppen till fullo i en specifik fas, då det ändå visat sig rätt svårt att göra. Samtidigt kan man

applicera situationsanpassat ledarskap efter individer på en annan nivå, vilket gör att man får båda

delar av ledarskap; på individ- och gruppnivå. Då kan man se gruppnivån som en översikt av

utvecklingen. Dessutom får man se över om utvecklingen endast skall vara linjär och att

utvecklingen endast kan gå framåt. Då det är en ofta förekommande företeelse att man anställer ny

personal så är det svårare att applicera teorin. Att lägga till att enskilda anställda kan befinna sig på

olika faser och ändå befinna sig i samma arbetsgrupp, kan vara en verklighet och behövs i så fall

ytterligare undersökning för att konstatera. 

Som en analytisk modell är Wheelans teori alltför ospecifik, men det kanske inte var fullt meningen

att det skulle vara det. Som en rådgivande modell är den alltför inriktad på ledarens roll i

utvecklingen av arbetsgruppen. Kraven är höga på dagens ledare; de skall kunna identifiera sina

anställda, ska kunna veta hur man skall leda beroende på situation och de skall vara föränderliga.

Fokus har övergått från våra statiska ledarstilar till mer flytande. Nu skall man kunna vara såväl en

auktoritär ledare som en demokratisk sådan, beroende på vilken situation skall man ändra sig,

ibland drastiskt, för att vara en passande ledare. Men det är det som verkar fungera enligt etablerade

teorier, och vad som fungerar är att vara en föränderlig ledare.

Enligt Wheelan är en föränderlig ledare mycket viktig. Ledarens roll är att föra gruppen vidare fram

mot Fas 4, den fas gruppen är som mest produktiv. Utan ledaren kommer man inte dit. Så lyder

Wheelans teori (Wheelan 2013) och många fler inom management studier (Adler et al. 2007). I

såväl Wheelans grupputvecklingsteori som i Situationsanpassat ledarskap II så måste ledaren kunna

identifiera gruppen/individerna, ändra sin ledarstil beroende på grupp/individ och måste kunna vara

konsekvent till teorierna (Hersey et al. 2000). I den tidigare forskningen som uppsatsen presenterar

ser vi hur ledarskapsteorier har ändrat och fortsätter att utvecklas, men att det finns två centrala och
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återkommande kärnor i dessa; ledarens viktiga roll och att få bättre presterande arbetsgrupper. Det

låter ekonomiskt tillämpningsbart och nästan en aning inhumant att lägga hela ansvaret för

gruppens produktivitet på en person, alltså ledaren, och att se arbetsgruppen som en dator som skall

servas för att bli snabbare och bättre. Med sådana perspektiv som vissa managementteorier

framhäver så ligger allt ansvar på förändring hos ledaren, dvs. att det är endast ledarens förtjänst om

arbetsgruppen fungerar bra och endast ledarens brist om arbetsgruppen fungerar dåligt. Samtliga

ledare i studien pratade om att själva utvecklas och ändras, inte endast gruppmedlemmarna, vilket

visar att fokus på utveckling inte endast ligger på gruppmedlemmarna. 

Vid reflektion på min uppsats eventuella brister så finns det en möjlighet att enkäterna inte

nödvändigtvis ger uppriktiga svar, speciellt om de delas ut av chefen under arbetstid och är frågor

som handlar om gruppen och chefen. Gruppmedlemmarna kan ha tonat ner konflikter eller tvärt om,

som ett exempel.

5.3 Förslag på vidare forskning
Denna studie öppnar upp för diskussion om tre punkter för vidare forskning. Den första och främsta

handlar om att studera Wheelans grupputvecklingsteori utifrån sociologi och med kvantitativa

metoder. För att göra detta möjligt får man betala för att få tillgång till Wheelans frågeformulär och

tillämpa studien på ett större antal informanter. 

För det andra så antyder resultatet från denna studie att det är svårt att generalisera individers

uppfattningar om begreppen som frågeformulären. Det hade varit intressant att studera hurvida

variationerna i de anställdas svar handlar om olika uppfattningar om begreppen eller om de endast

tycker olika i realiteten. 

Slutligen väcker studien funderingar huruvida andra renodlade managementteorier är applicerbara i

praktiken och försvarbara i forskningsperspektiv, eller påvisar att de endast är vägvisare för ledare. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till ledare

1. Berätta om din arbetsgrupp

2. Finns det grupperingar i arbetsgruppen? (Berätta hur det ser ut)

3. Finns det något som alla/vissa i arbetsgruppen anser är dåligt? (Berätta hur)

4. Hur mycket involverar du dig i dina anställdas arbetsuppgifter?

5. Känner du att de behöver mer hjälp än vad de vill ha hjälp med (tvärtom? Utveckla)

6. Berätta om arbetsgruppens produktivitet (Jag ger exempel på produktivitet)

7. Hade arbetsgruppen kunnat vara mer effektiva?

8. Berätta om graden konflikter i arbetsgruppen (samt av vilka slag)

9. Hur snabbt utreds konflikterna?

10. Känner du att arbetsgruppen vågar att säga ifrån när/om de är missnöjda?

11. Berätta om arbetsgruppens kommunikation till varandra

12. Berätta om arbetsgruppens tillit till varandra

13. Berätta om din ledarstil i egna ord (regler, ändrar stil, etc)

14. Har gruppmedlemmarna specifika roller på arbetsplatsen? Berätta om dessa

15. Uppmuntrar teamet varandra?

16. Ser du arbetsgruppen som en organism eller flera? (Jag förklarar definitionen ”organism”)

17. Hur har arbetsgruppen utvecklats? 

18. Vilken slags ledare tror du att din arbetsgrupp behöver? (Varför?)

19. Är du den ledare som du tror att din arbetsgrupp behöver?

20. Känner du till teorier om utvecklingsfaser inom arbetsgrupper/team?

21. Är det en känslig fråga att ställa en ledare om man är tillräcklig för sin arbetsgrupp? 

22. Tror du att din arbetsgrupp skulle hållit med dig med vad som sagts här idag? 
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Bilaga 2 Enkät till arbetsgrupp
Hej!

Mitt namn är Eleonore och jag skriver min kandidatuppsats nu på höstterminen 2014 på Stockholms

Universitet. Jag har fått tillåtelse av er chef Karin Thornquist att ha med er i min studie som ska

kritiskt analysera och utvärdera en specifik grupputvecklingsteori. Jag kommer inte att lägga värde

på det ni skriver (exempel: bra eller dåligt, kunde ha varit bättre, sv), utan jag kommer använda era

svar till att bestämma var ni befinner er på ett specifikt schema.

Undersökningen är anonym och samtlig data kommer att slängas när uppsatsen är godkänd.

Instruktioner

Ni kommer få några frågor och påståenden som är snabba att fylla i. När ni är klara; vik pappret och

ge det till Karin. Hon lägger det i ett kuvert och kommer inte att se vad ni har skrivit. Det är viktigt

att ni besvarar samtliga frågor.

Kontaktinformation vid frågor:

Till mig: eleonore.astrom@hotmail.com

Till min handledare på Stockholms Universitet: alejandro.leiva@sociology.su.se

Tack för att ni är med!

Med vänliga hälsningar, Eleonore Åström

Enkäten

Ringa in siffran med den grad som passar ert svar

I hur stor utsträckning vill du att din chef skall involvera/engagera sig i ditt arbete?

1. Så lite som möjligt 2.

3.

4.

5. Så mycket som möjligt
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Hur mycket involverar/engagerar sig din chef i ditt arbete?

1. För lite 2.

3.

4.

5. För mycket

Hur mycket mer effektiv kan du bli i ditt arbete?

1. Kan inte bli mer effektiv 2.

3.

4.

5. Kan bli mycket mer effektiv

Hur mycket mer effektiv kan dina arbetskamrater bli i sitt arbete?

1. De kan inte bli mer effektiva 2.

3.

4.

5. De kan bli mycket mer effektiva

Hur mycket konflikter finns det på mellan dina arbetskamrater?

1. Inga konflitker 2.

3.

4.

5. Mycket konflikter

Hur snabbt utreds konflikterna?

1. De utreds mycket långsamt 2.

3.

4.

5. De utreds mycket snabbt
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Hur stor tillit känner du till dina arbetskamrater?

1. Mycket liten tillit 2.

3.

4.

5. Mycket stor tillit

Påståenden:

Mina arbetskamrater är uppdelade i tydliga vänskapliga grupper

1. Ja 2. Nej

Jag vill att min chef skall fatta de flesta beslut rörande mitt och mina arbetskamraters arbete

1. Ja 2. Nej

Jag vågar säga ifrån till chefen när jag vill ändra något eller anser att något är fel

1. Ja 2. Nej

Kommunikationen bland mina arbetskamrater är oftast artig/vänlig

1. Ja 2. Nej
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