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I samband med en organisationsförändring så kan ett företag få olika 
konkurrensfördelar. En konkurrensfördel är bland annat att öka på motivationen hos 
teamet, vilket är en faktor som skapar effektivitet i ett företag. Syftet med uppsatsen är 
att få en ökad förståelse för vad som skapar motivation hos team i deras dagliga arbete 
efter en organisationsförändring. Den empiriska studien har jag gjort med en kvalitativ 
ansats bestående av fem personliga intervjuer i en fallstudie av LKAB.  Empirin från 
företaget analyserar jag sedan med de teorier som jag har valt. I undersökningen 
kommer jag fram till att det finns flera olika faktorer som skapar motivation hos team. 
En motivationsfaktor för team efter en organisationsförändring är bland annat att 
teammedlemmarna kan rotera mellan olika arbetsuppgifter. En annan motivationsfaktor 
för team i deras dagliga arbete är att teamet har målstyrda arbetsuppgifter. 
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Organizational changes can enable companies to gain competitive advantages. One 
competitive advantage can be linked to the motivation in work teams, which is a factor 
that can create efficiency in an organization. The purpose of this thesis is to achieve an 
increased understanding of what creates motivation in teams in their daily work after an 
organizational change. The empirical investigation was performed with a qualitative 
research approach with five personal interviews in a case study at LKAB. The study 
showed that there are many different factors that create motivation in teams. One factor 
of motivation for the teams after the organizational change is that the team members can 
rotate among different work task. Another factor of motivation is the goal-setting work 
tasks. 
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'HWWD�NDSLWHO�LQOHGHU�MDJ�PHG�HQ�EDNJUXQG�VRP�VHGDQ�|YHUJnU�L�HQ�SUREOHPGLVNXVVLRQ��

0LQ� I|UKRSSQLQJ� lU� DWW� GHQQD� VND� LQWUHVVHUD� OlVDUHQ� I|U� RFK� PRWLYHUD� PLWW� YDOGD�

lPQHVRPUnGH�� 'lUHIWHU� I|OMHU� XSSVDWVHQV� V\IWH� VRP� lU� HQ� SUHFLVHULQJ� DY� PLQD�

SUREOHPIRUPXOHULQJDU��
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Självstyrandegrupper eller team härstammar från olika experiment i några engelska 
kolgruvor efter andra världskriget menar Bakka m fl (2001). Forskarna kom fram till att 
teamen bör arbeta efter ett annat organisationsmönster än vad de har gjort tidigare så 
deras arbetsuppgifter har ökat och blivit mer omfattande. Norge började använda team 
på deras arbetsplatser i början av 1960-talet så Norge var först i Skandinavien. 
Författarna menar att sedan spred sig olika försök med samarbete genom team också till 
Sverige och Danmark. I början av 1970-talet använder man team som arbetsform i 
Sverige på bland annat Volvo och SAAB. På dessa bilfabriker arbetade personalen i 
olika team och med nya samarbetsformer som också sedan blev en ersättning för 
löpandebandsarbetet. 
 
Enligt Bakka m fl (2001) följde också USA med på denna utveckling från Skandinavien 
och etablerade försök med självstyrandegrupper i bilindustrin efter svensk förebild. En 
del studier i USA visar att självstyrandegrupper eller team förbättrar produktiviteten. 
Andra fördelar är bland annat lägre personalomsättning, mindre frånvaro, positivare 
inställning till företaget samt mindre behov av ledning och övervakning. Enligt 
Granberg (2003) är team som arbetsform i USA, den snabbast växande 
arbetsorganisatoriska principen.  Tendensen är densamma i Sverige också och intresset 
för team som arbetsform är mycket stort. Det är framförallt företagens förändrade 
situation som utgör drivkraften. Det gäller för organisationen att finna olika 
organisatoriska arbetsformer som kan hantera den höga förändringstakten. 
 
Särskilt i företag som finns inom teknik och som har en snabb utvecklingstakt menar 
Granberg (2003). Olika lärprocesser i organisationen kräver att det finns någon form av 
återföring av resultatet och av arbetet till dem som har ansvaret för och kan påverka den 
aktuella arbetsprocessen skriver Stjernberg (1993). Sådana lärprocesser kan också ge 
grund för produktivitetsökningar, liksom kvalitetsökningar, om det finns en motivation 
och handlingsfrihet hos teamet för att skapa dessa förbättringar. Enligt Bruzelius & 
Skärvad (2000) uppstår motivation om medlemmarna i organisationen identifierar sig 
med organisationens värderingar och trivs med att arbeta i organisationen. Stjernberg 
(1993) menar att det finns vissa grundläggande psykologiska krav som de flesta 
människor ställer på ett arbete och en organisation för att kunna må bra. Dit hör 
exempelvis att ha inflytande över hur det egna arbetet ska organiseras. 
 
 
����3UREOHPGLVNXVVLRQ�
 
Företag arbetar i dag under andra förutsättningar än tidigare, eftersom förändringstakten 
har ökat menar Lind & Skärvad (1997). För att ett företag ska kunna växa krävs det att 
företaget har olika konkurrensfördelar gentemot olika konkurrenter. 
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Författarna menar att samarbete genom team har blivit ett viktigt inslag i de nya 
organisationsformerna som har vuxit fram i syfte att anpassa företagen till dessa nya 
förutsättningar. Förståelsen för dessa nya förutsättningar och en grundläggande insikt i 
logiken för nya företagsstrukturer och organisationsformer, är viktigt för att kunna 
förstå nya teamens roll. Enligt Bakka m fl (2001) bör organisationerna idag vara mer 
flexibla, anpassningsbara och med relativt få hierarkiska nivåer, vilket öppnar gränserna 
mellan funktioner och enheter. Medarbetarna ska kunna ta initiativ och handla själva för 
att kunna förbättra produktiviteten. Det innebär att medarbetarna måste ha nya 
kunskaper och andra färdigheter för att möta omvärldens olika krav. 
 
Ett team kännetecknas av att gruppens medlemmar tar ett gemensamt ansvar för 
gruppens prestationer och resultat menar Lind & Skärvad (1997). Det gemensamma 
ansvarstagandet förutsätter att teammedlemmarna stödjer och respekterar varandra. 
Kompletterande kompetenser betraktas ofta som ett annat särdrag för ett team. 
Teammedlemmarna måste i något avseende komplettera varandra. Det kan vara 
kunskap i sakfrågan eller problemlösningar. Bakka m fl (2001) menar att det kan finnas 
vissa problem för en organisation att använda sig av team. En faktor är bland annat att 
utbildningskostnaderna kan bli för höga. Det kan också uppstå sårbarhet vid byte av 
personal.  
 
Varför behöver en organisation team? Främst är kraven på allt större effektivitet och 
lägre produktionskostnader samt också för den snabba teknikutvecklingen enligt 
Granberg (2003). En annan faktor är också att olika ledningsfunktioner har krymps 
genom att antalet chefsnivåer har minskat så chefer kan inte längre veta mest och bäst. 
Borta är därför i många organisationer den tid då chefen i kraft av sina kunskaper om 
produktionen kunde styra i detalj menar författaren. Greve (1997) menar för att kunna 
påverka anställda i olika riktningar i organisationen så kan en organisation utnyttja olika 
typer av belöningar eller motivationssystem, eftersom det är en blandning av rena 
belöningar och olika former av motiveringar. Det finns en skillnad mellan yttre och inre 
belöningar skriver författaren. De yttre belöningarna är avlöning i form av pengar eller 
andra extraförmåner. Social erkänsla hör till de inre belöningarna. De inre belöningarna 
är den motivation som kommer av att individen ser resultat av sitt arbete och därför ökar 
sin skicklighet, eller ser att andra viktiga mål kan uppnås på arbetsplatsen.  
 
Backa m fl (2001) menar att efter en organisationsförändring vill organisationen 
förbättra olika arbetsförhållanden för att skapa större trivsel och bättre 
utvecklingsmöjligheter utan att produktiviteten minskar. Bruzelius & Skärvad (2000) 
säger för att frigöra motivation och kraft har det blivit en allt angelägnare uppgift för 
ledarna och medarbetarna i en organisation. I praktiken handlare det om att uppnå, ett 
fördjupat ansvarstagande så att motivationen ökar hos varje individ i teamet menar 
Bruzelius & Skärvad (2000). Oavsett om man definierar motivation som viljan att 
prestera, arbetstillfredsställelse eller engagemang så är motivation ett psykologiskt 
fenomen enligt Jacobsen & Thorsvik (1998).  När den enskilde presterar något extra för 
organisationen så presterar han också något för sig själv. Att förverkliga organisationens 
mål blir detsamma som att främja sina egna personliga mål menar författarna. 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion undrar jag därför om en organisation kan främja 
utvecklingen av effektivitet i organisationen så att organisationen får effektiva 
arbetsgrupper, det vill säga team. Mot denna bakgrund vill jag undersöka effektiviteten 
hos teamet utifrån motivationsperspektivet efter en organisationsförändring, vilket leder 
mig fram till syftet med uppsatsen. 
 



 3 

����6\IWH�
 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för vad som skapar motivation hos 
team i ett företag efter en organisationsförändring. För att uppnå detta syfte ska jag 
därför undersöka två forskningsfrågor: 
 

Vad motiverar team efter en organisationsförändring? 
Vad finns det för motivationsfaktorer för team i deras dagliga arbete? 
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,� GHWWD� NDSLWHO� SUHVHQWHUDU� MDJ� YLOND� PHWRGHU� VRP� MDJ� KDU� DQYlQW� PLJ� DY� L� PLQ�

XQGHUV|NQLQJ�� )|UVW� UHGRYLVDU� MDJ� YLONHQ� IRUVNQLQJVDQVDWV� RFK� XQGHUV|NQLQJVDQVDWV�

VRP� MDJ� KDU� DQYlQW�� 'lUHIWHU� XQGHUV|NQLQJVRUJDQLVDWLRQ� VRP� PRWLYHUDU� PLWW� YDO� DY�

/.$%�DWW�XQGHUV|ND�RFK�GDWDLQVDPOLQJVPHWRG�VRP�YLVDU�KXU�MDJ�KDU�JMRUW�I|U�DWW�VDPOD�

LQ�PLWW�PDWHULDO��6OXWOLJHQ�GLVNXWHUDU�MDJ�YLOND�PHWRGSUREOHP�VRP�KDU�XSSVWnWW�I|U�PLJ��

�

�

����)RUVNQLQJVDQVDWV�
 
I min utbildning har bland annat vissa delar av kurslitteraturen handlat om team och 
motivation så idéen till att skriva denna uppsats fick jag därifrån. Det gjorde att jag 
började leta teori inom dessa ämnen och framför allt om vad som motiverar team i ett 
företag, eftersom det var ett speciellt intressant ämne att undersöka för mig. Jag ville 
också undersöka empiriskt för att kunna jämföra med teorin som jag hade sökt fram.  
 
När utgångspunkten för en undersökning är en teori som ska testas har valet av 
problemställning en deduktiv prägel. Genom att jämföra, om några av de empiriska 
konsekvenserna kan härledas ur teorin och motsvarar faktiska förhållanden enligt 
Hellevik (1984). Jag har i denna undersökning utgått från den befintliga teorin som jag 
tycker är relevant sedan har jag gjort jämförelser med empirin från mina 
undersökningar, vilket kallas för den deduktiva ansatsen. Det finns lite inslag av den 
induktiva ansatsen, eftersom resultatet från mina intervjuer har kompletterats med mer 
teori. Jag har alltså använt mig av en deduktiv ansats med vissa inslag av den induktiva 
ansatsen. Därefter har jag analyserat och dragit slutsatser som baseras på mina 
iakttagelser av verkligheten. 
 
Om man betraktar den omgivande verkligheten som subjektiv blir verkligheten mer som 
en individuell och social konstruktion. Där intresset förskjuts till att studera hur 
människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten enligt Backman (1998). 
Kvalitativa metoder kännetecknas av att man inte använder sig av siffror eller tal utan 
de resulterar i verbala formuleringar menar författaren. Utsagor sker verbalt och 
instrumentet består av det traditionella ”ordet”. En av de vanligaste metoderna i det 
kvalitativa perspektivet utgörs av intervjuer. I den kvalitativa strategin sker den 
distinkta problemet eller frågeformuleringen ofta samtidigt och fortlöpande under 
datainsamlingen. Det innebär att man börjar med breda, vaga och ibland diffusa 
formuleringar som under studiens gång hela tiden preciseras och finslipas. Denna teknik 
leder slutligen till en definitiv problemformulering eller fråga menar Backman. Jag 
valde att göra en kvalitativ ansats därför att jag skulle få en ökad förståelse av problemet 
som jag undersökte, eftersom jag inte visste min definitiva problemformulering. Under 
studiens gång har jag sedan preciseras min frågeställning från min undersökning och 
undvikit att ta med vissa sidoeffekter som har uppstått på grund av den stora datamassan 
som vanligen ingår i den kvalitativa undersökningen. I denna undersökning har jag gjort 
undersökningen mer på djupet, det vill säga att beskriva en helhet och få en djupare 
förståelse av ett komplext problem i min undersökning. 
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Fallstudier är den kvalitativa forskningens ansats. Denna definition betonar att en 
fallstudie, liksom den kvalitativa strategin, undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö 
eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna. De är 
sannolikt dessa omständigheter som tilltalar och passar det kvalitativa perspektivet 
enligt Backman (1998). 
 
Enligt Wiedersheim m fl (1989) innebär en fallstudie att man undersöker ett fåtal objekt 
i flera olika avseenden. Fallstudier anses vara särskilt tillämpliga i utvärderingar, där 
studieobjekten ofta är mycket komplexa menar Backman (1998). Jag ville få detaljerade 
uppgifter och få en djupare förståelse för mitt problem så därför valde jag att göra en 
fallstudie och göra undersökningen på djupet av en organisation.  Genom att göra en 
fallstudie av en organisation så har jag studerat några enskilda fall men i en mängd 
avseenden. För att kunna förstå och beskriva det och för att jag ska kunna få svar på 
mina frågor. Jag har valt att använda mig av aktörssynsättet, därför att jag själv gör 
analyserna utifrån empirin som jag har fått från respondenterna i företaget. Varje 
respondent ger sin syn på olika faktorer som påverkar motivationen hos teamen. 
 
 
����8QGHUV|NQLQJVRUJDQLVDWLRQ�
 
Jag ville främst begränsa mig till att undersöka ett företag som helst fanns på orten där 
jag själv bor, eftersom jag tyckte att det skulle vara intressant och lärorikt att veta lite 
mer om företagen på orten. En annan anledning var också för att jag skulle slippa långa 
resvägar till andra orter. Dessa faktorer bidrog till att jag slutligen valde LKAB i 
Malmberget till min undersökningsorganisation. 
 
Jag valde att undersöka ett stort företag eftersom LKAB har flera olika avdelningar och 
enheter som kunde ge svar på mina frågor. LKAB var ett intressant studieobjekt att 
undersöka så därför tog jag kontakt med dem. De gav sedan namn åt mig på lämpliga 
personer som hade ansvaret för och kunskaper om team. Ett team var speciellt intressant 
att börja min undersökning med, eftersom detta team var effektivt i deras arbete. 
Motivation är en faktor som skapar effektivitet hos ett team, så därför kontaktade jag 
dem och frågade om motivationen hade ett samband till framgången i deras team, 
eftersom jag skulle undersöka det i min uppsats. Det visade sig att motivationen kunde 
vara en faktor som skapade effektivitet så därför började jag min undersökning där. Jag 
fick också sedan namn på fler personer att intervjua både av respondenterna och av 
andra personer i LKAB som var insatta inom mitt ämnesområde. De kunde alltså hjälpa 
mig med lämpliga intervjuobjekt till min undersökning.  
 
 
����'DWDLQVDPOLQJVPHWRG�
 
Litteraturundersökningen påbörjades i biblioteket på Luleå tekniska universitet. Jag 
använde mig av bibliotekets olika databaser för att hitta lämplig teori till mitt valda 
ämne. Litteraturen bestod av olika böcker och artiklar som jag finner via Ebsco och 
Lucia. Jag lånade även böcker från andra bibliotek i länet bland annat från Malmberget 
och Gällivare. Mitt material letade jag också fram på Internet, genom att använda mig 
av olika sökmotorer. De sökord som jag främst använde mig av var team, arbetsgrupper, 
lag, grupper, förändring, prestation, effektivitet, mål och motivation. 
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Jag använde också ungefär samma sökord men på engelska. Från LKAB fick jag också 
en årsredovisning som jag har undersökt. Litteraturundersökningen har jag sedan 
fortsatt med under hela mitt arbete med uppsatsen med kompletteringar av olika 
uppgifter inom mitt ämnesområde. När jag hade studerat teorin inom mitt valda ämne 
fick jag fundera ut hur informationen skulle samlas in. 
 
Den datainsamlingsmetod som jag har använt mig av är personliga intervjuer. Jag 
gjorde fem personliga intervjuer, två intervjuer gjorde jag med produktionsledare i både 
verksamhet A och B. Sedan gjorde jag också två intervjuer med teamen både i 
verksamhet A och B. Teamet i verksamhet A som jag intervjuade bestod av två 
teammedlemmar. I verksamhet B intervjuade jag delar av ett team eller eventuellt ett 
helt team, eftersom jag glömde bort att räka hur många personer teamet bestod av. Den 
sista intervjun gjorde jag med en chef. Varje intervju tog ungefär mellan 30-60 minuter 
att göra. 
 
Jag konstruerade själv frågorna till mina intervjuer som jag använde mig av till 
respondenterna. När jag kontaktade respondenterna fick de själva bestämma tid, dag och 
plats för intervjuerna. Att träffa respondenterna personligen ansåg jag skulle leda till en 
bättre dialog än att göra intervjuerna via telefon. De personliga intervjuerna som jag 
gjorde gav mig också stor flexibilitet i mina frågeställningar och möjlighet för mig att 
ställa följdfrågor om det uppstod några oklarheter under själva intervjun. Jag använde 
mig av en bandspelare och skrev också ner några stöd anteckningar under hela intervjun 
utifall att bandspelaren inte skulle fungera eller om bandet hade något fel och därför 
skulle få dålig kvalitet. Bandspelaren användes också för att jag skulle undvika 
missuppfattningar och för att få med all information vid sammanställningen av mitt 
material. 
 
 
����0HWRGSUREOHP�
 
Intervjun med respondenterna genomfördes på förmiddagen, vilket jag anser var bra 
tider för att genomföra mina intervjuer på, eftersom respondenterna förhoppningsvis 
inte var trötta då. Reliabiliteten var hög eftersom intervjun genomfördes i deras eget 
kontor samt i teamets rastkur. Det förekom inte heller några störande ljud som 
påverkade själva intervjun. Respondenterna verkade också vara intresserade av mitt 
ämnesområde och de gjorde sitt bästa för att ge mig relevant och viktig information 
under hela intervjun.    
 
Enligt Wiedersheim m fl (1989) innebär reliabilitet att ett mätinstrument ska ge 
tillförlitliga och stabila utslag. Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som 
man avser att den ska mäta. Det viktigaste kravet på ett mätinstrument är validiteten. Jag 
anser att en personligintervju gör det och att frågorna som jag har ställt är också 
relevanta för min problemställning. Validiteten stärks också i mitt material genom att 
jag har använt mig av olika informationskällor samt att respondenterna har fått granska 
sitt eget material som jag har sammanställt från mina intervjuer. I denna undersökning 
har jag skickat till varje respondent ett dokument via e-post. Om jag har uppfattat 
någonting felaktigt så har respondenten fått komplettera och göra ändringar i sitt eget 
material.  
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Jag använde mig av en intervjuguide främst för att det skulle vara ett stöd för mig själv 
under mina intervjuer med respondenterna och också för att jag inte skulle glömma bort 
vissa frågor. Intervjuguiden (se bilaga 1) som jag har haft med mig till intervjun har jag 
inte heller använt mig av alla frågorna som finns i den till varje respondent. Dels för att 
vissa frågor får jag svar på under intervjun och jag kunde ställa följdfrågor om några 
svar krävde det och behövde preciseras mer. Andra frågor var oväsentliga till syftet i 
uppsatsen.  Jag har försökt att vara neutral under intervjuerna men jag är medveten om 
att jag kan ha påverkat respondenterna på ett omedvetet sätt genom att ställa ledande 
frågor under mina intervjuer 
 
När jag bokade tiden för intervjun så gav jag lite information till respondenterna om vad 
uppsatsen skulle handla om så att de skulle veta vad de skulle säga till mig. Jag anser 
inte att bandspelaren var till nackdel under intervjun utan mer som ett stöd för mig för 
att  informationen skulle bli korrekt, men respondenterna kan ha påverkats negativt av 
bandspelaren, även fast jag frågade dem om lov att använda den. 
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��7(25,�
 
,�GHWWD�NDSLWHO�SUHVHQWHUDU�MDJ�GHQ�WHRUL�VRP�MDJ�KDU�DQYlQW�PLJ�DY��-DJ�E|UMDU�NDSLWOHW�

PHG� RUJDQLVDWLRQVI|UlQGULQJ� VHGDQ� HQ� EHVNULYQLQJ� RP� WHDP� VRP� DUEHWDU� PnOVW\UW��

'lUHIWHU�SUHVHQWHUDU�MDJ�ROLND�WHRULHU�RP�PRWLYDWLRQ��6OXWOLJHQ�JHU�MDJ�HQ�EHVNULYQLQJ�

RP� WHDP� RFK� WHDPHWV� DUEHWVNUDY�� OlUDQGH�� VWRUOHNHQ� RFK� HIIHNWLYLWHWHQ� KRV� WHDP� VRP�

RFNVn�DYVOXWDU�GHWWD�NDSLWHO. 
 
 
����2UJDQLVDWLRQVI|UlQGULQJ�
 
Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) är förmågan till förändring och förnyelse viktigt och 
nödvändigt för att organisationen ska kunna upprätthålla sin långsiktiga effektivitet. En 
förutsättning är emellertid att förändring och förnyelse medför olika förbättringar. 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) måste vissa förändringar genomföras löpande och 
justeras efter små förändringar i omvärlden och mellan olika uppgifter i organisationen. 
Detta motsvarar de inkrementella förändringarna eller förändringar av existerande 
procedurer. 
 
För att en organisation ska vara framgångsrik krävs det en förmåga att hantera olika 
förändringar menar Albinsson (1998). Organisationen måste vara bra på att inte bara 
lära in nya handlingssätt, utan också att lära om. Den lärande organisationen är en vision 
som syftar till att utveckla dessa förmågor hos en organisation. Alla organisationer kan 
sägas vara en lärande organisation i den meningen att det aldrig går att undvika en viss 
inlärning. Det betonar vikten av att individer, grupper och hela organisationen ständigt 
lär, utvecklas och förnyas. Albinsson menar att de organisationer som utnyttjar den 
individuella inlärningens kraft i grupper på ett sådant sätt att det tjänar organisationen 
som helhet, har större chanser att få olika fördelar och tillväxt. 
 
Enligt Lind & Skärvad (1997) har kompetens blivit en färskvara som snabbt blir 
föråldrad och som hela tiden måste tillföras och förädlas. Produktlivscyklerna har blivit 
betydligt kortare för företagen och det har därför blivit allt viktigare att öka tempot i 
olika utvecklingsprocesser. Operativa processer som tillverkningsprocesser måste 
kontinuerligt utvecklas och förbättras.  
 
 
����0nO�
 
Om alla individer i organisationen, det vill säga både ledare och medarbetare känner sig 
delaktiga i visionen, så är det en styrka för hela organisationen om de måste genomföra 
någon form av förändring. Ledningen bör genom kommunikation göra visionen 
realistisk och attraktiv för hela organisationen. Genom att ha en bra kommunikation i 
organisationen så att alla individer delar på samma vision. Det leder till att varje individ 
känner sig delaktiga i målen som de arbetar efter enligt Farmer m fl (1998). Målen 
gäller på alla nivåer i organisationen menar Hatch (2000). I de allra flesta komplexa 
organisationer anses strategi vara något som är den högsta ledningens ansvar. Enligt 
Nationalencyklopedin innebär strategisktledning att företagsledningens samlade 
ambitioner och ansträngningar är att etablera och kommunicera en gemensam, 
långsiktig färdriktning för en hel organisation. 
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Hatch menar att detta ger upphov till en bild som placerar strategin framför målen och 
gör den i symboliskt bemärkelse överlägsen. Målen går djupare ner i organisationen, 
medan strategi sträcker sig längre ut i omgivningen. Författaren menar att utifrån ett 
rationellt perspektiv ger målen organisationen den inriktning den behöver för att kunna 
fungera effektivt.  
 
Enligt Söderström (1983) innebär ett mål för en organisation att organisationen skapas 
av någon för att lösa en viss bestämd uppgift. Definitionsmässigt har ett mål en 
innebörd enligt följande: 
 
´(WW�PnO�EHVNULYHU�HWW�IUDPWLGD�|QVNDW�WLOOVWnQG�I|U�HWW�V\VWHP��'HWWD�WLOOVWnQG�NDQ�DQJHV�

VRP�HWW�EHVWlPW�OlJH�HOOHU�HQ�|QVNDG�XWYHFNOLQJVLQULNWQLQJ´��

(Österlund 1974 b, sidan 70) 
(Källa: Söderström (1983), sidan 187) 
 
Enligt Svensson (1993) är en grundprincip vid målformulering att åtagandet ska avse 
effektmålen i förhållande till resurserna. Effektmålen utarbetas i en dialog mellan de 
som ska genomföra åtagandet och närmaste chef. Den chef som dessförinnan har 
fastställt inriktningsmålen. Den enhet som är ansvarig för genomförandet beslutar 
självständigt om produktionsmålen. Detta ger förutsättningar för att de mål som beslutas 
är realistiska, tydliga, konkreta och möjliga att följa upp för teamet. 
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) kan individens motivation i arbetet förstärkas av 
utvärdering om hur det utförda arbetet står i förhållande till målet. Det är en 
grundläggande förutsättning för att ett mål ska kunna motivera och att anställda 
accepterar och sluter upp kring dem. Om en person bestämmer sig för att försöka 
förverkliga ett mål eller uppnå ett visst resultat har det en motiverande effekt på 
vederbörandes beteende. Dessutom bör individens motivation i arbetet regelmässigt 
förstärkas av utvärdering med feedback om hur det utförda arbetet står i förhållande till 
målet. Enligt Åhslund (1982) betyder ordet feedback återkoppling och syftar bland 
annat på olika handlingar som ska vara ett svar på människors och gruppers behov att få 
reda på effekterna av sina handlingar och yttranden. En bra feedback har alltså ett 
positivt syfte. Den syftar till att ge sådan information som gruppen och dess medlemmar 
behöver för att kunna fungera och den syftar till att undanröja osäkerhet och skapar 
därför ett tryggt klimat. 
 
För att kunna utforma mål som motiverar måste organisationen göra följande enligt 
Jacobsen & Thorsvik (1998): 
 
 

� Anpassa mål till individer och grupper, det vill säga mål måste vara klart 
formulerade och vara en realistisk utmaning för individen och gruppen. Målen 
måste anpassas till de anställdas självförtroende och faktiska färdigheter. 
Organisationen måste samla in information om individens och gruppens 
potential för prestation så att man vet vad som rimligen kan förväntas av dem. 
Dessutom måste organisationen ta hänsyn till yttre förhållanden i 
arbetssituationen som kan begränsa resultaten av insatsen. 

 
 
 
 



 10 

� Uppnå uppslutning kring mål och övervinna motstånd, det vill säga att främja 
anställdas uppslutning kring organisationens mål. Det kan vara enkla 
arbetsinstruktioner, gott förtroende mellan över- och underordnande och att 
organisationen har en stödjande ledarstil till teamet. Informell konkurrens 
mellan anställda och tidigare framgång i organisationen kan också bidra till att 
framtida mål kan accepteras. 

� Skapa stödjande element, det vill säga att de resurser som de anställda har till sitt 
förfogande i arbetet måste vara tillräckliga för att arbetsuppgifterna ska kunna 
utföras. Det innebär att organisationens policy måste skapa förutsättningar för att 
resurserna ska kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 
Ledningen måste dessutom genom urval och utbildning försäkra sig om att de 
anställda har de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppgifterna ska 
kunna lösas tillfredsställande. Att anställda bland annat utarbetar 
verksamhetsplaner och följa upp individen med konkret feedback har oftast 
positiv effekt.  

 
 
����0RWLYDWLRQ�
 
Omvärlden påverkar organisationen för vilka motivationsmetoder den enskilda 
organisationen kan använda sig av enligt Jacobsen & Thorsvik (1998). Speciellt viktiga 
är de allmänna samhällsnormerna.  Dessutom är organisationer ofta bundna av avtal 
som är bestämda utanför organisationen av olika parter på arbetsmarknaden. Dessa avtal 
sätter ofta gränser för personalpolitiken i organisationen. Olika belöningssystem är 
starkt knutna till normerna i samhället om vad som är en riktig och rättvis belöning för 
insats för varje individ. 
 
Enligt Lennéer m fl (1991) innebär ”timing”, det vill säga inlevelse och handling vid 
lämplig tidpunkt. Det är alltså lika viktigt som att ge uppskattning som kritik. Att 
individen vill känna sig värd berömmet, om det ska vara någon mening med det. Det är 
bättre att ge mindre påkostade reaktioner men ge det istället oftare. En massa ord och 
överord är inte det viktigaste utan enkel uppmärksamhet som ett enkelt tack betyder 
mycket för de flesta människor menar författarna. Ett demokratiskt ledarskap innebär att 
tillvarata hela arbetsgruppens resurser. Det innebär att man fördelar ansvar och 
inflytande som både ger vinster åt verksamheten och åt den enskilde medarbetaren. Det 
som avgör en organisations styrka är framförallt ledningens tro på personalens förmåga 
att klara av saker och att ta över ansvar för uppgifter och delmål skriver författarna. 
Chefer kan stimulera självförtroendet hos sina medarbetare genom att tro på deras 
kapacitet, ge stöd, fylla på kunskapsluckor, sanktionera rätten att misslyckas och ge dem 
förtroende att försöka igen. 
  
Det finns en äkta och primär arbetsmotivation hos personer som är uppfyllda och 
engagerade i sitt jobb menar Lennéer m fl (1991). De ser inte på klockan utan dagen för 
dem bara rinner iväg. De som har störst förutsättningar för att uppnå en hög 
arbetsmotivation är personer som hamnat i ”rätt yrke” och på en bra arbetsplats, där de 
själva trivs. Arbetsmotivation skapar alltså effektivitet och arbetsglädje. Dessa 
organisationer som har en stark kultur har ofta en hög grad av lojalitet, engagemang och 
motivation att prestera något extra för hela organisationen. Enligt Jacobsen & Thorsvik 
(1998) kännetecknas organisationer med en stark kultur ofta av att anställda känner en 
gemenskap kring mål och värderingar. I organisationen kan man beskriva det som ett 
slags ”utvidgad familjegemenskap”.  
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Författarna menar att motivation kan definieras som en inre psykologisk process hos 
individen som skapar en drivkraft, som får oss att handla och som ger handlingen 
riktning, upprätthåller och förstärker den menar Jacobsen & Thorsvik (1998). Inom 
organisationsteorin har begreppet ”motivation” i synnerhet använts för att förklara vad 
som får anställda att presentera någonting extra, det vill säga något mer än den insats 
som preciseras i den formella strukturen. För att motivera anställda är det ungefär 
detsamma som att åstadkomma maximal prestation utifrån de förutsättningar som 
individen har. Skolriktningen ”human relations” växte fram ur empiriska 
undersökningar, vilka hade som mål att ta reda på hur olika fysiska villkor som ljus, 
värme och matraster påverkade anställdas prestationer skriver författarna.  Det som får 
anställda att ta i lite extra för att organisationen ska lyckas. Det är en av de vanligaste 
tolkningen av motivation i organisationsteoretiska sammanhang. 
 
 
������+HU]EHUJV�WYnIDNWRUVWHRULQ�

 
Enligt Andersson (1994) lanserade motivationsforskaren Frederick Herzberg den så 
kallade tvåfaktorsteorin. Enligt denna teori finns det olika faktorer som leder fram till 
missnöje respektive arbetsglädje hos individen och som i slutändan medför motivation 
eller demotivation. Den ena typen kallar han för hygienfaktorer, det vill säga 
otillfredsställare och den andra motivatorer som alltså är tillfredsställare. De senare 
motsvarar de psykologiska behov som människan har. Andersson menar att om 
människan vill uppnå arbetsglädje och arbetseffektivitet måste främst arbetsuppgifterna 
utformas på ett sådant sätt att de medför motivation. Det innebär att det inte behöver 
vara den fysiska utformningen av arbetsplatsen i sig som skapar motivation. De yttre 
trivselfaktorerna spelade bara en viktig roll i ett kortsiktigt perspektiv. Likaså hävdar 
han att lönens betydelse är av kortvarig karaktär. En arbetsplats med brister i själva 
arbetsmiljön kan ändå vara en bra arbetsplats om de fysiska bristerna kompenserades av 
en fin social gemenskap samt också om olika arbetsuppgifter och arbetsroller för 
individen innebär en stor frihet och tydlig målinriktning så medför det motivation enligt 
tvåfaktorsteorin tolkad av Andersson (1994).  
 
 
������0DVORZV�EHKRYVKLHUDUNL�

 
Enligt Mabon (1992) innebär Maslows behovshierarki att olika behov kan rangordnas i 
en hierarki. De behov som först måste tillfredsställas är de fysiologiska. På denna nivå 
ingår de grundläggande behov som måste tillfredsställas för att individen ska kunna 
överleva, vilka är bland annat hunger, törst och skydd. Om dessa grundläggande behov 
inte kan tillfredsställas är det mest troligt att individens huvudsakliga ansträngningar 
kommer att inriktas på denna nivå och att de andra nivåerna kommer att verka föga 
motiverande. När fysiologiska behov har tillfredsställts träder trygghets- eller 
säkerhetsbehov in i förgrunden. Dessa avser behovet av att vara befriad från rädsla, för 
fysiska faror och försakelsen av de grundläggande fysiologiska behoven. Här är det 
fråga om självbevarelse, där man inte bara tänker på det omedelbara utan även på 
framtiden. Om en människas säkerhet är i farozonen blir andra överväganden 
betydelselösa. När fysiologiska och trygghetsbehov är tillfredsställda blir samhörighet 
det dominerande i behovsstrukturen. Människan är en social varelse som har 
samhörighetsbehov samt behov av att accepteras av olika grupper. När denna 
behovsnivå dominerar strävar individen efter meningsfulla relationer gentemot andra.  
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När individen börjat tillfredsställa samhörighetsbehovet önskar han inte endast vara 
gruppmedlem utan han upplever behovet av uppskattning, både självuppskattning och 
erkänsla från andra. De flesta människor har ett behov av att uppskatta sig själv samt av 
mänskligt umgänge och respekt från andra. Tillfredsställelsen av detta behov skapar en 
känsla av självsäkerhet. Det känns som om man börjar fylla en nyttig funktion och har 
vissa möjligheter att påverka omgivningen. När behovet av uppskattning börjat 
tillfredsställas blir självförverkligande det dominerande. Denna nivå definieras som 
behovet av att maximalt utnyttja sin förmåga. Självförverkligande är alltså en önskan 
om att bli det som man har förutsättningar för att bli enligt Maslows behovshierarki 
tolkad av Mabon (1992). 
 
 
 
 
 
 
                     
                                         
                                     
         
     
 
Figur 3.1 Maslows behovshierarki (tolkad av: Mabon, 1992, s 146) 
 
 
������)|UYlQWDQVWHRULQ�

 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) innebär förväntansteorin vad som är orsakerna till 
stora prestationer. Man antar att en persons beteende speglar vederbörandes val av mål 
och det beteende han tror ska leda till att målet förverkligas. Motivation antas vara en 
funktion av förväntan om att ett visst beteende ska leda till ett resultat som individen 
sätter värde på och önskar. Huvudargumenten i förväntansteorin är att människor blir 
motiverade av att prestera något för att nå ett mål om de: 
 

� Sätter värde på målet. 
� Kan se att det som de gör leder till att målet nås. 

 
I förväntansteorin används termen ”valens” för att beskriva styrkan i en persons 
värdesättning av ett visst mål eller resultat. Teoretiskt har ett resultat en positiv valens 
om en person önskar resultatet och en valens omkring noll om personen är likgiltig. Om 
personen inte önskar resultatet har det en negativ valens. Begreppet ”förväntan” gäller i 
vilken grad en person tror att valet av ett visst alternativ ska följas av ett visst resultat. 
Man antar att valens och förväntan står i ett multiplikativt förhållande till varandra. 
Detta innebär att om förväntan på ett resultat är noll eller valensen är noll blir produkten 
noll. Det vill säga att en person inte är motiverad att prestera något för att uppnå ett 
resultat. 
 
Författarna menar vidare att utöver ”valens” och ”förväntan” har begreppet 
”instrumentalitet” en central roll i teorin. Instrumentalitet hänvisar till i vilken grad ett 
resultat kommer att bidra till önskad belöning, det vill säga behovstillfredsställelse. Om 
man betraktar instrumentalitet som en sannolik förväntan om att en handling ska leda 
till ett önskat resultat. Sannolikheten kan variera från 1 till –1.  

Fysiologiska 

Trygghets  

Samhörighets  

Uppskattning 

Självförverkligande 
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Talen uttrycker följande: 

� 1,0 betyder att man helt säker kommer att uppnå resultatet om man gör en insats. 
� 0 betyder att det inte finns något förväntat samband mellan insats och resultat. 
� - 1 betyder att insatsen leder till att man helt säkert inte uppnår resultatet.  

 
Om ledningen vill förbättra de anställdas prestationer genom utformningen av ett 
belöningssystem, måste de koppla anställdas prestationer genom utformningen av 
belöningssystemet. Resultatet måste kopplas med positiv valens till höga prestationer 
och vara säkra på att de anställda förstår sambandet. På motsvarande sätt måste låga 
prestationer uppfattas som direkt kopplade till konsekvenser som har antingen noll eller 
negativ valens. Teorin bygger på ett grundläggande antagande om att människor i viss 
utsträckning vet vad de vill ha och hur de ska uppnå det enligt förväntansteorin tolkad 
av Jacobsen & Thorsvik (1998). 
 
                                 
����7HDP�
 
Enligt Lind & Skärvad (1997) definieras en grupp som ”två eller flera individer som 
interagerar med varandra”. Det innebär att i många fall är ett team en speciell slags 
grupp som kännetecknas av att man arbetar tillsammans, målinriktat, integrerat, 
engagerat och som innehåller gruppmedlemmar med kompletterande kompetenser. 
Team blir då en delmängd i en grupp menar författarna. Det finns ingen större skillnad 
mellan team och arbetsgrupp, särskilt om man ger arbetsgruppen tillägget målstyrd 
arbetsgrupp. Begreppen kan då ses som synonymer. Lag är däremot förknippat med 
idrottslag. Om man av olika skäl föredrar begreppen lag eller grupp kan man använda 
sig av dessa ord. Det centrala i dessa begrepp är att få grupper och lag så att de kan 
fungera som ett team. 
 
 
Definition av team: 
 
(WW�WHDP�lU�HWW�PLQGUH�DQWDO�SHUVRQHU�PHG�NRPSOHPHQWlUD�IlUGLJKHWHU�VRP�lU�KHOKMlUWDW�

HQJDJHUDGH� I|U� VDPPD� V\IWH�� SUHVWDWLRQVPnO� RFK� DUEHWVVlWW� RFK� VRP� XWYHFNODU� HWW�

|PVHVLGLJW�DQVYDUVWDJDQGH�I|U�GHWWD��
(Katzenback & Smith 1993). 
(Källa: Svedberg (2003), sidan 186) 
 
Lind & Skärvad (1997) menar att man utgör ett team när ”människor arbetar 
tillsammans”. Det räcker inte enbart med att två eller flera individer umgås, utan ett 
team arbetar tillsammans. Att arbeta tillsammans är inte detsamma som att arbeta på 
samma ställe. Ett team förutsätter att de inblandade personerna är beroende av eller 
kopplade till varandra och därför i någon mening arbetar tillsammans. Enligt Granberg 
(2003) är ett team den minsta arbetsorganisationen som identifierats och beskrivs i 
organisatoriska beskrivningar. Teamet har alla de kännetecken som brukar beteckna en 
organisation och är på så sätt en miniorganisation. Det som därutöver kan tillfogas 
teamet är kompetens, det vill säga att ett team består av individer med flera olika 
kompetenser. När individerna i ett team arbetar tillsammans skapas förutsättningar för 
synergieffekter, vilket innebär att teamets kompetens överstiger summan av 
medlemmarnas individuella kompetens. 
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På den lägsta ambitionsnivån blir team-buildning detsamma som utveckling och 
förståelsen för grupprocesser och behandling av gruppkonflikter enligt Bakka m fl 
(2001). På en högre ambitionsnivå handlar det om att öva in nya samarbetsmodeller och 
att lära sig att lösa olika uppgifter i organisationen. Där teamet har en strävan på att 
uppnå högre prestationsnivåer. Det handlar om att utveckla gruppens professionella och 
sociala kompetens. Enligt Svedberg (2003) är team-buildning en medveten strategi för 
att öka motivationen och effektiviteten i en grupp genom att intensivt och koncentrerat 
arbeta med samspel och olika arbetsformer. Det är främst kraven på social kompetens 
som betonas i en effektiv arbetsgrupp och team. 
 
 
������$UEHWVNUDY�I|U�WHDPHW�

 
I Norge bedrev olika forskare sin forskning för utvecklingen av teamarbete. Forskarna 
arbetade främst med att teamen skulle få större personlig medverkan i arbetet enligt 
Bakka m fl (2001). Detta ledde till att man satte igång experiment på olika arbetsplatser 
med forskare från bland annat Tavistock Institutet. Utgångspunkten i forskningen var att 
de yttre belöningsformerna som lön, arbetstid och säkerhet efter hand hade visat sig vara 
otillräckliga när det gällde att öka produktiviteten för teamen. Det innebar att forskarna 
kom fram till att det fanns en rad psykologiska arbetskrav som bör ingå i ett team för att 
det ska bli effektivt. 
 
Psykologiska arbetskrav enligt Bakka m fl (2001): 
 

� Behov av innehåll i jobbet, så att de kräver något av utövaren och inte bara 
uthållighet utan också att det finns ett minimum av variation. 

� Behov av att lära och fortsätta att lära sig på arbetet. 
� Behov av att kunna besluta, åtminstone inom ett område som den enskilde kan 

kalla sitt eget. 
� Behov av anseende, någon social gemenskap och erkännande på arbetsplatsen. 
� Behov av att kunna se en mening och sammanhang i arbetet. 
� Behov av att se att arbetet leder till en önskvärd framtid. 

 
 
Det finns klassiska krav på arbetets utformning för självstyrandegrupper eller team 
enligt Mabon (1992). Dessa är formulerade av Tavistock forskarna. 
 
Kraven på arbetets utformning är enligt Mabon (1992): 
 

� 6MlOYVW\UQLQJ. Det innebär att arbetets innehåll, struktur och organisation är 
utformade så att individen eller teamet som sköter arbetet kan styra och 
kontrollera sina egna arbetsområden. 

� 8WYHFNOLQJ. Arbetsuppgifterna måste vara sådana att individen kan utvecklas 
och få nya erfarenheter.  

� 2PYl[OLQJ. Om individen ska kunna intressera sig och engagera sig i arbetet 
krävs det omväxling. 

� 0HQLQJVIXOOKHW. Uppgifterna bör vara meningsfulla, vilket speglar beroendet 
mellan individens arbete och slutprodukten. Individen bör också förstå vad han 
sysslar med och vilken användning de producerade varorna eller tjänsterna har i 
samhället som helhet. 

� 5HODWLRQVNUDY. Individen ska vara stolt över sin yrkesroll och kunna förklara för 
andra personer i samhället vad han arbetar med. 
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I en lärande grupp eller team ska de individuella kunskaperna samverka så att också en 
kollektiv kompetens kan utvecklas enligt Svedberg (2003). Det i sin tur förutsätter att 
människorna i teamet uppfattar att det finns värden och nyttor som endast är kollektivt 
mätbara. För att kunna utföra sina uppgifter med bibehållen arbetsglädje och 
självaktning är det värdefullt för en grupp att ha denna förmåga att systematiskt lära av 
sina egna erfarenheter och dela med sig av sina insikter. Men det är också viktigt att ta 
till sig ny kunskap. En strävan för teamet är att utbildning och kompetensutveckling ska 
betraktas som en investering och inte som en utgift eller enbart som en belöning som 
delas ut menar Svedberg. Kompetens är kunskap och teknologi, det vill säga system och 
organisering av aktiviteter som gör att organisationen kan lösa sina uppgifter enligt en 
definition av Greve (1997). Enligt Lind & Skärvad (1997) behövs det team därför att 
många arbetsuppgifter är komplexa och ju mer kunskapsspecialisering som uppstår, 
desto större blir behovet av ett team. 
 
Kunskaperna anses inte heller vara isolerade till pyramidens topp utan ambitionen är att 
komma bort från den hierarkiska organisationens mekaniska karaktär enligt Svedberg 
(2003). Här vill man istället prioritera tankerationalitet framför teknisk formrationalitet, 
vilket ska göra teamet mer rustad för att hantera verkligt kvalificerade uppgifter menar 
författaren. Denna tankekultur grundar sig varken på medarbetarnas individuella 
specialistroller, förmåga till regel tillämpning, utan på kollektiv kompetens och 
engagemang för organisationens mål och verksamhetsidé. Enligt Lennéer m fl (1991) 
finns det därför möjlighet för chef och medarbetare att tillsammans diskutera vad som 
fungerar bra respektive mindre bra i organisationen i form av utvecklings- eller 
planeringssamtal. Samtalen ska föras med sikte på olika utvecklingsmöjligheter från 
olika parter på arbetsplatsen.  
 
 
������6WRUOHNHQ�Sn�WHDPHW�

 
Det minsta teamet består av två personer enligt Granberg (2003). Om teamet har färre 
än 4-5 personer kan det vara för litet, eftersom kompetensen tunnas ut om en eller två 
personer försvinner från gruppen. Det finns också risk för att enskilda teammedlemmars 
personlighet kan påverka gruppen negativt. Är teamet för litet kan det vara sårbart. Om 
teamet består av fler än 17-19 medlemmar finns det risk för att det är för stort menar 
Granberg. Detta medför att möjligheterna till personlig kontakt mellan 
teammedlemmarna minskar, samhörighetskänslan minskar och möjligheten till 
interaktion minskar. Det finns därför risk för att teamet splittras i undergrupper och 
suboptimering kan uppstå. Suboptimering kan också leda till att den egna lilla gruppens 
mål blir viktigare än själva teamets. 
 
Team bör inte vara för stora, om de ska kunna vara effektiva på arbetsplatsen. Storleken 
på teamet bör helst vara under 12 personer om det ska kunna prestera bra menar 
Robbins (1998). Enligt Lind & Skärvad (1997) är däremot det ideala teamets storlek 
fem till nio personer. Samtidigt är det också svårt att veta vilken teamstorlek som är den 
rätta. Det är främst viktigt att i varje enskilt fall att fastställa, vilken teamstorlek som är 
den mest ändamålsenliga för varje organisation. 
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Med organisationskultur menar man dess inre liv, det vill säga sättet att tänka, handla 
och vara i just denna organisation enligt Bruzelius & Skärvad (2000). Framgångsrika 
företag har ofta starka kulturer, eftersom det kan vara ett kraftfullt sätt att påverka en 
organisations effektivitet, vitalitet och innovationsförmåga enligt författarna. En stark 
kultur påverkar påtagligt individer och deras effektivitet och därmed också 
organisationens effektivitet.  
 
Enligt Bakka m fl (2001) kan man mäta arbetsgruppers effektivitet utifrån två 
huvudkriterier. För det första, om arbetsgruppen klarar av att lösa sina uppgifter. För det 
andra, om arbetsgruppen klarar av att undvika konflikter när de löser uppgifterna. De 
flesta grupper pendlar mellan dessa två faser. Teamen tenderar också att producera två 
olika typer av ledare. En ledare som inriktar sig på själva uppgiften och en ledare som är 
mer social i själva gruppen. Effektiva grupper och team utvecklar därför olika typer av 
roller som gör det möjligt för dem att styra mot målen, samtidigt som gruppen så att 
säga reparerar sig själva genom att bearbeta känslor och konflikter. Författarna menar 
att gruppen blir också tilldragande för medlemmarna eftersom sammanhållningen i 
gruppen är bra. Sammanhållningen och de olika arbetsuppgifterna blir som ett slags 
socialt kapital som gruppen använder sig av. Det är också viktigt att gruppen upplever 
ett positivt förhållande till organisationen som de arbetar på för att de ska kunna vara 
effektiva. Teamutvecklingen leder numera mot principen om ”frihet under ansvar”. 
 
När ett team fungerar som bäst skapar teamet ett mervärde enligt Lind & Skärvad 
(1997). Teamets resultat blir mer än summan av de individuella personernas resultat. 
Teamets effektivitet är en synergieffektivitet, vilket innebär att två plus två är 
åtminstone fem. Teamtillhörigheten gör att den individuella insatsen får en högre 
utväxling och att alla individerna tillsamman presterar mer. Enligt Obeng (1996) behövs 
det också olika mänskliga beteenden i teamet som kompletterar varandra. Det kan vara 
en person som löser olika problem eller en person som bidrar med sin kunskap. Om 
människorna i teamet ska kunna arbeta effektivt tillsammans så behöver teamet både de 
tekniska färdigheterna och en uppsättning olika mänskliga beteenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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LKAB är en förkortning på Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. Företaget är helägt 
av den svenska staten och LKAB har omkring 3500 medarbetare. Huvuddelen av 
LKABs järnmalmsprodukter säljs till europeiska stålverk. Andra viktiga marknader är 
Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. Försäljningen av industrimineraler sker 
främst till Europa, men ökar även i Asien och USA. LKABs gruvor i Malmberget och 
Kiruna hör till en av världens modernaste, eftersom det har målmedvetna satsningar i 
avancerad teknik och storskaliga produktionssystem enligt (LKABs årsredovisning 
2003). 
 
LKAB är ett internationellt och högteknologiskt malmförädlings företag. Det är den 
enda järnmalmsexportören inom EU och kallas därför ofta för Europas hemmagruva. 
Den största delen av exporten, vilket är omkring 80 procent går till olika europeiska 
stålverk. Företaget har två underjordiska järnmalmsgruvor som finns i Malmberget och 
Kiruna. Råmalmen från dessa gruvor förädlas till sinterfines, pellets och 
specialprodukter i företagets förädlingsanläggningar i Malmberget, Kiruna och 
Svappavaara. Produkterna transporteras sedan med järnväg till företagets 
utskeppningshamnar i Narvik och Luleå för vidare transport med båt till olika kunder i 
hela världen enligt (LKABs hemsida på Internet). 
 
 
LKABs affärsidé är enligt årsredovisningen (2003). 
 
/.$%V�YHUNVDPKHW�lU�DWW��PHG�XWJnQJVSXQNW�IUnQ�

0DOPIlOWHQ��I|U�YlUOGVPDUNQDGHQ�WLOOYHUND�RFK�

OHYHUHUD�I|UlGODGH�MlUQPDOPVSURGXNWHU�RFK�

WMlQVWHU�VRP�VNDSDU�PHUYlUGHQ�I|U�NXQGHUQD��

���$QGUD�QlUEHVOlNWDGH�SURGXNWHU�RFK�WMlQVWHU��

VRP�E\JJHU�Sn�/.$%V�NXQQDQGH�RFK�VRP�VW|GMHU�

KXYXGDIIlUHQ��NDQ�LQJn�L�YHUNVDPKHWHQ��

�

 
För att kunna stimulera till högre delaktighet i företaget och därmed också få ökad 
engagemang hos medarbetarna har LKAB ett belöningssystem som är kopplat till 
företagets kritiska framgångsfaktorer, vilka är produktkvalitet, kostnadseffektivitet och 
arbetsmiljö. Inom personalområdet sker det i företaget en fokusering på 
arbetslagsutveckling för att skapa det goda arbetet. Det förutsätter en ökad 
kompetensutveckling av personalen. Ett generellt utvecklingsprogram kompletteras med 
ett omfattande och fördjupat kursutbud som vänder sig till samtliga ledare och chefer i 
företaget. Grunden för all utveckling är medarbetarnas kompetens. I LKAB utgår man 
från företagets behov och de förutsättningar som varje medarbetare har. Arbetet 
formuleras i individuella kompetensutvecklingsplaner enligt (LKABs årsredovisning 
2003).  
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Arbetsorganisationen i företaget står inför stora förändringar. Det innebär att det blir 
färre chefer och arbetsplatser. Ansvar och befogenheter decentraliseras till arbetslag och 
medarbetare. Den enskilde individen får ta ett allt större ansvar samtidigt som 
arbetsuppgifterna blir mer varierande, utvecklande och stimulerande, men det innebär 
också att det blir mer krävande. Arbetslagsutveckling syftar till att långsiktigt och 
varaktigt säkerställa och vid behov lyfta engagemang och motivation hos alla anställda. 
Målet i företaget kallas internt för ”Den Goda Arbetsplatsen”, det vill säga en 
arbetsplats där medarbetarna trivs och känner stor arbetsglädje enligt (LKABs 
årsredovisning 2003). 
 
 
����3URGXNWLRQVOHGDUQD�L�YHUNVDPKHW�$�RFK�%�
�
Före omorganisationen hade denna sektion i LKAB två verksamheter eller avdelningar 
och teamen var också större. Efter omorganisationen så delades dessa verksamheter in 
till fyra och teamen blev också mindre. I dag arbetar produktionsledarna i denna sektion 
dagtid, tidigare så arbetade också produktionsledarna samma skift som teamen. Varje 
produktionsledare har bland annat ansvaret för mer övergripande frågor och inte i 
detaljplanen i själva produktionen, eftersom teamet själva klarar av sina egna 
arbetsuppgifter. Produktionsledarna ska ge stöd och skapa förutsättningar för teamet så 
att de kan utföra sina arbetsuppgifter. De besöker teamet när det finns ett behov för det 
under dagen. Det kan bland annat vara på morgonen och vid skiftskarven. 
Produktionsledarna undersöker bland annat om teamet har förutsättningar för att de ska 
kunna producera. Varje produktionsledare har under sitt ansvarsområde tre olika 
skiftlag med fem personer i respektive team. En produktionsledare har ansvaret för 15 
personer. Samtliga team arbetar en vecka förmiddag, en vecka eftermiddag samt teamet 
har också en ledigvecka. Det finns även en resurspool som innefattar tre personer och 
varje person tillhör ett skift. Dessa personer går också själva samma skift som teamen, 
det vill säga förmiddag, eftermiddag och har en ledigvecka. Från resurspoolen kan olika 
team få tillgång till personal om det själva saknar det. 
 
I verksamhet A intervjuar jag en produktionsledare samt ett team som är under hans 
ansvarsområde. I verksamhet B intervjuar jag också en produktionsledare samt ett team 
som är under hans ansvarsområde. Dessa fyra intervjuer gör jag på LKAB i 
Malmberget. Både verksamhet A och verksamhet B finns i gruvan, det vill säga under 
jorden i gruvan i Malmberget.  
 
 
������9HUNVDPKHW�$�

�
Den första intervjun gör jag med en produktionsledare. Han säger att de var först i 
denna sektion i LKAB med denna förändring. Det finns ett mål som det arbetar efter 
och målet är på ett år. Detta mål delas sedan upp i olika delmål för varje månad. 
Produktionsledaren delar sedan månadsplanen till en veckoplan som teamet sedan själva 
följer. Teamet sköter själva den dagliga verksamheten eftersom varje team arbetar efter 
ett mål. Målstyrda arbetsuppgifter är viktigt, eftersom teamet själva vet bäst vad de ska 
göra och därför kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Det leder till att teamet blir 
mer engagerade i sina arbetsuppgifter som de utför och att trivseln och motivationen i 
teamet ökar.  
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Han säger att motivationen i teamet ökar eftersom det är roligare att arbeta med fler 
arbetsuppgifter. Varje individ ”växer” också själv i uppgiften som det utför eftersom 
deras ansvarområde har ökat. Produktionsledaren säger att de har effektiva team och att 
flexibiliteten i teamet är stor, det vill säga att teamet kan rotera mellan olika 
arbetsuppgifter. De flesta personerna i teamet kan de flesta arbetsmomenten som ingår i 
deras arbetsuppgifter. De kan därför rotera mellan olika arbetsuppgifter, vilket också 
bidrar till att arbetsskadorna minskar och motivationen ökar.  Eftersom teamet är mindre 
idag så måste varje medarbetare kunna utföra fler arbetsuppgifter. Före 
omorganisationen så hade varje medarbetare i princip en arbetsuppgift som de utförde 
varje dag.  Mindre team är också viktigt eftersom gemenskapen blir bättre. Det blir en 
mer familjär stämning i teamet och då trivs man också bättre på jobbet, vilket också 
ökar motivationen.  
 
Vidare säger produktionsledaren att medarbetarna i teamet får utbildning i de 
arbetsmoment som de själva saknar. Utbildningen bedrivs främst genom intern 
utbildning i företaget. De har även arbetsplatsträffar, den senaste arbetsplatsträffen 
handlade om ”hur driver vi ort effektivast”. Där var det främsta målet att man skulle lära 
av varandra. De hade en öppen dialog, där olika åsikter och förslag kommer fram. 
Teamet och produktionsledaren skulle tillsammans komma fram till olika faktorer som 
ökar effektiviteten på deras arbetsplats.� Det finns även en förslagsverksamhet, där 
anställda kan ge förslag på olika förbättringar i företaget. Förslagsverksamheten sköts 
av en särskild organisation som granskar och beslutar inom olika förslag som företaget 
får in. Det är en faktor som bidrar till motivation i hela företaget. Den bästa utdelningen 
ger olika förslag till produktionshöjande åtgärder.  
�
 
Teamet 
�
Den andra intervjun gör jag med ett team. Det kan själva styra sina egna arbetsuppgifter 
eftersom de vet själva vad de ska göra och hur de ska prioritera mellan olika 
arbetsuppgifter. Teamet följer en veckoplan som de arbetar efter. De har en bra 
stämning och trivs själva bra i teamet. Gemenskapen i teamet är mycket bra, vilket gör 
att motivationen i teamet ökar, vilket också är en faktor som gör att effektiviteten i 
teamet blir bättre. De säger att de trivs bättre att arbeta i nuvarande team, det vill säga 
med fem personer.  Före omorganisationen arbetade de i större team som de också 
trivdes att arbeta i. De säger vidare, om teamet är för stort så kan man som medarbetare 
missa vissa detaljer i  produktionen, eftersom teamet är för stort och det kan vara svårt 
att hålla kontakten med alla teammedlemmar. 
 
De roterar i teamet och därför har de inte några enformiga arbetsuppgifter. De flesta i 
teamet kan de flesta arbetsuppgifterna och det finns även möjlighet till utbildning för de 
arbetsmoment som de saknar för tillfället. Det finns även en individuell utvecklingsplan 
i företaget. I den individuella utvecklingsplanen kan varje anställd ha sina egna 
önskemål om bland annat utbildning. Förslagsverksamheten är också viktig att ha i 
företaget, eftersom det ökar på motivationen hos alla medarbetare och det bidrar också 
till att effektiviteten i hela företaget ökar. Det finns även representanter från teamet som 
ingår i förslagsverksamhetens organisation. I denna organisation granskar bland annat 
några teammedlemmar tillsamman med övriga representanter från företaget på olika 
förslag som de får in. 
�
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Den tredje intervjun gör jag med en produktionsledare. Han säger att de har i februari  
år 2004 börjat arbeta efter den nya omorganisationen som de har genomfört i denna 
sektion i LKAB.  
 
Produktionsledaren säger att de arbetar också mot ett mål som finns i denna sektion men 
inte mot olika mål som de har varje vecka. Det arbetar mer mot beställning, eftersom 
deras arbetsuppgifter innefattar det. Men teamet tar dock själva ansvaret för den dagliga 
verksamheten och prioriterar mellan olika arbetsuppgifter som är viktiga i produktionen. 
Produktionsledaren säger att medarbetarna i teamet får utbildning i de arbetsmoment 
som de själva saknar. Utbildningen bedrivs främst internt i LKAB. Produktionsledaren 
säger att det finns flera olika faktorer som påverkar motivationen, för att det ska vara 
roligt att arbeta. En faktor är bland annat att teamet kan rotera mellan olika 
arbetsuppgifter. 
 
Han säger att de roterar så mycket som det går mellan olika arbetsuppgifter, eftersom 
fler arbetsuppgifter också ökar på motivationen samt också bidrar till att arbetsskadorna 
minskar. När teamet är mindre ökar också motivationen och varje individ ”växer” med 
ökat ansvar när de utför sin uppgift. När man har mer ansvar blir det också roligare att 
arbeta. Före omorganisationen gjorde hans team ungefär samma arbetsuppgifter som det 
gör idag men trivseln i teamet har ökat ytterligare eftersom teamet är mindre. Det blir en 
mer familjär stämning i teamet och då trivs man också bättre på jobbet, vilket också 
ökar på motivationen. 
 
Mindre team är också viktigt eftersom gemenskapen blir bättre. Han säger att det är 
viktigt att teamet får bekräftelse på att de har gjort sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 
Positiv men även negativ feedback är viktigt att ge till teamet samt även att teamet ger 
feedback också till honom. Det är också viktigt att tillmötesgå teamets olika krav på den 
dagliga verksamheten så att produktionsledaren tar deras problem på allvar, som oftast 
inte är omöjliga att uppnå. Produktionsledaren säger vidare att han har åtgärdat och 
kunnat förbättra teamets fysiska miljö. De har utfört bland annat reparationer i teamets 
rast kur, bättre belysning, målat ljusa väggar med mera. Det var en omtyckt åtgärd för 
teamet, vilket också bidrog till att trivseln och motivationen ökade. Han säger vidare att 
produktionssiffrorna i produktionen har ökat i år även fast år 2004 ännu inte är slut. 
Slutligen säger han att det är inte så svårt att få upp motivationen i ett arbetslag utan 
svårigheten ligger i att hålla motivationen vid liv och det krävs att man arbetar med det 
hela tiden. 
   
 
Teamet 
�
Den fjärde intervjun gör jag med ett team. De har en bra stämning och trivs själva bra i 
teamet. Gemenskapen i teamet är mycket bra, vilket medför att motivationen ökar. Det 
är också en faktor som gör att effektiviteten i teamet ökar. Det kan själva styra sitt eget 
arbete och har därför ett eget ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Teamet roterar också 
mellan olika arbetsuppgifter. 
 
I teamet har de samma arbetsuppgifter som tidigare men det är en mer familjär stämning 
i teamet, eftersom teamet är mindre i dag. De trivs bättre att arbeta i team med fem 
personer, än att arbeta som tidigare i större team även fast de också var bra då. 
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Teamet kan utföra de flesta arbetsuppgifterna och det finns även möjlighet till 
utbildning för de arbetsmoment som de saknar för tillfället. De har även interna kurser i 
LKAB som teammedlemmarna själva kan gå för att öka på sin egen kompetens. 
Samtliga i teamet har också varit på utbildning två dagar till Stockholm, som de tyckte 
var bra. Teamet är också mycket nöjda med den fysiska miljön, eftersom deras 
produktionsledare har kunnat åtgärda det. Dessa åtgärder på reparation och underhåll 
har ökat på trivseln i deras arbete. Teamet säger att det var en mycket motivations 
höjande åtgärd för dem.  
 
 
����&KHI�I|U�SHUVRQDOXWYHFNOLQJ��
 
Den femte intervjun gör jag med en chef som är koncernansvarig för personalutveckling 
i LKAB. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att skapa förutsättningar för 
medarbetarna och därigenom också att stödja olika produktionsteam i deras arbete. 
 
LKAB har en strategisk plan som VD och koncernledningen har arbetat fram och som 
styrelsen har godkänt. Det centrala i den strategiska planen är att LKAB ska bli ett 
bättre företag. I den strategiska planen står det bland annat angivet att LKAB ska ha en 
modern arbetsorganisation som ska utveckla arbetslag med ansvar och befogenheter 
samt också utvecklingen av ledarskap och med färre chefsnivåer. Det är en långsiktig 
förändring som också tidigare har gällt i företaget, men nu kräver VD konkreta resultat, 
vilket ska vara mätbart för att de ska kunna bli effektivare. I dag arbetar hela LKAB, det 
vill säga varje arbetsplats arbetar efter sina egna förutsättningar på olika förbättringar. 
 
Delaktiga medarbetare är viktigt att ha eftersom de själva känner att det här är mitt 
ansvar och att de själva kan påverka och skapa olika förutsättningarna och riktlinjer. Om 
teamet kan växla mellan olika arbetsuppgifter ökar det också på motivationen för teamet 
säger han. Skillnaden mellan tidigare team är att teamen i dag arbetar mer målstyrt. Det 
sker också en förändring av kulturen som utvecklas ständigt, en omorganisation kanske 
inte löser alla problem som finns hos teamen men de kan skapa förutsättningarna för att 
få ett effektivt och motiverat team.   
 
Ett motiverat team använder sin utrustning skonsamt och ser till att utrustningen får 
underhåll när den behöver det. Han säger också att genom automationen de senaste åren 
så har storleken på antalet personer i produktionsteamen minskat. Det kan vara svårt för 
chefer att leda för stora team men det har inte någon medveten satsning på mindre 
grupper. Om teamen är för stora kan det vara svårt för chefen att ge stöd till teamet. 
Storleken på teamet beror främst på vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Antalet 
medarbetare i ett team är också beroende av vilken verksamhet som det gäller. Varje 
team måste anpassas till sina egna förutsättningar utifrån varje arbetsplats för att de ska 
kunna bli ett effektivt team.  
 
En annan faktor som skapar effektiva team är om chefen kan ge de rätta 
förutsättningarna och stödja medarbetarna i teamet på deras arbetsplats. Att varje chef 
inte styr i detaljerna i produktionen som teamet själva klarar av att utföra. Det är också 
viktigt att teamet får information om arbetsplatsen ska förändras. Förändring sker på 
arbetsplatsen och det är bland annat genom medarbetarna som det ska ske. Att varje 
medarbetare ska kunna känna att de kan påverka på sin arbetsplats och att chefen 
uppmuntrar och ger uppmärksamhet till de personer som har lyckats och arbetar bra. 
Det är viktigt att chefen ger både positiv och negativ feedback. 
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Han säger vidare bland annat att det är viktigt för en produktionsledare att de får den tid 
som de behöver för att de ska kunna utveckla sitt arbetslag och att varje chef också får 
stöd i sitt arbete. Verksamheten i LKAB går bra nu så det är viktigt att kunna producera 
varje extra ton. Varje producerad ton syns på flera olika ställen i LKAB men 
utvecklingen av arbetslag syns inte med samma omedelbara tydlighet, effekterna av 
detta arbete sker långsiktigt. 
 
Det finns en förslagsverksamhet som ger belöning i form av pengar, vilket bidrar till 
motivation i hela företaget.  I LKAB kan medarbetarna gå olika utbildningar samt också 
praktisera i verksamheten, när det finns ett behov för det. De har tio utvecklingsdagar 
per anställd och år, vilket är snittet på alla anställda. Fem dagar är utbildning och resten 
är annat. Genom kompetensutveckling kan man bland annat få fram olika idéer som 
man sedan följer upp. De har utvecklingssamtal som de utbildar alla chefer i för att de 
ska kunna ha utvecklingssamtal och kompetensinventering kartlägger arbetslaget utifrån 
arbetsplatsernas kort- och långsiktiga mål. 
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För att en organisation ska vara framgångsrik krävs det en förmåga att hantera olika 
förändringar enligt Albinsson (1998). Det betonar vikten av att individer, grupper och 
hela organisationen ständigt lär, utvecklas och förnyas menar Albinsson. I LKAB har de 
genomfört en förändring i denna sektion som jag har gjort undersökningen i. I dag finns 
det fyra stycken olika verksamheter eller avdelningar med en produktionsledare i varje. 
Före omorganisationen fanns det två olika verksamheter i denna sektion. Bägge 
produktionsledarna var också tidigare skiftgående med teamet, idag arbetar de bara 
dagtid. 
 
Chefen för personalutveckling säger att LKAB har en strategisk plan. Det centrala i den 
strategiska planen är att LKAB ska bli ett bättre företag. I den står det bland annat att 
företaget ska utveckla sina arbetslag med ansvar och befogenheter samt också bedriva 
utvecklingen av ledarskap med färre chefsnivåer. Det är en långsiktig förändring som 
också tidigare gällde i företaget, men nu kräver VD resultat. Han säger vidare att 
förändringar sker på arbetsplatsen och det är bland annat genom medarbetarna som det 
ska ske. Kulturen i företaget utvecklas ständigt. En omorganisation kanske inte löser 
alla problem som finns hos teamen men det kan skapa förutsättningar för att få ett 
effektivt och motiverat team. Det är viktigt att teamet också får information om 
arbetsplatsen ska förändras. Jag anser också att det är viktigt med en strategisk plan som 
hela företaget arbetar efter och att en omorganisation kan skapa förutsättningar för att få 
mer motiverade team. För att ett företag ska bli framgångsrikt måste företaget också ha 
en känsla för vilka organisationsförändringar som är nödvändiga och inte bara göra 
förändringar för att det är så vanligt att göra dem idag.   
 
 
����0nO�
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) kan individens motivation i arbetet förstärkas av 
utvärdering om hur det utförda arbetet står i förhållande till målet. Det är en 
grundläggande förutsättning för att mål ska kunna motivera, att anställda accepterar och 
sluter upp kring dem. Dessutom bör individens motivation i arbetet regelmässigt 
förstärkas av utvärdering med feedback om hur det utförda arbetet står i förhållande till 
målet. Att företaget anpassar mål till individer och grupper, det vill säga mål som är 
klart formulerade och att de är realistiska utmaningar för individen och gruppen menar 
författarna. Produktionsledaren i verksamhet A säger att det finns ett mål som de arbetar 
efter och målet är på ett år. Detta mål delas sedan upp i olika delmål för varje månad. 
Produktionsledaren delar sedan månadsplanen till en veckoplan som teamet sedan själv 
följer. Teamet sköter själv den dagliga verksamheten eftersom varje team arbetar efter 
ett mål.  
 
Produktionsledaren i verksamhet B säger att det arbetar också mot ett mål som finns för 
dem men inte mot olika mål som de har varje vecka. Det arbetar mer mot beställning, 
eftersom det ingår i deras arbetsuppgifter. Skillnaden mellan tidigare team och teamen 
som de har i dag är att teamen arbetar mer målstyrt säger chefen för personalutveckling. 
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Det är också viktigt att teamet får stöd av sin produktionsledare för att de ska kunna 
arbeta målstyrt och utföra sina arbetsuppgifter, vilket både empirin i bägge 
verksamheterna och teorin säger. Jag tycker att Feedback är viktigt att få för både 
teamet och produktionsledarna. Denna frågeställning kan man läsa mer om i analys 
avsnittet om lärande team. En annan viktig faktor tycker jag är, att målen för teamet är 
tydliga och möjliga för teamet att uppnå dem. 
 
 
����0RWLYDWLRQ�
 
Om människan vill uppnå arbetsglädje och arbetseffektivitet måste främst 
arbetsuppgifterna utformas på ett sådant sätt att de medför motivation enligt Herzbergs 
tvåfaktorsteorin.  Social gemenskap är viktigt samt också om olika arbetsuppgifter för 
individen innebär en stor frihet och tydlig målinriktning så medför detta också 
motivation enligt denna teori som tolkas av Andersson (1994). Bägge teamen roterar 
mellan olika arbetsuppgifter, vilket innebär att individen växer själv i uppgiften som de 
utför och det blir också roligare att arbeta med fler arbetsuppgifter. De har en bra social 
gemenskap, vilket bidrar till att motivationen ökar i gruppen. Teamet kan själv styra och 
prioritera mellan sina egna arbetsuppgifter. Teamet i verksamhet A arbetar mer mot ett 
mål än teamet i verksamhet B. Teamet i verksamhet B arbetar också mot ett mål men i 
deras dagliga arbetsuppgifter arbetar de mer mot beställning.   
 
Enligt Maslows behovshierarki, kan olika behov rangordnas i en hierarki. Människan är 
en social varelse som har samhörighetsbehov samt behov av att accepteras av olika 
grupper. När denna behovsnivå dominerar strävar individen efter meningsfulla 
relationer gentemot andra. De flesta människor har ett behov av att uppskatta sig själva 
samt av mänskligt umgänge och respekt från andra enligt denna teori som tolkas av 
Mabon (1992). Både produktionsledarna och teamet i bägge verksamheterna, tycker att 
gemenskapen är bra i teamet och att de har en familjär stämning i teamet och då trivs 
man också bättre på jobbet. En faktor som påverkar sammanhållningen och 
gemenskapen är för att teamet är mindre. Produktionsledarna säger att det är viktigt att 
ge feedback till teamet men också att teamet ger feedback till produktionsledaren. Både 
teamet och produktionsledarna kan utveckla sig själva genom bland annat utbildning 
och även praktisering i verksamheten. 
 
Enligt förväntansteorin antas motivation vara en funktion av förväntan om att ett visst 
beteende ska leda till ett resultat som individen sätter värde på och önskar. 
Huvudargumentet i förväntansteorin är att människor blir motiverade av att prestera 
något för att nå ett mål. Teorin bygger på ett grundläggande antagande om att 
människor i viss utsträckning vet vad de vill ha och hur de ska uppnå det enligt denna 
teori som tolkas av Jacobsen & Thorsvik (1998). Både i verksamhet A och B så arbetar 
teamet efter ett mål och de tar själva ansvaret för produktionen. Produktionsledaren ger 
sitt stöd till teamet så att de får de rätta förutsättningarna för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Verksamheten i hela LKAB går bra just nu. De har ökat på 
produktionen i verksamhet B fast år 2004 ännu inte är slut och i verksamhet A och B 
har de effektiva team. 
 
Teamet i verksamhet B var mycket nöjda med reparationerna och underhållet av den 
fysiska miljön som deras produktionsledare har åtgärdat till dem. Teamet i verksamhet 
B tyckte att utbildningen som de genomförde i Stockholm var bra och ökade på 
motivationen i teamet. 
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Chefen för personalutveckling säger att ett motiverat team använder sin utrustning 
skonsamt och ser till att utrustningen får underhåll när den behöver det. 
Produktionsledaren i verksamhet B säger att det är inte så svårt att få upp motivationen i 
ett team, utan svårigheten ligger i att hålla motivationen vid liv och det krävs att man 
arbetar med det hela tiden. Jag tror att det är viktigt att ha ett motiverat team, för att de 
ska kunna öka på effektiviteten i sin verksamhet. Det leder i sin tur till att lönsamheten i 
hela företaget ökar. Svårigheten är troligen inte att få upp motivationen i ett team utan 
svårigheten är troligen att hålla motivationen vid liv, det tror jag också. Därför är det 
viktigt om ett team är motiverat, att de får förutsättningar, är delaktiga och får feedback 
för att de ska kunna utöva sina arbetsuppgifter. 
 
 
����$UEHWVNUDY�I|U�WHDPHW�
 
Enligt Mabon (1992) innebär självstyrning att teamet kan styra och kontrollera sina 
egna arbetsuppgifter. Teamet tar själva ansvaret för den dagliga verksamheten och 
prioriterar mellan olika arbetsuppgifter menar författaren. Produktionsledarna i både 
verksamhet A och B arbetar bara dagtid och har mer ansvar för övergripande frågor och 
inte i detaljplanen i själva produktionen, eftersom teamet själva klarar av sina egna 
arbetsuppgifter. Produktionsledarna besöker teamet när det finns ett behov för det. Det 
är bland annat på morgonen och vid skiftskarven och undersöker bland annat om teamet 
har förutsättningar för att kunna producera. 
 
Enligt Bakka m fl (2001) ska det finnas ett minimum av variation och att den enskilde 
individen ska kunna besluta inom sitt eget område på arbetsplatsen. Mabon (1992) 
menar att omväxling behövs för att individen ska vara intresserad och kunna engagera 
sig i arbetet. Produktionsledaren i verksamhet A säger att de har stor flexibilitet i 
teamet, det vill säga att teamet kan rotera mellan olika arbetsuppgifter. Det innebär 
också att arbetsskadorna minskar. De flesta personerna i teamen kan de flesta 
arbetsmomenten som ingår i deras arbetsuppgifter. Mabon (1992) och Backa m fl 
(2001) menar att uppgifterna ska vara meningsfulla på arbetsplatsen. 
Produktionsledaren i verksamhet B säger också att de roterar så mycket som det är 
möjligt mellan olika arbetsuppgifter, eftersom fler arbetsuppgifter också ökar på 
motivationen samt också bidrar till att arbetsskadorna minskar. När teamet har mer 
ansvar blir det också roligare att arbeta. Bägge produktionsledarna säger också att varje 
individ ”växer” i  uppgiften som det utför, eftersom deras ansvarområde har ökat.  
 
Arbetsuppgifterna måste utformas så att individen kan utvecklas och få nya erfarenheter 
menar Mabon (1992). Chefen för personalutveckling menar att delaktiga medarbetare är 
viktigt att ha eftersom de själva känner att det här är mitt ansvarsområde. Medarbetarna 
kan därför själva påverka och skapa olika förutsättningar och riktlinjer. Om teamet kan 
växla mellan olika arbetsuppgifter ökar det också på motivationen för teamet. Jag tror 
att det är viktigt att teammedlemmarna kan rotera mellan olika arbetsuppgifter, eftersom 
fler arbetsuppgifter leder till att det blir roligare att arbeta. Fler arbetsuppgifter innebär 
också att arbetsskadorna minskar. Teamet bör också styra den dagliga verksamheten, 
eftersom de själva vet bäst vad de ska göra.  
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I en lärande team ska de individuella kunskaperna samverka så att också en kollektiv 
kompetens kan utvecklas menar Svedberg (2003). Det i sin tur förutsätter att människor 
uppfattar att det finns värden och nyttor som endast är kollektivt mätbara. Men det är 
också viktigt att ta till sig ny kunskap. En strävan till att utbildning och 
kompetensutveckling är att betrakta som en investering enligt författaren. Enligt 
Lennéer m fl (1991) bör organisationen ha utvecklings- eller planeringssamtal. 
Samtalen ska föras med sikte på olika utvecklingsmöjligheter från olika parter på 
arbetsplatsen.  
 
Bägge produktionsledarna i verksamhet A, B och chefen för personalutveckling säger 
att teamet får utbildning i de arbetsmoment som de själva saknar samt också att teamet 
kan praktisera i verksamheten om det finns ett behov för det. Produktionsledaren i 
verksamhet A säger vidare att de har även arbetsplatsträffar. Den senaste 
arbetsplatsträffen handlade om ”hur driver vi ort effektivast”. I denna arbetsplatsträff 
var det främsta målet att man skulle lära av varandra. De hade en öppen dialog, där 
olika åsikter och förslag kom fram. Teamet och produktionsledaren skulle tillsammans 
komma fram till olika faktorer som ökar på effektiviteten. Produktionsledaren i 
verksamhet B säger att det är viktigt att tillmötesgå teamets olika krav på den dagliga 
verksamheten så att han tar teamets problem på allvar eftersom de oftast inte är 
omöjliga att uppnå. Vidare säger produktionsledaren i verksamhet B och chefen för 
personalutveckling att det är viktigt att teamet får bekräftelse på att de har gjort sina 
arbetsuppgifter på ett bra sätt. Positiv men även negativ feedback är viktigt att ge till 
teamet samt också att teamet ger feedback till produktionsledaren. 
 
Det är viktigt att en produktionsledare får den tid de behöver för att kunna utveckla sitt 
arbetslag och att varje chef också får stöd i deras arbete säger chefen för 
personalutveckling. Teamet i verksamhet A säger att det finns en 
individuellutvecklingsplan i företaget. I den individuella utvecklingsplanen kan varje 
anställd ha önskemål om utbildning. Teamet i verksamhet B har varit på utbildning i två 
dagar till Stockholm. 
 
De har i företaget tio utvecklings dagar per anställd och år, vilket är snittet på alla 
anställda. Fem dagar är utbildning och resten är annat säger chefen för 
personalutveckling. Genom kompetensutveckling kan man bland annat få fram olika 
idéer som man sedan följer upp. Han säger vidare att företaget har utvecklingssamtal 
som de utbildar alla chefer i, för att de ska kunna leda dem och kompetensinventering 
kartlägger arbetslaget utifrån arbetsplatsernas kort- och långsiktiga mål. 
 
Det finns även en förslagsverksamhet, där anställda kan ge förslag på olika förbättringar 
i LKAB. Förslagsverksamheten sköts av en särskild organisation som granskar och 
beslutar inom olika förslag som de får in. Det är en faktor som bidrar till motivation i 
hela företaget. Det finns även representanter från teamet i verksamhet A som ingår i 
förslagsverksamhetens organisation. I denna organisation granskar några 
teammedlemmar tillsamman med övriga representanter i företaget på olika förslag som 
de får in. Jag anser att det är viktigt att teamet får möjlighet till kompetensutveckling 
och att de kan öka kunskaperna på olika sätt genom bland annat kurser eller praktisering 
i verksamheten. Arbetsplatsträffar och förslagsverksamheten innebär också att teamet 
får information och kan ge förslag på olika förbättringar i verksamheten vilket gynnar 
medarbetaren som får betalt om förslaget är bra. Företaget får högre lönsamhet om 
förslaget är en produktionshöjande åtgärd.  
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Om teamet är för stort finns det risk för att den personliga kontakten mellan 
teammedlemmarna minskar och samhörighetskänslan minskar menar Granberg (2003). 
Enligt Lind & Skärvad (1997) är det ideala teamets storlek fem till nio personer men det 
är i varje enskilt fall viktigt att fastställa, vilken team storlek som är den mest 
ändamålsenliga i varje organisation. 
 
Produktionsledarna och teamet i bägge verksamheterna, säger att teamen som de har i 
dag är bra, det vill säga med fem personer i varje team. Från resurspoolen kan olika 
team få tillgång till personal om det själva saknar personal. När teamet är mindre ökar 
också motivationen och varje individ ”växer” med ökat ansvar när det utför sin uppgift. 
När man har mer ansvar blir det också roligare att arbeta. I bägge teamen säger de själva 
att de trivs bättre att arbeta i team med fem personer, än att arbeta som tidigare i större 
team. De trivdes även att arbeta i större team men teamen som de har i dag är bättre. 
Teamet i verksamhet A säger att om teamet är för stort så kan man som medarbetare 
missa vissa detaljer i produktionen, eftersom teamet är för stort och det kan vara svårt 
att hålla kontakten med alla teammedlemmar 
 
Chefen för personalutveckling säger att genom automationen de senaste åren har 
storleken på antalet personer i produktionsteamen minskat. Det kan vara svårt för en 
chef att leda för stora team, eftersom chefen får då svårigheter att ge stöd till teamet. 
LKAB har ingen medveten satsning på mindre grupper. Storleken på teamet beror 
främst på vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Antalet medarbetare i ett team är också 
beroende av, vilken verksamhet som det gäller. Varje team måste anpassas till sina egna 
förutsättningar utifrån varje arbetsplats, för att det ska kunna vara effektivt säger han. 
Jag anser att mindre team är bra att ha i verksamheten eftersom gemenskapen och 
trivseln blir bättre i gruppen. När teamet är mindre är det också mer sårbart så därför bör 
det finnas en resurspool som teamet kan få personal ifrån om de själva saknar. Det 
viktigaste kravet är dock att storleken på varje team måste anpassas efter varje 
arbetsplats. 
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Enligt Bakka m fl (2001) blir teamet tilldragande för medlemmarna eftersom 
sammanhållningen i gruppen är bra. Sammanhållningen och de olika arbetsuppgifterna 
blir som ett slags socialt kapital som gruppen använder sig av. Det är också viktigt att 
gruppen upplever ett positivt förhållande till organisationen för att de ska vara effektiva 
menar författarna. Teamutvecklingen leder numera mot principen om ”frihet under 
ansvar”. När ett team fungerar som bäst skapar teamet ett mervärde enligt Lind & 
Skärvad (1997). Teamets resultat är mer än summan av de individuella personernas 
resultat så teamets effektivitet är en synergieffektivitet. 
 
Teamen i verksamhet A och B har en bra stämning och trivs själva mycket bra i teamet. 
Gemenskapen i teamet är mycket bra, vilket gör att motivationen ökar och det är också 
en faktor som gör att effektiviteten i teamet ökar. Det kan själva styra sitt eget arbete 
och har därför ett eget ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Förslagsverksamheten är 
viktig för att bidra till att höja motivationen och effektiviteten i företaget. 
Produktionsledaren i verksamhet A säger att de har effektiva team. 
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Produktionsledaren i verksamhet B säger att produktionssiffrorna i produktionen har 
ökat i år, även fast år 2004 ännu inte är slut. Chefen för personalutveckling säger att 
verksamheten i LKAB går bra just nu. Utvecklingen av arbetslag syns inte med samma 
omedelbara tydlighet, effekterna av detta arbete sker långsiktigt. Jag tror att om ett team 
har ansvar över sina egna arbetsuppgifter och sammanhållningen är bra i teamet så ökar 
också motivationen. Det leder till att effektiviteten i gruppen blir högre och också till att 
lönsamheten blir högre i företaget. 
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Här gör jag en sammanfattning av resultatet från analysen. Dessa påståenden har jag 
själv kommit fram till i denna undersökning. LKAB har en Strategisk plan, vilket är en 
långsiktig förändring. I den står det bland annat att de ska utveckla arbetslag med ansvar 
och befogenheter, samt även utvecklingen av ledarskap. Det är en långsiktig förändring 
som sätter riktlinjer i hela företaget. För att uppnå syftet har jag därför undersökt två 
forskningsfrågor: 
 
Vad motiverar team efter en organisationsförändring? 
 

� Mindre team. 
� Att gemenskapen och trivseln i teamet är bra. 
� Rotera mellan olika arbetsuppgifter. 

 
Vad finns det för motivationsfaktorer för team i deras dagliga arbete? 
 

� Målstyrda arbetsuppgifter. 
� Delaktiga medarbetare. 
� Feedback både positiv och negativ. 
� Utbildning genom kurs. 
� Praktisera i verksamheten. 
� Reparation och underhåll av den fysiska miljön. 
� Arbetsplatsträffar. 
� Förslagsverksamheten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

��6/876$76(5�
 
,� GHWWD� NDSLWHO� NRPPHU� MDJ� IUDP� WLOO� PLQD� VOXWVDWVHU�� YLONHW� lU� PLQ� HJHQ� SHUVRQOLJD�

WRONQLQJ�DY�UHVXOWDWHW�L�GHQQD�XQGHUV|NQLQJ��.DSLWOHW�DYVOXWDV�VHGDQ�PHG�HQ�DYVOXWDQGH�

GLVNXVVLRQ��

 
 
����6OXWVDWVHU�
 
Det är viktigt att det finns en strategi som visar en gemensam långsiktig färdriktning för 
ett företag vilket både teorin och empirin påtalar vikten av. Strategin i LKAB innebär att 
företaget ska bli bättre och de ska bland annat utveckla sina arbetslag med ansvar och 
befogenheter samt också utvecklingen av ledarskap med färre chefsnivåer. Det är en 
långsiktig förändring som sätter riktlinjer i hela företaget. Varje arbetsplats arbetar efter 
sina egna förutsättningar på olika förbättringar. Teamen och produktionsledarna som jag 
gjorde intervjun med säger att de har gjort en omorganisation. Jag tror att det är 
nödvändigt att genomföra en omorganisation för att kunna skapa förutsättningar och 
förbättringar som gör att team kan bli mer motiverade och därmed också mer effektiva 
på sin arbetsplats. Det är också viktigt att företaget har en känsla för att kunna 
genomföra förändringar och veta vilka förändringar som är nödvändiga att göra för just 
dem. Att företaget inte bara följer trenden efter andra företag eller andra källor som 
menar att det är nödvändigt med just dessa förändringar.  Många förändringar som 
genomförs idag, vet man kanske inte alltid vilka effekterna av dem blir senare.  
 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för vad som skapar motivation hos 
team i ett företag efter en organisationsförändring. För att uppnå detta syfte har jag 
därför undersökt två forskningsfrågor: 
 
Vad motiverar team efter en organisationsförändring? 
 
En direkt följd av förändringen, det vill säga vid omorganisationen i LKAB så blev 
teamen mindre, vilket leder till att gemenskapen och trivseln i gruppen blev bättre. 
Mindre team innebär att varje medarbetare måste kunna utföra fler arbetsuppgifter och 
därför också kunna rotera mellan olika uppgifter. Varje arbetsplats måste anpassa sig till 
sina egna förutsättningar och vilka arbetsuppgifter som ska utföras i respektive 
verksamhet så teamstorleken fastställts utifrån varje enskilt fall, vilket både teorin och 
empirin säger. Jag tror att när teamet är mindre så blir gemenskapen bättre i teamet. Det 
blir också roligare att arbeta när teammedlemmarna kan byta mellan olika 
arbetsuppgifter Att ha fler arbetsuppgifter innebär också att arbetsskadorna minskar, 
vilket bidrar till att motivationen ökar eftersom arbetsplatsen oftast är en viktig plats för 
många människor och där personen oftast arbetar under lång tid. När arbetsskadorna i 
företaget minskar innebär det också högre lönsamhet för företaget. 
 
Vad finns det för motivationsfaktorer för team i deras dagliga arbete? 
 
Efter förändringen så har teamen fått målstyrda arbetsuppgifter eftersom de själva vet 
vad de ska göra. Teamet kan själv prioritera mellan olika arbetsuppgifter eftersom de 
känner till sin egen verksamhet. Delaktiga medarbetare är nödvändigt att ha eftersom de 
kan själva påverka och skapa olika förutsättningar och riktlinjer. Det är därför viktigt att 
teamet får feedback om hur de har genomfört sina arbetsuppgifter, vilket leder till att 
trivseln och motivationen ökar enligt både teorin och empirin. 
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De har i LKAB tio utvecklingsdagar per anställd och år, teammedlemmarna har 
möjlighet att praktisera i verksamheten eller gå någon kurs om behovet finns. Jag tror 
att det är nödvändigt med utbildning och kompetensutveckling för hela personalen i ett 
företag, vilket både teorin och empirin också säger. Kompetensutveckling kan också 
vara ett stressmoment för vissa människor, eftersom de måste ständigt lära sig nya 
saker. De är kanske nöjda med det som de kan och känner inget behov av att lära sig 
mer eftersom de kan utföra sina arbetsuppgifter. Det som ökar på motivationen i ett 
team, är att den fysiska miljön är bra. Att företaget utför olika reparationer och 
underhåll i verksamheten vilket både empirin och jag anser. I verksamhet B var de 
nöjda med dessa åtgärder och det säger att det var mycket motivations höjande åtgärder. 
Jag tror också det, dels för att det är mycket roligare att arbeta om personen trivs på sin 
arbetsplats. Varje människa tillbringar också en stor del av sitt liv på sin arbetsplats så 
därför är det viktigt att personen trivs där. Jag tror att dessa åtgärder inte alltid behöver 
vara så omfattande utan varje arbetsplats bör åtgärda det som är nödvändigt och möjligt 
att åstadkomma för just dem. 
 
Arbetsplatsträffar och förslagsverksamheten är oberoende av själva förändringen. De är 
aktiva åtgärder som bidrar till motivation i hela företaget. Det är viktigt med 
arbetsplatsträffar där teamet och produktionsledaren kan tillsamman diskutera olika 
förbättringar. Förslagsverksamheten är viktig eftersom anställda kan ge förslag på olika 
förbättringar och få betalt om förslaget är bra. Produktionshöjande förslag gynnar också 
företaget. 
  
Alla dessa faktorer skapar motivation hos team på olika sätt. När man trivs på sin 
arbetsplats så presterar man också bättre. Ett motiverat team använder också sin 
utrustning skonsamt och ser till att utrustningen får underhåll. Detta leder till att 
effektiviteten i hela företaget ökar på olika sätt, produktionssiffrorna i produktionen har 
ökat och verksamheten i LKAB går bra just nu.   
 
Enligt empirin är det inte så svårt att få upp motivationen i ett team, utan svårigheten 
ligger i att hålla motivationen vid liv och det krävs att man arbetar med den hela tiden. 
Jag tror att en omorganisation kan skapa förutsättningar för att få ett motiverat team 
men det krävs också delaktiga medarbetare som trivs på sin arbetsplats och har en bra 
gemenskap i teamet. Feedback är viktigt att teamet får men också att teamet ger 
feedback till produktionsledaren. Chefer och produktionsledare måste också få stöd och 
mer kunskap för att de ska kunna utveckla sitt team. Det krävs alltså flera olika åtgärder 
som måste vidtas troligen hela tiden för att man ska kunna hålla motivationen vid liv i 
ett företag.  
 
 
����$YVOXWDQGH�GLVNXVVLRQ�
 
Jag är medveten om att jag inte kan dra några generella slutsatser från mina fem 
intervjuer på ett företag men jag har lärt mig lite mer inom detta ämne. Både teoretiskt 
och genom att göra en fallstudie av LKAB. Denna studie visar vad det kan finnas för 
motivationsfaktorer för team i deras dagliga arbete samt också vad som motiverar team 
efter en organisationsförändring. 
 
Eftersom samhället och omvärlden förändras på olika sätt, så måste också 
organisationen följa med i denna utveckling. En organisation måste ibland genomföra 
en omorganisation, därför att de ska kunna få vissa konkurrensfördelar. Det finns olika 
sorters konkurrensfördelar som en organisation kan ha. 
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En konkurrensfördel är bland annat att använda sig av team i sin verksamhet. Att 
organisationen har effektiva team är viktigt att ha i produktionen. Dels för att många 
organisationer måste öka på sin produktion och för att de ska kunna vara 
konkurrenskraftig gentemot olika konkurrenter i samma bransch. Inget 
förändringsarbete liknar ett annat, utan varje är unikt och måste utgå från sina egna 
förutsättningar. 
 
Eftersom varje förändringsarbete är unikt och effektiviteten hos teamen kan ha vissa 
skillnader mellan olika branscher. I denna studie har jag inte gjort någon undersökning 
på teammedlemmarnas olika beteenden, det vill säga att teamet måste ha olika 
mänskliga beteenden som kompletterar varandra. Det kan vara personer som kommer 
med nya idéer eller har specialistkunskaper med mera. För att medarbetarna i teamet ska 
kunna arbeta framgångsrikt. Jag har inte heller gjort någon undersökning på enskilda 
individer, det vill säga vad de själva tar med sig in i organisationen. Varje individ har 
sin egen sociala bakgrund i bland annat utbildning och tidigare erfarenheter från andra 
platser i samhället. En individ har ett eget privatliv utanför organisationen. Individen 
kan tillhöra olika sociala grupper. Det kan bland annat vara familjen, vänner och 
individen kan ha olika fritidsintressen, vilka har sina egna normer och värderingar. 
Dessa faktorer kan påverka individen och hans motivation i arbetet, vilket också kan 
eventuellt påverka effektiviteten i teamet. 
 
Det finns troligen flera olika faktorer som påverkar motivationen hos 
teammedlemmarna och som därmed också påverkar effektiviteten hos teamet. Det 
skulle därför vara intressant att göra en undersökning på ovanstående faktorer och se om 
det finns ett samband med motivationen och effektiviteten hos team.  
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1. Har ni genomfört någon förändring (team), vad har ni gjort? 
 
2. Har ni uppställda mål (ledning och anställda)? 

 
3. Vilken faktor skapar effektiva team? 
 
4. Leder motivationen till olika mål mellan ledning och anställda? 

 
5. Hur är denna del i organisationen uppbyggd (antal arbetsgrupper, anställda, 

skift)? 
 
6. Vad är varje teams uppgift i korta drag? 

 
7. Hur motiverar ni era team? 
 
8. Hur kan man motivera team till ständiga förbättringar? 

 
9. Har de anställda haft några egna synpunkter på vad de tycker är viktigt, har de 

varit delaktiga? 
 
10. Finns det några skillnader mellan gamla och nuvarande team? 
 
11. Vad är den viktigaste faktorn för att få ett motiverat team? 
 
12. Vill du förändra någonting, för att få mer motiverade team? 
 
13. Har ni gjort några undersökningar på hur ni har lyckats med motivationen av 

anställda och fått högre lönsamhet, bättre trivsel hos anställda? 
 

14. Kan du själv påverka mer för att kunna öka på motivationen? 
 

15. Har du några egna synpunkter som du vill framföra? 
 

 
 




