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Sammanfattning 
Titel: Den osynliga styrningen - en studie i självorganiseringens styrningsmekanismer 

Författare: Tilda Heimersson och Elin Jansson 

Handledare: Jonas Söderlund 

Nyckelord: Självorganisering, målkongruens, självstyrning, kulturell styrning 

Bakgrund: Vår studie undersöker fenomenet självorganisering då fler organisationer väljer 
att arbeta i mindre arbetslag, projektgrupper eller team för att bemöta förändring på ett 
proaktivt sätt. Risker med en större ansvarsdelegering i organisationer är de problem som kan 
uppstå med målkongruens. Styrning är lösningen på problem med målkongruens men 
översätts ofta till kontroll och övervakning. Detta skapar negativa associationer till 
styrningens påverkan på utfört arbete. Organisationerna behöver därmed balansera sin 
utövning av kontroll mellan en hårdare och friare form av styrning för att styra medarbetarna 
mot målkongruens. Självorganisering ställer därmed höga krav på ledningen när styrningen 
ska vara transparent för medarbetarna och samtidigt kongruent med den självorganisering som 
bedrivs. Styrningsmekanismer krävs för att kunna säkerställa självorganiseringens effektivitet 
med hjälp av cybernetiska processer, interaktiv styrning, självstyrning samt kultur. 
Förutsättningarna för välfungerande arbete i självorganiserade team ligger istället på 
processernas flexibla natur, kommunikation och kunskapsdelning. 

Syfte: Att skapa en fördjupad förståelse för självorganiseringens förutsättningar och 
styrningsmekanismer. 

Genomförande: Fallstudien antar en kvalitativ metod där data insamlats från SMHI:s IT-
avdelning. Under fyra veckor samlades material in från fyra intervjuer på SMHI:s IT-
avdelning med representanter från tre olika organisatoriska nivåer.  

Slutsats: Studien resulterar i att balansen mellan hård och fri styrning sker genom 
transparenta styrningsmekanismer för att säkerställa ett målkongruent självorganiserat arbete. 
I empirin finns underlag för hur kundens involvering i teamets arbete samt gruppens 
prioriteringar drivs av kulturella- och självstyrningsmekanismer. Vidare beskrivs den 
cybernetiska processen med interaktiva inslag som en hård styrning som trots detta genererar 
utökad autonomi i självorganisarande team. Förutsättningarna i teamet skapar istället en 
välfungerande självorganisering när kunskapsdelning, kommunikation och flexibilitet i 
arbetsprocessen uppnås. Både styrningsmekanismerna och förutsättningarna i teamet bidrar 
till en hög grad av upplevd autonomi att påverka sitt arbete vilket är den viktigaste faktorn för 
att styrningen ska förefalla osynlig. Förutsättningar och styrningsmekanismer arbetar på detta 
sätt parallellt för att skapa effektiva och välfungerande team som arbetar mot kongruens med 
organisationens mål. I organisationer med krav på flexibilitet och effektivitet genom 
teambaserat arbete kan dessa dimensioner vara verktyg för ledningen att styra team med 
transparens.   

 

  



 
 

  



 
 

Abstract 
Title: The invisible control - a study in the self-organization's control mechanisms 
Authors: Tilda Heimersson and Elin Jansson 
Supervisor: Jonas Söderlund 
Key words: Self-organization, goal-congruence, self-management, cultural control 
Background: Our study investigates the phenomenon of self-organization since many 
companies choose to work in smaller teams and project groups to respond proactively to 
change. Problems that may arise with a greater delegation of responsibility in organizations is 
insufficient goal congruence throughout the different organizational levels. Management 
control is the solution to problems with goal congruence but its meaning is often translated 
into the monitoring and supervision of employees. This creates negative associations to the 
influence that management control has over work performances in self-organizing teams. 
Organizations are therefore forced to balance their exercise of control between a tougher and 
more free form of governance to reach goal congruence in all organizational levels. Self-
organization thus places high demands on management when control is to be transparent to 
employees and at the same time congruent with the self-organization that is conducted 
throughout the organization. 
Purpose: To create an in-depth understanding of the prerequisites and control mechanisms of 
self-organization. 
Completion: The study adopts a qualitative method in which data was collected from SMHI's 
IT department. During four weeks, material was collected from four interviews with 
representatives from three different organizational levels.   
Conclusion: The study results in the coexistence of though and free control through 
transparent control mechanisms to ensure goal congruence in self-organized work. The results 
proves how the client's involvement in teamwork and the group's priorities are driven by 
cultural and self-managing mechanisms. Furthermore, the cybernetic process with interactive 
features is described as a tough control that generates increased autonomy in self-organizing 
teams. To achieve well-functioning self-organizing teams the prerequisites instigate 
knowledge sharing, communication and flexibility in the work process. The control 
mechanisms and the prerequisites of the team contribute to the perceived autonomy amongst 
the team members to influence their work, which is the most important factor for the control 
to appear invisible. The parallel work of prerequisites and control mechanisms creates 
effective and well-functioning teams working towards congruence with the organization's 
goals. In organizations that require flexibility and efficiency through team-based work, these 
dimensions are tools used by management to control teams with transparency.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För ett flertal decennier sedan definierades arbete av fasta arbetsmoment (Walton, 1985; 

Sewell, 1998). Den organisatoriska styrningen var ofta byråkratisk och styrde medarbetarnas 

beteende till överensstämmande med organisationens mål (Mintzberg, 1983). Walton (1985) 

beskriver hur medarbetarna under denna styrningsform sällan hade en egen röst eller rum för 

utveckling av den process de arbetade med. Den förändrade konkurrensmiljön har istället 

skapat behov av flexibilitet i organisationer då innovation och uppnådd kundnöjdhet kräver 

ständig bearbetning av organisationernas strategier och planer (Walton, 1985; Barker, 1993; 

Sewell, 1998). Det behövs därmed en “friare” styrning som grundar sig i en flexibilitet i 

arbetsprocessen samt delegering av ansvar till mindre självorganiserade team för att uppnå 

målkongruens (Thamhain, 2005; Cohen & Bailey, 1997). 

 

Sewell (1998) förklarar hur självorganiserande team slår sönder många föregående 

styrningsfilosfier då övervakning av arbetsprocesser inte anses vara det mest effektiva för 

måluppfyllelse. Istället förefaller medarbetare med tilldelad autonomi ha bättre förmåga att 

sprida kunskap, delegera arbetsuppgifter och hantera beslutsfattande mandat (ibid). Barker 

(1993) och Sewell (1998) presenterar i sina studier självorganiserande team och dess 

bevakning av varandra istället för bevakning av förmän. Det utvecklas till en hård kulturell 

styrning för att kommunicera rätt och fel till medarbetarna istället för att ledningen ska 

behöva ingripa. Styrningen förklaras därmed mindre märkbar i dess sammanhang då 

övervakande organ fungerar mer transparent och teamen förväntas kunna styra varandra 

genom kulturell styrning (Barker, 1993). Ledning ska, istället för att kontrollera, påverka 

medarbetarna genom rådgivning och låta medarbetarna styra varandra mot målkongruens 

(Thomas, 2009). Syftet med styrning av organisationer, team och individer är därmed intakt 

men paketeringen har antagit en ny form. Det är istället av vikt att övervakningen är osynlig i 

den bemärkelsen att den upplevs naturlig för medarbetarna (Sewell, 1998).  
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Självorganisering utgjorde en intressant ingång för vår studie. Fenomenet upptäcktes i och 

med vår undersökning av de agila metoder som används för att skapa struktur i mindre 

systemutvecklingsteam. Genom självorganisering lyckas teamen generera kvalitet och 

effektivitet i arbetet utan en märkbar styrning (Sewell, 1998; Cohen & Bailey, 1997). Vår 

studie bygger på ett enskilt fall då organisationen har implementerat självorganisering på ett 

framgångsrikt sätt och har därmed goda erfarenheter av självorganiserat arbete. Detta lägger 

en solid grund för specifika antaganden och nyvunnen kunskap. Vår studie kommer därmed 

anta ett induktivt perspektiv med exemplifierande utgångspunkt då vi vill åstadkomma nya 

upptäckter eller teorier, i form av generaliseringar, inom det forskningsfält vi ämnar 

undersöka. Vilka styrningsmekanismer som driver självorganisering samt förutsättningar som 

skapar välfungerande team och processer inom självorganiseringens ramar är det bidrag vi 

anser är viktigt att generera.   

1.2 Problemformulering 
Anpassningsförmåga, utveckling och innovation associeras med överlevnad i dagens 

organisationer och förklaras av den föränderliga värld vi lever i idag. Effektivt arbete 

förknippas med ansvarsfördelning på team- och individnivå och organisatoriska 

framgångsfaktorer utgörs av medarbetarnas förmåga att kunna styra sitt arbete (Thomas, 

2009; Hoda, Noble & Marshall 2013). Flertalet forskare, däribland Barker (1993), Sewell 

(1998), Thomas (2009) samt Cohen och Bailey (1997) visar i sina studier hur mellanchefer 

och övervakande positioner successivt försvinner då deras arbetsuppgifter samt roller 

delegeras ut på medarbetarna i organisationen, ofta i form av självorganiserade team.  

  

Syftet med att frångå en övervakande ledning till styrning genom delegering av ansvar för 

problemlösning är det ökade kravet på värdegenerering för kund (Thomas, 2009). 

Medarbetarna tilldelas befogenhet över hur en uppgift ska utföras för att nå en hög grad av 

effektivitet, produktivitet samt kvalitet (Cohen & Bailey, 1997). Fenomenet går inte i linje 

med tidigare styrningsfilosofier som lägger vikt vid stordriftsfördelar för att bli 

konkurrenskraftig samt hårt styrda arbetsprocesser för att säkerställa effektivt arbete. 

Självorganisering ska istället främja effektivitet genom autonomi och kultur (Cohen & Bailey, 

1997). Sewell (1998) påpekar dock hur flertalet styrningsmekanismer är involverade i den 

styrning som ligger dold för organisationens medarbetare för att bibehålla ett målkongruent 
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arbete. Det behöver dock vara ompaketerade i nya övervakningsformat för att inte frånta 

medarbetarna värdefull autonomi (Sewell, 1998; Barker, 1993).  

 

Styrningsparadoxen, som myntades av Dalton (1971), kan förklara styrningsbalansen som 

krävs i möjliggörandet av målkongruent självorganisering. Författaren menar att desto mer 

kontroll en ledare önskar åstadkomma desto mindre kontroll uppnås. Paradoxen kan förklaras 

genom exempel av Merton (1940) och Selznick (1949) som tar upp olika scenarion där 

styrning skapar en utökad komplexitet i organisationer. Merton (1940) förklarar hur 

standardiserade regler kan orsaka en hög grad av internt fokus där reglerna blir viktigare än ett 

kundorienterat arbete. Ledningen väljer att styra genom ökad övervakning för att 

medarbetarnas beteende ska överensstämma med organisationens mål. Därmed skapas ett 

statiskt arbete i förhållande till kund (Merton, 1940). Då kundnöjdhet är essentiellt i dagens 

konkurrensmiljö och kundkraven är av flexibel karaktär krävs en styrning som motverkar 

detta beteende.  

  

Selznick (1949) fokuserar istället på ansvarsfördelning och de problem som uppstår vid 

decentralisering av beslutsfattandet inom organisationen. Författaren påvisar att 

ansvarsdelegering kan skapa problem med bristande målkongruens mellan divisionerna och 

organisationen som helhet (ibid). Precis som Dalton (1971) påpekade blir det tydligt av 

exemplen att en balans mellan tydliga riktlinjer och delegering av ansvar måste upprättas. 

Dalton (1971) menar därmed att en styrningssynergi krävs där ledare och medarbetare styr 

varandra. Han förklarar fenomenets validitet genom att påvisa effekterna som uppstår mellan 

en experimentator och en fågel. Experimentatorn vill generera ett specifikt beteende från 

fågeln men för att möjliggöra detta måste experimentatorn uppvisa ett beteende som fågeln 

anser önskvärt. Det är därmed av vikt att ledningens beteende går i linje med det 

medarbetarna anser önskvärt för att generera målkongruent arbete  (Dalton, 1971).   

  

Dalton (1971) menar att styrningssynergin i många fall leder till en starkare styrning. På 

grund av den växelverkan som skapats mellan ledning och medarbetare förefaller upplevelsen 

av styrningen inte stämma överens med den kontrollerade verkligheten. Därav skapas fördelar 

genom styrningens transparens. 
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Then total control is high, even if no one feels controlled. In fact, control is usually highest when it is 

least apparent. (Dalton, 1971:16) 

 

Dalton (1971) poängterar genom detta att styrning krävs trots att självorganisering bedrivs 

och autonomi har delegerats till medarbetarna. Gemensamt i studierna av Merton (1940) och 

Selznick (1949) är hur medarbetarnas beteende förändras på grund av de 

styrningsmekanismer de utsätts för. Det blir därmed av stor vikt för organisationernas ledning 

att den upplevda styrningen är transparent (Sewell, 1998).  

  

Barker (1993) och Sewell (1998) menar att upplevelsen av styrning kan påverkas vid 

användning av självorganiserade team. En styrningssynergi implementeras genom att minska 

övervakningen och tilldela teamen önskvärd autonomi för att skapa målkongruent styrning 

genom kultur. Teammedlemmarna upplever en högre grad av beslutsfattande och tillit trots att 

den skapade styrningen är hård och målkongruent. Avviker någon från de normer som 

utvecklats blir sanktionerna hårda men upplevelsen av den självorganisering som 

implementerats är att den skapat ökad autonomi (Barker, 1993). Sewell (1998) påpekar hur 

styrning upplevs omärkbar när den är paketerad i nya övervakningsformat, normaliserade för 

medarbetarna vilket det kulturella inslaget förefaller bidra till. Sahlin och Eriksson-Zetterquist 

(2016) understryker dock vikten av ett samspel av flera styrningsformer för att uppnå 

målkongruens i samband med självorganiserat arbete. Det krävs därmed styrning för att 

generera effektiv autonomi och självorganisering (Dalton, 1971; Sahlin & Eriksson-

Zetterquist, 2016). 

 

I organisationen vi studerat upplevde inte medarbetarna styrningen som implementerats. Trots 

ett målkongruent arbete genom flertalet styrningsmekanismer upplevdes självorganiseringen 

utföras med hög grad av autonomi inom teamet. Hur får organisationer styrning att inte 

upplevas som styrning?  Fenomenet utgjorde en intressant utgångspunkt för studien för vidare 

utredning kring vad som styr målkongruent självorganisering. Djupare insikt i de 

styrningsmekanismer som implementerats av både ledning och medarbetare anser vi krävs för 

att få en bättre förståelse för fenomenet. Kärnan i självorganisering innebär att medarbetarna 

ska uppleva en hög grad av beslutsbefogenhet, autonomi samt inflytande att påverka sin 

arbetsprocess. Att åstadkomma detta utan förlorad målkongruens är den balans vi 
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uppmärksammat att ledningen måste ta hänsyn till. Styrningsbalansen utgör ett komplext 

problem och vi anser att ett kompletterande forskningsbidrag behövs inom detta område. I vår 

fallstudie kommer därmed en djupare inblick i självorganiseringens styrningsmekanismer och 

förutsättningar samt dess tillämpning i en teambaserad organisation påvisas. Vi bringar 

klarhet i vilka framgångsfaktorer som vår organisation har uppvisat i arbetet med 

självorganisering, vilka styrningsmekanismer som driver självorganisering framåt samt hur 

förutsättningar påverkar funktionen för arbetet i mindre team. 

 

1.3 Syfte 
Att skapa en fördjupad förståelse för självorganiseringens förutsättningar och 

styrningsmekanismer. 

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

• Vilka styrningsmekanismer driver målkongruent självorganisering? 

• Hur påverkar teamets förutsättningar självorganiseringens funktion? 
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2 Metod 
I följande avsnitt beskrivs samt motiveras vår forskningsansats, insamlingsansats samt analys av insamlad 

data. Vi för dessutom en diskussion kring studiens trovärdighet utifrån ett etik- och kvalitetsperspektiv.   

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Forskningens utformning 

Målet för studien var diffust i det inledande stadiet av vår forskning. Genom en kontakt på 

SMHI:s IT-avdelning, Sveriges expertorgan för meteorologi, hydrologi, oceanografi samt 

klimatologi, hade vi möjligheten att genomföra en studie om deras implementering av agila 

metoder. Metoden används som verktyg för att främja flexibilitet och innovation inom 

organisationen. Vid intervjuer och vidare efterforskningar kring problemet blev de 

självorganiserande teamen som utvecklats med grund i den agila metodiken fokus för vår 

studie. SMHI:s organisation hade med ett gediget arbete med de agila metoderna kommit 

långt i utvecklingen av självorganiserande team och vi ansåg därmed att fallets validitet kunde 

grundas i detta. 

 

Vi valde att utföra en fallstudie på SMHI där vi har studerat organisationens 

självorganiserande team och den styrning som utvecklats för att lyfta autonomi och 

självstyrning. Enligt Bryman (2016) är det av vikt att belysa vad som avser benämnas som ett 

fall i sin helhet. Ett väl uppbyggt fall tar sin utgångspunkt i ett fenomen vars komplexitet 

ämnar utgöra fokus för intresset med studien. Forskarnas mål ska vidare vara att fördjupa sig i 

fallet och belysa dess intresse (Stake, 1995). Vårt fall utgör en typisk falldistinktion då vi 

ämnar fördjupa vår kunskap om ett unikt fenomen som ägt rum på en specifik organisation 

(Bryman, 2016).  

 

Kvalitetsdiskussion 

Kvalitet är en viktig variabel för en väl utförd fallstudie (Larsson, 2005). Kvalitet drivs av de 

föreställningar kring vad som är positivt och negativt och hur vi gör bedömningar utefter 

dessa föreställningar (ibid). Vidare följer en diskussion om de kvalitetsaspekter vi har tagit 

hänsyn till i vår fallstudie. 
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Fallstudien har utgått från den harmoni som Larsson (2005) beskriver som ett 

kvalitetskriterium. Harmoni bör råda mellan forskningsfråga, antaganden om forskning och 

det studerade fenomenets natur, datainsamling och analysteknik. Helheten av arbetet ska 

kunna utläsas genom de delar som presenterats och delar som inte fyller någon funktion för 

helheten bör därmed inte presenteras i studien (Larsson, 2005). Vår studie har genomgående 

arbetat efter detta kriterium. Insamling av data och teori inleddes i ett brett spektrum men har 

under processen reviderats för att säkerställa att enbart material av relevans för vårt studerade 

fenomen tagits med. Detta kan härledas till den omdirigering som utfördes efter vår första 

intervju mot självorganisering. Vårt tidigare fokus på agilitet reviderades därmed och är inte 

lika framstående i studien som i det primära stadiet.  

  

Ett kritiskt förhållningssätt har dessutom anammats till valda metoder, teorier och den data 

som samlats in för att stärka studiens kvalitet. Detta utfördes genom användning av väl 

underbyggda och citerade teorier. Vi har även studerat ett empiriskt fall som kan anses unikt 

på grund av dess framgångsfaktorer och innehåller material som kan bidra till 

kunskapsspridning. Av anledningen att vi utför en fallstudie har mycket material samlats in 

och vidare tagits med i empirin då det ger en djupare inblick i organisationen och kan bidra 

till förklaringen av fenomenet. Stort fokus har därför lagts på förklaringar kring SMHI som 

organisation och utförliga beskrivningar har gjorts av deras IT-avdelning och processarbete. 

Dessa delar har betonats för att få en bra förståelse för den självorganisering som äger rum i 

organisationen och därmed inte reviderats i för stor utsträckning.      

         

Det finns dessutom specifika validitetskriterier för kvalitativa studier. Det så kallade 

diskurskriteriet (Larsson, 2005) ställer krav på kvaliteten i studien genom att bedöma hur väl 

resonemang, påståenden och argument står sig mot andra alternativ inom samma inriktning. 

Kriteriet följs i vår studie genom den tidigare harmoni som diskuterats ovan. Genom en väl 

underbyggd helhet där varje del driver helheten framåt är det dessutom enklare att förstå och 

argumentera för fenomenet med bra kvalitet. Vi har dessutom använt oss av triangulering för 

att styrka vårt studerade fenomen. Triangulation är en datainsamlingsmetod som ställer data 

mot data för att säkra kvalitet (Merriam, 2009). Intervjuer fungerar som datainsamlingsmetod 

där vi genom att ställa svar mot tidigare dokumentation eller observation av fenomenet bidrar 
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till ytterligare stöttning av materialet. I vår studie har respondenternas uttalanden ställts mot 

tidigare dokumentation av arbetet i utvecklingsteam. Att samla in material och genomföra en 

cross-checking av datainsamlingen innebär att materialet diskuteras från flera perspektiv, 

platser eller genom uppföljningsintervjuer (ibid). Vi har valt att intervjua teammedlemmar 

med olika perspektiv på teamarbetet på grund av deras olika organisatoriska roller. Vi belyser 

vidare genomförandet av detta i insamlings- samt analyskapitlet.  

  

Det pragmatiska kriteriet som Larsson (2005) presenterar utgår från överförbarheten mellan 

forskning och praktik. Att göra generaliseringar av det insamlade materialet och dra vidare 

slutsatser i en större kontext är svårt att genomföra i en fallstudie (Stake, 1995). Det en 

fallstudie istället bidrar till är en djupare förståelse för det specifika fall som studeras (ibid). 

Då vårt fall har en stark validitet tack vare dess väl genomförda självorganisering och 

mångåriga erfarenhet av självorganiserat arbete styrks dock dess överförbarhet. Vårt fall 

tillför därmed en djupare förståelse för SMHI:s självorganisering och vi gör med detta avtryck 

genom ny kunskapsspridning i form av generaliseringar av vårt studerade fenomen.  

2.1.2 Forskningsmetodik 

Vår fallstudie utförs genom en kvalitativ metod där insamling av data sker genom intervjuer 

med representanter från SMHI:s IT-avdelning. Motiveringen till metodvalet grundar sig i att 

vårt fokus främst utgår från hur de självorganiserade teamen på SMHI lyckats utveckla en hög 

grad av autonomi och självstyrning. De bakomliggande förutsättningarna för 

självorganisering och de styrningsmekanismer som lägger grunden för dess framgångar är det 

fenomen vi vill skapa oss en djupare förståelse för. Vi har därför valt ett kvalitativt perspektiv 

då en bred insamling av data med utgångspunkt i observationer av erfarenheter som rör det 

specifika fenomenet kan motiveras (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Vår studie kräver 

förklaringar kring processer och känslor angående den styrning som implementerats inom 

organisationen vilket bidragit till att den kvalitativa metodiken anses mer lämpad än 

förslagsvis den kvantitativa. Den kvalitativa studien lägger stort fokus på ord före siffror 

(Bryman, 2012) och beskrivningar före statistik (Justesen & Mik-Meyer, 2011) vilket gynnar 

vårt sökande efter en förklarande bild av vårt problems komplexitet.  
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Den kvantitativa utgångspunkten hade erhållit mer relevans om vår studie istället velat 

undersöka vilken styrning som är vanligast förekommande inom självorganiserande 

arbetsteam. Den kvantitativa metodiken hade då bidragit med en stor mängd specifik data där 

vi kunnat utföra jämförelser för att hitta förklarande samband för vårt problem (Bryman, 

2012). Komplexiteten i vårt fenomen kräver istället rikare samt djupare förklaringar av hur 

styrningen på SMHI upplevs vilket bidrar till att en kvalitativ metod är att föredra. Utveckling 

av självorganiseringen på SMHI har varit framgångsrik och vi vill därför analysera vilka de 

specifika styrningsmekanismer  och förutsättningar som utövas inom och över dessa team för 

att kunna skapa förståelse för fallet. Vi anser därför att det inte finns ett behov av kvantitativa 

jämförelser för att lyfta komplexiteten i fenomenet. Vi får dessutom bättre fokus i vår studie 

när vi nyttjar de verktyg som används i en kvalitativ metod (Bryman, 2012).    

2.1.3 Forskningens utgångspunkt 

Vårt fall antar ett induktivt perspektiv vilket innebär att forskningen leds utifrån en empirisk 

utgångspunkt (Bryman, 2012). Materialinsamlingen under vår fallstudie på SMHI:s IT-

avdelning grundade sig i ett sökande efter nya mönster i den empiriska verklighet som sedan 

blev utfallet av vår studie. Detta för att senare landa i nya upptäckter eller teorier inom de 

forskningsfält vi ämnar undersöka. Vi angriper därmed vår empiriska verklighet på ett öppet 

sätt, där vi inte leds utav teorier eller uppbyggda hypoteser som sedan ska behållas eller 

förkastas, vilket är fallet vid användandet av ett deduktivt perspektiv (Bryman, 2012). 

Befintliga teorier inom området används istället för att stödja våra nya upptäckter. Vi vill 

dock med försiktighet använda ordet teori inför vårt bidrag, då det induktiva angreppssättet 

ofta är byggt på generaliseringen av ett empiriskt fenomen (ibid). Det som blir utfallet av 

studien på SMHI behöver nödvändigtvis inte vara överförbar på andra organisationer. Vi 

anser dock att fallets säregna natur kan bidra till generaliseringar för just de bidrag vi ämnar 

åstadkomma.  

  

Vår fallstudie anses därmed anta en exemplifierande form då vi med vår forskning vill bidra 

till en mer generaliserande bild av självorganiseringens specifika egenskaper (Bryman, 2016). 

Vi vill belysa kopplingar och generalisera ett framgångskoncept för självorganisering. 

Utvecklingen av SMHI:s självorganiserade team utgör fokus för vår exemplifierande 

fallstudie då vi finner deras utveckling, implementering samt erfarenhet inom 

självorganisering specifik. Då vissa av SMHI:s team är helt självorganiserade, ett fenomen vi 
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finner synnerligen intressant, anser vi att det bidrar med validitet till det specifika innehållet 

fallet besitter. En  inblick i vad som skulle kunna vara underliggande faktorer till fenomenet 

säkerställs därmed och utgör en stabil utgångspunkt för gångbarheten i vår analys. Fallets 

säregna natur är av stor vikt för dess exemplifierbarhet då data som samlas in ska kunna bidra 

till slutsatser samt kunna användas som exempel i studien (Bryman, 2016).  

 

Figur 1: Egen bild över vår forskningsprocess 

2.2 Insamlingsansats 

2.2.1 Intervjuer 

För att ta tillvara på chefer, teamcoacher och teammedlemmarnas tankar angående SMHI:s 

självorganisering har totalt fyra kvalitativa intervjuer genomförts. Som tidigare 

nämnts  kräver vår studie nyanserade beskrivningar kring upplevelser, hur respondenterna ser 

på styrning och känslan av att bli övervakad eller inte för en djupare förståelse för fenomenet. 

Då kvalitativa intervjuer öppnar upp för egna beskrivningar och funderingar från 

respondenterna anser vi att det bidrar till insamlingen av ett väl underbyggt material (Dalen, 

2015). Vi grundar detta i att vi med dessa intervjuer kan skapa oss en förståelse för vilka 

styrningsmekanismer och förutsättningar som existerar på SMHI och hur dessa bidragit till en 
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välfungerande självorganisering utan märkbar styrning. Den kvalitativa intervjun blev därmed 

grundläggande för insamlandet av empiriskt material (Kvale, 1997). 

Intervjutyper 

Första intervjun genomfördes tidigt i forskningsprocessen vilket innebar att kunskapen inom 

det forskningsämne vi ämnade undersöka inte var tillräcklig. Vi ansåg dock att SMHI haft en 

spännande utveckling inom den agila metodiken, ett fenomen vi fann intressant och ville 

därmed ta tillvara på tillfället för en tidig intervju med en av IT-cheferna på SMHI. Eftersom 

vår kunskap inom ämnet agilitet och SMHI som organisation var grundlig ansåg vi det 

användbart att låta respondenten få möjlighet att presentera användningen av agila metoder 

och SMHI:s arbetsprocess. Den ostrukturerade intervjuprincipen bidrog till att användbar 

information insamlades i detta skede genom att respondenten styrde samtalet (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Vi fastslog enbart vissa utgångspunkter som utgjorde ramarna för 

intervjutillfället men som samtidigt skapade utrymme för respondentens egna berättelser och 

förklaringar. Samtidigt fanns utrymme för våra egna frågor under intervjun (ibid). Med hjälp 

av denna intervjuprincip kunde vi få fram värdefull information om kringliggande arbete på 

SMHI vilket till slut ledde oss in på självorganisering samt hur fenomenet utformats i ett 

bredare sammanhang. 

 

Som tidigare nämnts antar vår studie ett induktivt perspektiv med en exemplifierande form 

där vi utgår från vårt empiriska fall för att skapa nyvunnen förståelse och kunskap för ett 

redan befintligt fenomen. Vår primära intervju lade grunden för vår omdirigering i den 

empiriska utgångspunkten. Detta då fenomenet självorganisering ansågs ha större förmåga att 

bidra till ytterligare kunskapsspridning vilket dessutom kan kopplas till vår induktiva 

utgångspunkt och vår önskan att exemplifiera fenomenet. Det första intervjutillfället gav oss 

nya perspektiv på vår studie och forskningen fick en tydligare utgångspunkt. Den 

semistrukturerade intervjuprincipen blev därmed av relevans för oss under senare intervjuer 

då vår problemformulering tagit en tydligare riktning och vår kunskap om ämnet utökats. 

Även komplexiteten i fenomenet självorganisering skapade ett behov av en mer strukturerad 

intervjuprincip inför övriga intervjutillfällen. Tydliga svar på specifika frågor blev av större 

vikt samtidigt som vi försökte undvika att leda samtalet då respondenternas observationer och 

tankar var viktiga för forskningen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi utformade därmed en 
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intervjuguide för att kunna leda in samtalet på det mer specifika ämnet som var relevant för 

vår studie.  

  

Intervjuguiden bidrog med struktur på intervjuerna för att komma närmare inpå den 

självorganisering vi studerar. Intervjuerna fick därmed ett bättre djup och gick i linje med 

studiens syfte. Samtliga respondenter fick likvärdiga frågor för att kunna dra tydliga slutsatser 

av svaren (Bryman, 2012). Detta bidrog dessutom till att vi under vår analys kunde ställa 

respondenternas svar mot varandra och skapa en djupare förståelse för självorganisering 

genom de mönster som svaren bidrog till. Den färdigställda intervjuguiden som användes kan 

lämnas ut vid förfrågan från intresserade läsare. Trots den struktur intervjuguiden bidrog till 

lade vi samtidigt stor vikt vid att göra rum för egna följdfrågor. Detta gjordes om 

respondentens svar behövde kompletteras eller berörde en aspekt av problemet som förut inte 

tagits hänsyn till (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Vi ville med detta behålla en nyfikenhet 

och öppenhet i förhållande till vårt fenomen för att inte låsa forskningen i för stor utsträckning 

(Bryman, 2012). 

Urval av respondenter 

Primärt var vårt undersökningsfokus de agila metoderna och deras utveckling i dagens IT-

relaterade organisationer. Vi ville skapa oss en djupare förståelse för fenomenet och dess 

användning. Vårt val att vända oss till SMHI för utförandet av vår fallstudie grundade sig, 

som tidigare nämnts, i vår förkunskap om deras intressanta utveckling på IT-avdelningen. Vi 

fick då kontakt med en av SMHI:s IT-chefer som varit med vid implementeringen och 

utvecklingen av de agila metoderna som mynnat ut i ett självorganiserat arbete. Den primära 

respondenten utgjorde en bra källa för information kring fenomenet självorganisering och 

blev senare en koordinator för resterande intervjuer. Respondentens långa erfarenhet inom 

organisationen gav oss information om fördelar och nackdelar med självorganiserat arbete. 

Självorganiseringens effekt på arbetet kunde därmed analyseras eftersom respondenten varit 

med både före och efter implementeringen av självorganisering.   

 

Vårt urval grundar sig därmed dels i en teoretisk urvalsprincip då vår primära respondent och 

den data vi samlade in från vårt första intervjutillfälle utgjorde grunden för nästa steg i 

insamlingsprocessen (Bryman, 2012). Intervjun bidrog till ökad förståelse kring fenomenet 

samt ett antal kriterier som var av vikt för vidare intervjuer. Ett varierat urval blev relevant då 
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vi ville att respondenterna skulle representera en mångfald av aspekter och perspektiv av 

fenomenet (Dalen, 2015). En ändamålsenlig utgångspunkt antogs då vi till viss del 

handplockade våra respondenter för att passa in på de kriterier vi satt upp efter första 

intervjutillfället (Bryman, 2012). Respondenterna skulle representera olika organisatoriska 

nivåer för att skapa klarhet i styrningen genom hela organisationen. Tankar och reflektioner 

kring styrning på de olika nivåerna var viktig för att kunna urskilja de olika respondenternas 

uppfattning kring styrningen. Vidare var respondenternas kunskap inom självorganisering av 

stor vikt. Vi fokuserade främst på respondenternas erfarenheter och upplevelser av att arbeta 

självorganiserat. Detta anser vi kan ge tyngd till förklaringen varför SMHI verkar ha hittat ett 

framgångsrikt koncept. Fokus lades dessutom på respondenternas kompetens inom IT 

eftersom vi kunde utläsa ur den primära intervjun att hög kompetens var en viktig 

framgångsfaktor för det självorganiserade arbetet. 

 

Analysen av det insamlade materialet från den första intervjun med SMHI:s enhetschef för IT-

avdelningen förde oss vidare mot ett urval av respondenter från de självorganiserade teamen. 

Vi valde därför att intervjua positionerna som teamcoach samt utvecklare. Som tidigare 

nämnts ville vi få olika styrningsperspektiv kopplat till hierarkiska nivåer vilket detta bidrog 

till. En insikt i respondenternas arbete, tankar och erfarenheter kring den självorganisering 

som ägt rum på SMHI blev vår främsta empiriska data. Vi har nedan sammanställt vårt urval 

av respondenter från de fyra utförda intervjuerna för att förtydliga inför empiridelen vilken 

medarbetare som omnämns samt vilken kunskapsnivå och organisatorisk nivå denna befinner 

sig på. Urvalets omfång är litet på grund av tidsbegränsning samt begränsad mängd villiga 

respondenter. Vi ansåg dock urvalet som tillräckligt för studien då längden på intervjuerna 

bidrog till väl underbyggt material samt att den innefattar alla organisatoriska nivåer med 

erfarna medarbetare. Respondent 2 samt 3 är medlemmar av samma team vilket bidrog till 

liknande erfarenheter och upplevelser. Homogeniteten bland teammedlemmarna bidrog också 

till svar som stöttade vår forskning. Mer tid hade möjliggjort intervjuer med fler 

teammedlemmar alternativt team för att ytterligare styrka validiteten av våra resultat. 

Respondent 1 bidrog dock med heterogenitet på grund av sitt ledningsperspektiv och därmed 

övergripande uppfattning av fler teamsammansättningar. Genom respondentens kunskap om 

upplevelser från andra team som därmed kunde jämföras och liknas med svaren som 

resterande respondenter bidrog till kunde svaren från respondent 2 samt 3 styrkas.   
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Tabell 1. Egen tabell - Urval av respondenter 

 

Intervjuerna med respondent 2 samt 3 utfördes under korta stunder med Respondent 1 

närvarande, då respondenten var nyfiken på vilken effekt styrningen de implementerat hade 

givit organisationen. Detta kan ha påverkat utfallet av studien så till vida att respondenterna 2 

samt 3 kände sig påverkade i deras svar. Samtalet och miljön var trots detta öppen och av den 

anledningen anser vi att det inte har påverkat utfallet nämnvärt.  

2.2.2 Kompletterande data 

Då fyra kvalitativa intervjuer kan ha bidragit till begränsningar i forskningen har våra 

intervjuer kompletterats med sekundärkällor. Sekundärkällorna fann vi främst i artikelformat 

från andra undersökningar kring självorganiserade team samt dokument och powerpoint-

presentationer som SMHI:s IT-ledning tilldelade oss. Detta för att styrka förklaringarna kring 

arbetsprocessen, det agila konceptet och arbetet i team som påverkat ett självorganiserat 

arbete. Vår intervju ägde rum på SMHI:s huvudkontor i Norrköping vilket bidrog till 

observationer av deras arbetsplats. Vi fick därmed en inblick i hur de arbetar med 

Respondent Organisatorisk 
nivå 

Antal 
arbetade år 
inom 
organisatione
n 

Antal 
arbetade år 
i/med 
självorgani
serade 
team 

Intervjulängd 

Respondent 1 Ledning 42 år 4-5 år ~ 2 x 1h 

Respondent 2 Teamcoach 7 år 4-5 år ~ 45 min 

Respondent 3 Teammedlem 4 år 12-15 år ~ 45 min 
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Kanbantavlor och hur de valt att placera sig i arbetsrummet i förhållande till sina 

teammedlemmar. Vi vill styrka de insikter och den information som respondenterna bidragit 

till genom dessa dokument och observationer. Undersökningar av självorganiserade team och 

dess svårigheter samt möjligheter har genom andra studier utvidgat vår teoretiska 

utgångspunkt. Främst har dessa varit kopplade till agila metoder. Det är viktigt att förstå 

arbetssättet och hur agila team arbetar i grunden för att förstå hur vårt studerade fenomen tar 

plats och fungerar i SMHI:s organisation.  

 

2.3 Etiskt perspektiv 
Forskning innebär ofta exploatering av individers personliga erfarenheter vilket belyser vikten 

av ett etiskt perspektiv på forskningsansatsen. För att säkerställa att vår forskning inte utsätter 

någon för skada har vi använt Vetenskapsrådets (2002) hänvisning till individkravet. Vi vill 

försäkra oss om att vi tar hänsyn till individens hälsa, inte bara för att styrka validiteten av vår 

studie utan dessutom för att behålla ett etiskt förhållningssätt till de medverkande i vår studie. 

Vi kommer därmed genomgående följa Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Vetenskapsrådet (2002) ställer krav på att forskaren måste informera deltagaren om dess 

medverkan samt klargöra för deltagaren att den när som helst kan avbryta processen. För att 

inte påverka respondenternas svar, har vi använt oss av en alternativ förhandsinformation som 

godkänns av Vetenskapsrådet (2002). Inför intervjun lades studiens övergripande drag upp, 

utan att klargöra respondenternas bidrag. Detta diskuterades istället i efterhand. Det 

fullständiga målet med deltagarnas bidrag har inte alltid varit klarlagt, då forskningen fungerat 

som en process, vilket har påverkat vår information till respondenterna. Krav ställs dessutom 

på respondentens samtycke till deltagande i studien (Ibid). I vårt fall har frågan om 

medverkan ställts till de potentiella respondenterna som bara efter samtycke deltagit i 

intervjuer.  

  

Det är dessutom av vikt att hålla etiskt känslig information konfidentiell samt se till att den 

behandlas på ett sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till den (Vetenskapsrådet, 2002). I 

vårt fall har ingen etiskt känslig information lämnats ut men vi vill ändå försäkra oss om att 
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detta krav inte åsidosätts och har därför behandlat all information med stor säkerhet genom 

exempelvis raderande av ljudfiler efter transkribering. De deltagare som inte givit samtycke 

till exploatering hålls i studien anonyma och ingen information utlämnas som inte har 

samtycke av organisationen eller individerna som deltagit. Dessutom har all information vi 

tagit del av hållits konfidentiell och kommer inte att delas ut eller exploateras för 

kommersiellt bruk (Verksamhetsrådet, 2002). 

2.4 Analys och sammanställning 
Analysen av vår insamlade data påbörjades vid insamlingen. Detta är mycket vanligt vid en 

analysprocess (Kvale, 1997) och det grundade sig i att intervjuerna som utgjorde vårt val av 

insamlingsmetod, gjorde utrymme för direkta reflektioner och tankar kring det vi observerat. 

Vi gynnades därmed av den semistrukturerade intervjuprincipen vi valt då vi under intervjuns 

gång kunde upptäcka nya aspekter av fenomenet samt tillåta oss att följa dessa. Kvale (1997) 

påpekar att både respondenten och intervjuaren ofta finner nya perspektiv under 

datainsamlingen på grund av den samtidiga analys som utförs under intervjutillfället. Detta 

påvisades dessutom under vår första intervju då vi efter analys av denna ändrade vår 

empiriska utgångspunkt från de agila metoderna till självorganiseringen. Vid analysen av den 

första intervjun upptäcktes en tydligare och mer intressant aspekt av fenomenet i den 

utveckling de agila metoderna haft mot självorganiseringen. Vi ansåg att forskningsbidraget 

vi kunde urskilja från de insamlade teorierna angående den agila metodiken varit relativt stort 

och vårt bidrag kunde därmed få större påverkan vid omdirigering till de självorganiserade 

teamen och deras komplexitet. 

 

Mängden data som samlas in genom intervjuer är av bred karaktär och tar tid att bearbeta. Inte 

enbart på grund av att de innefattar utförandet av intervjuerna och sedan transkribering av 

dessa, utan dessutom analyseringen av utfallet som enligt Bryman (2012) ska få ta tid. Vi 

valde att transkribera det insamlade materialet från intervjuerna vilket utgjorde en viktig del i 

analysen och bearbetningen av datan. Att lyssna på intervjuerna efter att de utförts genererade 

tydlighet i bidraget och senare nedskrivning av intervjun gav en strukturerad bild av vår 

insamlade data (Kvale, 1997). Att ha det insamlade materialet nedskrivet har underlättat 

bearbetning av datan och har bidragit till att vi har kunnat söka i texten efter respondenternas 

svar. Genom att gå igenom materialet upprepade gånger upptäcktes nya infallsvinklar och 

perspektiv på problemet som bidrog till nyansering av vårt bidrag.  
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Initialt var dock utfallet stort och klarläggning av materialet behövde utföras för tydligare 

analys. Detta utfördes genom eliminering av material som föreföll överflödigt eller meningar 

som på grund av ordföljd eller talspråk var svåra att förstå. Kvale (1997) menar att sådan 

hantering av materialet kan förenkla analysen av resultatet. Efter detta följde analysarbetet 

som primärt grundade sig i att hitta mönster och likheter i respondenternas svar. Som vi 

tidigare nämnt kunde användandet av liknande frågor under intervjutillfällena underlätta 

processen då svaren kunde ställas emot varandra och generera resultat i form av enhetlighet 

respektive skillnader.  

  

Nedan ges ett urval från den tabell som användes för att analysera utfallet av vår empiriska 

studie. Vi har i denna tabell använt oss av meningskoncentrering för att uttrycka 

respondenternas svar mer koncist för att få fram essensen i svaret och därmed underlätta 

kodningen av datan (Kvale, 1997). Dessutom applicerades meningskategorisering  där vi 

kategoriserat svaren med specifikt utvalda frågor (ibid). Vi valde ut de frågor som gav värde 

till att besvara våra problemställningar. Detta genom att försöka bringa klarhet i vad 

respondenterna ansåg att framgångarna på SMHI grundade sig i och hur de kände inför 

styrningen inom organisationen. Då respondenterna valts ut från tre olika organisatoriska 

nivåer kunde vi se både skillnader samt likheter i deras svar som blev intressanta för studien. 

Respondent 1, som återfinns på ledningsnivå, har fått något annorlunda frågor jämfört med 

resterande respondenter. Detta  då exempelvis en fråga kring vem som styr respondenten mest 

inte var av samma relevans för ledningen som för resterande nivåer. 

Tabell 2. Egen tabell - Jämförelse av respondenternas svar 

Fråga/Svar Respondent 
1 

Respondent 2 Respondent 3 
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Känner du dig 
kontrollerad eller 
styrd i ditt arbete? 

  Jag känner mig 
inte direkt 
kontrollerad 
eller styrd. Jag 
har ingen chef 
som styr eller 
kontrollerar mig, 
honom har jag 
mest bara 
avstämningar 
med 

Mest vad jag ska göra inte 
hur 

Vem anser du 
kontrollerar/påverka
r dig mest i ditt 
arbete? 

  Systemförvaltar
e 

Teamcoachen, men 
egentligen styr vi nog lite 
allihopa i gruppen. Sedan 
påverkas vi ju i vad vi gör 
via systemförvaltare 

Vilka förutsättningar 
ser du för 
välfungerande 
arbete i 
självorganiserande 
team? 

Tillit till 
medarbetarn
a 

Ledningen är 
stöttande 

Alla i gruppen är hyfsat 
seniora                               
   
Hur väl man känner 
varandra i gruppen 

Vidare antogs det fenomenologiska perspektivet vid analys av vår empiriska data då vårt 

fenomen studeras utifrån beskrivningar av medarbetarnas upplevelser av den styrning som 

identifierats på SMHI (Larsson, 1986). Vår studie kräver individnära förklaringar om 

upplevelser kring självorganisering och den styrning som utövas för att kunna dra slutsatser 

kring fenomenets funktion samt vad som upplevs som den osynliga styrningen. Studien kräver 

därmed en uppfattning av medarbetarnas empiriska verklighet för att förstå hur 

självorganiseringen samt dess styrning framstår för respondenterna (Larsson, 1986). De 

kvalitativa intervjuerna som utfördes på SMHI bidrog med djupgående förklaringar som 

gjorde att vi kunde analysera deras empiriska verklighet på ett individnära vis med grund i det 

fenomenologiska perspektivet.  
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Att vår analys fungerat som en process där inslag av analys funnits med genom hela 

forskningsarbetet gör vår process iterativt grundad där tankar, idéer och problem uppkommit 

och utvecklats längs vägen. Vår analysmetod har därmed tagit sin utgångspunkt i en grounded 

theory metod (Bryman, 2016). Analysen har genom iterationer bidragit till en bibehållen 

öppenhet till det primära problemet för att under processen kunna se nya perspektiv av 

fenomenet. Detta innebär att insamling av teori och data samt vidare analys av dessa har skett 

parallellt för att kunna upptäcka nya mönster eller perspektiv att följa (Bryman, 2012). Detta 

har dessutom varit en orsak till att vi i ett tidigt skede efter insamlad data påbörjat analysen 

eftersom att den ska kunna bidra till nästkommande steg i processen.  

  

Nedan visar vi ett exempel på hur vi använt oss av triangulation vid säkerställande av kvalitet 

i vårt fall och vår analys av insamlad data. Insamlad data från vår studie på SMHI tillsammans 

med sekundärkällor och teorier har på ett konkret sätt staplats upp för att skapa en överblick 

inför analysen. 

 

Tabell 3. Egen tabell - Analystabell 

  Ledning Teamnivå Individnivå 

Styrningsparametrar 

(SMHI) 

Processkartor 

Förutbestämda 

metoder 

Bestämmande 

organ 

(arkitektfunktion, 

systemägaren) 

Teamcoach 

(sätter upp 

prioriteringar) 

Systemförvaltare 

(bestämmer vad) 

Känna motivation 

till sitt arbete. Hög 

nivå på teknik och 

meningsfullhet 

Styrningsmekanismer 

(Teorier) 

Cybernetisk 

princip 

Interaktiv styrning 

Vertikal 

Kulturell styrning 

Horisontell 

övervakning 

Självstyrning 
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övervakning 

Förutsättningar Stöttande ledning 

Flexibel 

arbetsprocess 

Hög kompetens i 

gruppen 

Kunskapsdelning 

mellan 

medlemmarna 

Känner mening 

med sitt arbete 

Kunskapsdelning 

mellan 

medlemmarna 

De båda tabellerna har fyllts i kontinuerligt då nya infallsvinklar antagits för att hålla analysen 

av data levande genom hela processen. Sambandet av teorier och insamlad data utgjorde 

sedan en tydlig grund för hela vår analysprocess. Teorierna kunde i flera fall komplettera de 

framgångsfaktorer som respondenterna identifierat vilket skapade validitet till studiens 

kunskapsbidrag. Som nämndes i kvalitetskapitlet var väl underbyggda teorier av vikt, vilket 

vår empiriska insamling stödjer. Tabellerna där teorier och empiriskt material ställdes upp på 

ett metodiskt vis bidrog främst med att bringa klarhet i fenomenets komplexitet och de tankar 

vi själva haft kring problemet. Detta utgjorde i stor utsträckning grunden för vårt 

analyskapitel. 
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3 Teori 
Styrningslitteraturen tar upp ett flertal styrningsmekanismer som är utformade för att försäkra ledare om att 

organisationen följer uppsatta mål. Problem såsom ökad flexibilitet och höga krav på innovation har 

bidragit till delegering av ansvar till mindre team där självorganisering har tagit större plats (Thamhain, 

2005). För att skapa en djupare förståelse för självorganisering som fenomen granskar vår teori vilka 

styrningsmekanismer som driver självorganisering mot målkongruens och hur förutsättningarna i teamen 

påverkar självorganiseringens funktion. Vi vill klargöra att förutsättningarna enbart härleds till 

säkerställande av teammedlemmarnas upplevda autonomi och därmed en mer välfungerande 

självorganisering.    

3.1 Definition av styrning 

En organisation är vanligtvis uppbyggd i flera nivåer och avdelningar. Målen för 

organisationen sätts ofta högt upp i organisationen och en viktig aspekt för styrningen blir 

därmed att implementera organisationens mål genom hela verksamheten. Anthony och 

Govindarajan (2014) definierar styrning genom att förklara hur ledningen styr beteendet på 

lägre organisatoriska nivåer för att uppnå målkongruens. Denna definition av styrning betonar 

ledningens roll att påverka och influera mellanchefer att implementera organisationens 

strategier och att dessa följs och efterlevs på alla organisatoriska nivåer (ibid).  

  

Merchant och Van der Stede (2012) utgår från hur beteenden och beslut styrs för att uppnå 

målkongruens i en organisation. Författarna menar att alla typer av instrument, system och 

verktyg som används för att säkerställa ett visst beteende hos de anställda och styra att deras 

belut går i linje med organisationens mål och strategier. Likaså förklaras styrning av Malmi 

och Brown (2008) som de aktiviteter som utförs för att styra medarbetarnas beteende. De 

påpekar hur regler, värderingar och andra aktiviteter används för att styra medarbetare i 

organisationen.   

3.2  Självorganisering och dess styrningsmekanismer 

Självorganiserade team och självstyrning har blivit centrala begrepp i dagens 

styrningslitteratur och dess syfte är att generera högre produktivitet och effektivitet (Cohen & 

Bailey, 1997). Självorganiserade team definieras som en grupp individer som tillsammans 

ansvarar för arbetsprocessen (Moe, Dingsøyr & Dybå, 2009). Cohen och Bailey (1997) menar 
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att de självorganiserade teamen vuxit fram ur de traditionella arbetsteamen som ofta styrs av 

en eller flera överordnade. Idag faller dock flertalet av dessa teamledare bort för att skapa 

utrymme för självorganisering. Orsaken till att allt fler organisationer använder sig av 

självorganiserade team är dess påverkan på ökad produktivitet, kvalitetet och reducering av 

kostnader där teamledare blir överflödiga (Cohen & Bailey, 1997).  

  

Cohen och Bailey (1997) visar ett flertal exempel på studier där självorganiserade team 

presterat bättre på grund av utökade ansvarsområden då de möjliggör för processer som 

kunskapsdelning och samarbete. Författarna ställer sig undrande till om autonomi är en egen 

form av styrning genom dess förmåga att bringa fram starka gruppnormer och kulturell 

styrning. Studier visar dessutom att synlig övervakning och ledning av självorganiserade team 

orsakar sämre prestationer vilket innebär att ledningens roll begränsats från styrande och 

övervakande till koordinerande och stöttande (Cohen & Bailey, 1997; Thomas, 2009).  

 

Uppfattningen av självorganisering är ofta att medarbetarna själva styr och organiseras utan 

yttre påverkan, men så är sällan fallet. Ledning eller andra högre organisatoriska enheter 

fortsätter att påverka medarbetarna (Burns, 1978). Den byråkratiska styrningen med ledare 

som kontrollerade underordnade har dock skiftat inställning till en ledning som influerar och 

koordinerar de anställda (Thomas, 2009). Sewell (1998) visar hur en influerande övervakning 

tagit större plats i form av ny teknologi. De styrande organen har osynliggjorts men vi är 

medvetna om dess bevakning vilket ökar självdisciplinen och självstyrningen (ibid). 

Självorganiseringen har därmed bidragit till att betydelsen av tvång och reglementen i 

organisationer har antagit en mer dold form för dess medarbetare (Sewell, 1998).  

  

Mundy (2010) presenterar i sin studie en tydlig konflikt mellan balansen av styrsystem som 

förespråkar kontroll eller möjliggörande i en organisation. Detta kan liknas vid hur olika 

övervakningsdimensioner används i självorganiserande team för att täcka upp för osäkerheter 

kring målkongruens utan att inkräkta på medarbetarnas autonomi (Sewells, 1998). För 

effektiv övervakning av självorganiserade team krävs en diskret övervakning av 

medarbetarnas beteende. Samtidigt understryks vikten av en övervakande dimension grundad 

i autonomi då den medför innovativt tänkande inför den egna arbetsprocessen (Sewell, 1998).  
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Självorganiserat arbete i team menar Griffin, Patterson och West (2001) skapar en attraktiv 

arbetsplats då det stärker medarbetarnas upplevda autonomi. Langfred (2004) visar dock i sin 

studie hur hög grad av autonomi i självorganiserande team kan bidra till negativa effekter på 

övervakningsgraden. Organisationer måste därmed bestämma i vilken utsträckning 

övervakning är nödvändig och i vilken utsträckning de kan ha tillit till sina medarbetare. 

Förtroende i en organisation med självorganiserande team bygger på ledningens tillit till 

teamet och vice versa. Den bygger även på teamets tillit mellan medarbetarna (ibid). 

Övervakningens negativa associationer till minskad tillit i förhållande till ledningen eller 

mellan medarbetarna kan därmed skapa svårigheter för teammedlemmar att utöva bevakning 

av dess teammedlemmar. Detta innebär att individerna vid hög grad av tillit frångår denna 

övervakning. Sammanfattningsvis växer motviljan att övervaka sina teammedlemmar med 

graden av förtroende vilket innebär mindre övervakning vid högre förtroendenivåer 

(Langfred, 2004). 

3.2.1 Cybernetisk princip 

Schuh och Kramer (2016) menar att styrningen av komplexa organisationer med fokus på 

självorganisering kräver en cybernetisk modell. Den cybernetiska modellen är ett välciterat 

styrningssystem som Sahlin och Eriksson-Zetterquist (2016) samt Hofstede (1978) förklarar 

som en process vilken går ut på att sätta mål, mäta prestationer, jämföra prestation med mål, 

ge feedback om oönskade avvikelser och därefter korrigera processen. Modellen bygger på att 

en jämförbar standard existerar, att prestationen är mätbar samt att informationen  

kan användas för att alternera processen. Schuh och Kramer (2016) menar att det är en 

lämplig modell att basera sin arbetsprocess på då den grundar sig i kontroll samt motverkar 

oönskade avvikelser från en fungerande process.  

  

Att fler medarbetare får ansvar för aktiviteter som påverkar organisationens effektivitet menar 

Svensson (2011) har utgjort grunden för utvecklingen av metoder som säkerställer kvalitet 

och utvärderar verksamhetens resultat likt den cybernetiska processen. Detta då organisationer 

på ett metodiskt vis behöver säkerställa målkongruent arbete trots tilldelad autonomi till 

medarbetarna (ibid). Schuh och Kramer (2016) poängterar dock att modellen som utvecklas 

måste ha förmågan att hantera den komplexitet som innovativa företag står inför genom att 

identifiera faktorer som inte gynnar processen på ett konsekvent vis. Därmed förklaras hur en 

skräddarsydd process för organisationen bör utformas för att nå ett målkongruent arbete 

(ibid).   



25 
 

 

 

  

3.2.2 Styrsystem 

Den cybernetiska modellen ligger till grund för det diagnostiserande styrsystemet som 

presenteras av Simons (1994). Enligt Mundy (2010) delar det diagnostiserande styrsystemet 

den mest traditionella synen på styrning då korrigeringar utförs som resultat av den 

resultatbaserade feedback som fås. Styrningen är av övervakande karaktär för att säkerställa 

att resultat uppnås. Detta utförs genom samma princip som i den cybernetiska modellen där 

jämförelse mellan prestation och mål ligger till grund för den återkoppling som ska korrigera 

avvikelser. Mundy (2010) påpekar att de finansiella mått som analyseras i det diagnostiserade 

styrsystemet ger indikationer på om målen uppfylls eller inte medan icke-finansiella mått 

istället kontrollerar och övervakar kritiska framgångsfaktorer för organisationen. I det senare 

fallet utövar istället ledningen en interaktiv styrning och är delaktiga i samtliga 

beslutprocesser på operationell nivå och på verksamhetsnivå (Simons, 1994). Den interaktiva 

styrningen innehåller en tvåvägskommunikation mellan ledning och medarbetare. 

 

The purpose of interactive processes is to debate or challenge the underlying assumptions and action 

plans that drive an organisation’s activities. Interactive processes enable organisations to bring 

together individuals with different sets of information about the organisation’s activities (Mundy, 

2010: 507). 

  

Genom användandet av interaktiva styrmedel kan ledningen tillgodoräkna sig  den kompetens 

och kunskap som finns inom organisationen för att utveckla nya strategier och identifiera 

framgångsfaktorer (Thamhain, 2005). Ett övervakat och direktstyrt arbete som kräver få 

överläggningar och diskussioner för att nå en lösning genererar dessutom mindre ansvar till 

medarbetarna (Svensson, 2011). Det är därmed uppmuntrandet till kommunikation och dialog 

som gör det interaktiva styrsystemet bättre lämpat för innovation och utveckling jämfört med 

det diagnostiska styrsystemet (Simons, 1994). Styrsystemet skapar dessutom förutsättningar 

för ledningen att anta en mer influerande än kontrollerande roll (Burns, 1978).   
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3.2.3 Kulturell styrning  

Kulturen i flexibla organisationer fokuserar på team då den i grunden formas av dess 

medlemmar (Merchant & Van der Stede, 2012). Den kulturella styrningen utgörs av 

de  normer och gemensamma förpliktelser angående arbetssätt, tillvägagångssätt och hur 

deras team ska styras som medlemmarna i arbetsgruppen sedan måste förhålla sig till 

(Merchant & Van der Stede, 2012; Thamhain, 2005). Studier visar att kulturell styrning av 

organisationer är effektiv då den skapar en känsla av grupptillhörighet, informella ledarskap, 

gruppideal samt engagemang och trots tilldelning av autonomi värdesätter medlemmarna ett 

fortsatt målkongruent arbete (Dalton, 1971). Enligt Thamhain (2005) kan detta härledas till de 

kulturella aspekter som påverkar en organisation och deras arbetsteam. Pfeffer (1998) menar 

dessutom att mindre övervakning från ledningen blir resultatet av kulturell styrning i team på 

grund av att en stark utvecklad kultur skapar en styrning där ledningen kan lösgöra kontrollen. 

  

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) har kulturell styrning störst effekt när 

teammedlemmarna har en stark social eller känslomässig koppling till varandra, något som 

styrks och beskrivs i en studie av Barker (1993). I studien beskrivs hur starka kulturella 

normer utvecklas i en organisation han studerade under början av 90-talet, ISE. De arbetar i 

självorganiserande team där medlemmarna tillsammans blir ansvariga för att följa 

organisationens riktlinjer. Detta skapar en mycket stark ansvarskänsla hos medlemmarna 

vilket bidrar till en positiv helhetseffekt för organisationen. Tillväxt i organisationen skapar 

ett rekryteringsbehov och de initiala medlemmarna sätter därmed upp tydliga regler för att 

säkerställa att de nyanställda inte avviker från teamets uppsatta normer.  I och med detta blir 

styrningen ekvivalent med den tidigare hierarkiska ledning som organisationen använt sig av 

innan de självorganiserande teamen implementerades (Barker, 1993). 

  

En viktig förutsättning för utvecklandet av en stark kultur menar Alvesson och Willmott 

(2001) grundar sig i reglering av den personliga identiteten. Organisationer vill att 

medarbetarna ska identifiera sig med organisationen och dess medarbetare. De regleringar 

som Barker (1993) nämner syftar till de normer som anses skapa värdefullt beteende 

och  värderingar för teamet. Genom att avvika från dessa normer riskerar teammedlemmarna 

sanktioner från övriga i gruppen (Alvesson & Willmott, 2001; Dalton, 1971). Den personliga 
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identiteten kan även styras genom att skapa ett bra arbetsklimat och att känna stolthet över sin 

organisation (Alvesson & Willmott, 2001). Exempel ges på företag där en stimulerande 

arbetsplats, arbete i team och känsla av tillhörighet understryks. Hierarki är nästintill 

obefintlig och höga löner delas inte ut för att attrahera nya anställningar. Detta ska bidra till 

den motivation som kommer från medarbetaren och drivs inte av utomstående faktorer 

(Alvesson & Willmott, 2001; Argyris, 1998; Thomas, 2009).  

Vertikal och horisontell övervakning 

Övervakning av självorganiserande team kan utföras både vertikalt och horisontellt enligt 

Sewell (1998). Vertikal övervakning ger en bred räckvidd och omedelbarhet genom den 

elektroniska datan över individuella prestationer. Horisontell övervakning syftar till 

utövningen av kulturell styrning i självorganiserande team (ibid). Skillnaden mellan den 

vertikala och horisontella övervakningen beror av graden på ledningens involvering. Den 

horisontella övervakningen kan dock skapa samma granskning och bevakning som en 

överordnad. En effektiv vertikal övervakning över medarbetarnas beteenden tillsammans med 

en horisontell övervakning täcker därmed styrning av arbetet mot målkongruens väl (Sewell, 

1998). 

                        

I den vertikala dimensionen kan teamet sätta upp sin egen arbetsprocess om det innebär en 

förbättrad produktivitet. Detta kan övervakas genom övervakningsteknik i olika 

produktionsmaskiner, övervakningskameror och andra mätinstrument (Sewell, 1998). För 

fortsatt utveckling förväntas medarbetare förbättra sina prestationer och överträffa krav som 

implementeras av ledningen. Medarbetarna tar därmed ansvar för sin arbetskapacitet och att 

skapa egna arbetsprocesser genom utökad självstyrning. Denna typ av autonomi leder 

teamarbetet mot ett mindre standardiserat arbete där medarbetarna får bestämma hur arbetet 

bäst utförs. Det varierade arbetet skapar dessutom utökad motivation bland medarbetarna. De 

ska utföra en arbetsuppgift men blir samtidigt involverade i hur arbetsuppgiften kan utföras 

mer effektivt eller öka kvaliteten på dess output (ibid).         

 

För att utvärdera utfört arbete använder den vertikala dimensionen inbyggda 

övervakningssystem i produktionstekniken eller på arbetsplatserna som kan visa hur varje 

medarbetares produktivitet utvecklas. Enligt Sewell (1998) ger det en bild av vilka som är 

mest produktiva samt villiga att anpassa sig till nya krav och ständig förbättring. De som 
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avviker från detta genomgår sanktioner. Detta skapar ett klimat på arbetsplatsen där den 

organisatoriska nivån övervakar medarbetare genom den elektroniska övervakningen snarare 

än direkt kontakt vilket skapar en stark självdisciplin bland medarbetarna i teamen (Sewell, 

1998). Det ger dessutom medarbetarna en känsla av hängivenhet till att uppfylla uppsatta krav 

och att därmed uppnå teamets förväntade output. Mentaliteten som utvecklas inom ett team 

som övervakas med transparens grundar sig i hur ett väl utfört arbete bidrar till att sanktioner 

bör undvikas. Därmed är styrningen dessutom målkongruent då den styr beteendet bland 

medarbetare till måluppfyllelse (ibid). 

 

Den vertikala övervakningens brister påvisas i dess hantering av säkerställandet av 

kontinuerlig förbättring, i och med svårigheten att mäta om en medarbetare försöker 

överträffa kraven från ledningen. Det är dessutom problematiskt att bedöma om den kunskap 

och kompetens som varje medarbetare besitter förs vidare mellan kollegor inom teamet. 

Därmed finns en horisontell dimension där ledningen vill säkerställa att teamet normaliserar 

de prestationer som är positiva för teamets utveckling (Sewell, 1998). Det är av vikt att 

innovationer i arbetsprocessen inte blir uppstyrda eller omdirigerade av ledningen då det 

underminerar teamets autonomi. Teamet uppfattar sin arbetsprocess som påverkbar vid 

tilldelad autonomi, vilket bidrar till ökad motivation inför uppgiften (Sewell, 1998; Thomas, 

2009; Argyris, 1998). Att tilldela medarbetarna tillräckligt med autonomi för att utveckla nya 

innovationer och dela sin kunskap genom att implementera viktiga arbetsprocesser beskrivs 

som en belöning. Enligt Sewell (1998) kan dagliga avstämningar inom teamen vara av vikt för 

att sätta upp mål och utdela sanktioner och belöningar till de medarbetare som behöver 

tillrättavisas eller visas uppskattning. När prestationsstandarder diskuteras i teamens forum 

bidrar det till en gemensam plattform där teamet delegerar belöningar eller sanktioner till 

teammedlemmarna. För att bibehålla en konstant utvecklingskurva i ett team behöver den 

horisontella övervakningsdimensionen säkerställa att teamets normer efterföljs av samtliga 

medlemmar, vilket dagliga möten kan bidra till (ibid).    

  

Sewell (1998) påvisar komplexiteten i styrningen av självorganiserade team genom att studera 

två organisationer. Författaren undersöker självorganiserande team hos The Pyramid och Kay 

där både den teknologiska övervakningen och den sociala övervakningen påverkar teamens 

funktion. Sewell (1998) konstaterar därmed hur en kombination av ledningens övervakning 

tillsammans med teamens övervakning av varandra kan skapa en omärkbar styrning som 
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främjar självorganiserat teamarbete. I en av organisationerna användes implementeringen av 

elektronisk övervakning för att undvika kostnader för förmän men med bibehållen 

beteendestyrning av medarbetarna. Effekten blev självstyrning och ökad självdisciplin hos 

medarbetarna då vetskapen om övervakningens förmåga att upptäcka avvikelser i prestation 

ständigt var närvarande (Sewell, 1998).  Därmed drar Sewell (1998) slutsatsen att 

övervakningen har en positiv betydelse för styrningen av team om den dessutom förefaller 

skapa en transparens där styrningen är omärkbar för medarbetarna (ibid). Sewell (1998) 

påpekar dessutom att den ökade styringsgraden inte behöver bli på bekostnad av minskad 

autonomi i teamen och vice versa. Detta härleds till den autonomi som tilldelas teamen att 

själva implementera utveckling av arbetsprocesser som skapar effektivitet.  

  

Om teamen dessutom skapar en stark kulturell styrning, som beskrivs som den horisontella 

dimensionen av övervakning, ansvarar de för sin egen effektivitet och stimuleras både av att 

utföra arbetet och den kreativa aspekten i arbetet. De uppmuntras även till att föra vidare 

viktig kunskap mellan teammedlemmar för att uppnå högre nytta i teamet. Därmed får 

organisationen sina medarbetare att arbeta smartare genom utökad kreativitet och 

tvärfunktionalitet men dessutom hårdare genom förbättrade och mer effektiva arbetsprocesser. 

“Working smarter to work harder” (Sewell, 1998:401). 

3.2.4 Självstyrning 

Att varje individ tar sitt ansvar att arbeta utefter förväntad kapacitet kräver självstyrning. 

Självstyrning används ofta inom organisationer där specifika resultat är svåra att mäta eller 

definiera. Exempelvis inom företag eller organisationer som ägnar sig åt innovation 

(Merchant & Van der Stede 2012:88). Självstyrning är av en problemlösande natur vilken är 

väsentlig för medarbetarna och för innovativa organisationer (Griffin, Pattersson & West, 

2001). Genom att arbeta med självstyrning står medarbetarna för att leverera både kompetens 

och uppfinningsrikedom till organisationen som annars inte hade kommit fram (ibid). 

Styrningen som krävs ska därmed inte karaktäriseras av hård kontroll utan öppna upp för 

kreativitet och innovation. Självstyrning som styrsystem innebär att medarbetarna i stor 

utsträckning kontrollerar samt motiverar sig genom egna uppsatta mål (Merchant & Van der 

Stede, 2012; Dalton, 1971). Medarbetarna belönas sedan genom tillfredsställelse vid uppnått 

mål (Dalton, 1971). Argyris (1998) påpekar vikten av att involvera medarbetarna i 
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definieringen av organisationens mål för att stärka den individuella motivationen inför 

arbetsuppgifterna.  

  

För framgångsrik implementering av självstyrning måste organisationen enligt Merchant och 

Van der Stede (2012) välja rätt medarbetare med rätt egenskaper och kunskaper för att klara 

av arbetet. Det är av stor vikt för motivationen och därmed medarbetarnas självstyrning att 

arbetsuppgifterna är anpassade efter deras kunskaper. Det anses vidare av stor vikt att utbilda 

sin personal för att säkerställa att de utför arbetet på ett fördelaktigt sätt då medarbetarna bör 

ha kunskap om vad som är önskvärt beteende på arbetsplatsen (ibid). Detta går i linje med 

Bengtsson och Tells (2012) fyra faktorer för en lyckad design vid arbete som kräver både 

rutiner och innovation. De menar att varje enskild medarbetare ska besitta kompetens för att 

utföra sina arbetsuppgifter medan initiativ beror av den autonomi som medarbetarna tilldelas 

för problemlösning. Det menar dessutom att organisatorisk identitet är av vikt, vilket innebär 

att individen kan identifiera sig med organisationen. Koordineringen av individerna ska i sin 

tur vara lågmäld för att ge en hög grad av autonomi i val och handlingar för individen (ibid).  

Självstyrningsprocessen 

Motivationen utgör grunden i självstyrningen (Merchant och Van der Stede, 2012; Dalton, 

1971; Thomas, 2009). Thomas (2009) framhäver fem viktiga processteg för utformning av 

välfungerande självstyrning som bygger på motivation i ett primärt steg. Motivationen skapas 

genom engagemanget till ett meningsfullt syfte och anses vara det viktigaste steget i 

processen mot självstyrning (Thomas, 2009). Ett arbete med ett meningsfullt syfte skapar en 

stark motivation för medarbetaren att arbeta hårt för att uppnå de uppsatta målen (Argyris, 

1998). Även Burns (1978) påpekar vikten av att skapa mening för medarbetarna inför deras 

uppgifter. Det blir därmed essentiellt för organisationen att försäkra sig om att medarbetarna 

blir tilldelade uppgifter som de ser en mening med. Ofta skapas denna mening genom att 

kunden blir främsta kravställaren (ibid).  

  

Det andra processteget inkluderar aktivitetsvalet som bidrar till att syftet uppnås. Thomas 

(2009) och Argyris (1998) menar att när syfte och mening är det som styr våra aktiviteter så 

läggs fokus främst på att uppnå syftet medan vilka aktiviteter som utförs är av mindre vikt. 

Thomas (2009) understryker dock vikten av frihet i valet av aktivitet för att uppnå 

välfungerande självstyrning. Detta då förvalda aktiviteter som medarbetaren inte kan påverka 
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hämmar motivationen inför uppgiften. Merchant och Van der Stede (2012) samt Cohen och 

Bailey (1997) nämner autonomi som en viktig faktor inom självstyrning och för motivation. 

Det är framförallt ett utökat ansvar och att stå till svars för sitt arbete som är av vikt. Det är 

därmed essentiellt att medarbetarna har befogenhet att, med sin intelligens, välja vilken 

aktivitet som är bäst lämpad för att utföra uppgiften de har framför sig.  

 

Den anställde bör sedan involveras i utförandet av aktiviteterna genom uppsättning av egna 

standarder för att öka motivationen till att uppnå målen. Individernas uppsatta standarder är 

ofta en dynamisk process och skiftar genom graden av motivation medarbetaren känner inför 

uppgiften. Därav kan aktivitetsutförandet vara ett drivande steg för produktionen om den 

anställde på grund av motivation sätter höga standarder i uppgiftsutformningen (Thomas, 

2009). Det sista steget mot självstyrning består av att övervaka att aktiviteterna uppnår syftet 

och driver processen framåt. Steget involverar en bedömning av uppgiftens framsteg genom 

att analysera hur utförda aktiviteter uppnår syftet. Föregående steg bedömer istället hur väl 

den anställde utför uppgiften. Båda dessa steg är viktiga eftersom att flexibiliteten i dagens 

utvecklingsmiljö ofta kräver förändringar eller omställningar. Det sista processteget innehåller 

därmed ofta någon form av kundkontakt där kunden ger input på vad som utvecklats 

(Thomas, 2009). 

 

Slutligen beskriver Thomas (2009) feedback-steget, där en bedömning utförs av det som 

utvecklats under processen. Feedbacken grundar sig främst i de två övervakande stegen där 

både den anställdes egna tankar angående det utförda arbetet samt kundens input på 

utvecklingen tas hänsyn till. Författaren menar att feedback ska hjälpa den anställde genom att 

ta med sig vad som fungerade bra och mindre bra. Detta utvecklas till något som den anställde 

kan fortsätta att arbeta med i nästa process och i sin tur leda till positiva förändringar för det 

självstyrande arbetet (Ibid). Thomas (2009) påpekar att steget ligger till grund för dagens 

utvecklande och innovativa miljö. 

3.3 Teamets förutsättningar  

3.3.1 Flexibel arbetsprocess 
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Den innovativa konkurrensmiljön kräver flexibla arbetsprocesser som lägger vikt vid 

effektivitet och kundvärde (Thamhain, 2005). Dagens högteknologiska och innovativa 

organisationer arbetar ofta utan tydliga processer eller ansvarsroller, något som anses hämma 

framgången (Schuh & Kramer, 2016; Thamhain, 2005). Organisationen behöver lägga stor 

vikt vid en välarbetad arbetsprocess som både främjar målkongruent arbete samt 

autonomidelegering för att skapa effektivitet (Thamhain, 2005). Ett kritiskt exempel på detta 

är de komplexa beslutsfattar-processerna som krävs. Thamhain (2005) menar att en 

centraliserad eller hierarkisk process hämmar effektiviteten i dessa situationer och att 

innovativa och flexibla organisationer borde distribuera beslutsfattande till berörda enheter. 

  

Arbetsprocesserna som utvecklas på en högre organisatorisk nivå fungerar som ramverk för 

teamets arbete vilket i sin tur påverkar självorganiseringen (Thamhain, 2005; Haas, 2010). 

Det innebär att teamen arbetar utefter processer som utgör en förutsättning för teamet att vara 

välfungerande då övervakning och justering av arbetsuppgifterna sker. Författarna menar att 

en strukturerad och genomarbetad process är väsentlig för organisationens existens när 

autonoma arbetsteam delegeras mer ansvar och bättre förutsättningar att utföra sitt arbete 

(Schuh & Kramer, 2016). 

  

Ett svar på den flexibla arbetsmetod som krävs i dagens organisationer har varit de agila 

metoderna (Moe, Dingsøyr & Dybå, 2009). Metoden innefattar arbete i mindre arbetsteam 

som i ett nära samarbete med kund utvecklar produkter eller tjänster i korta iterationer. 

Kontinuerliga avstämningar och omprioriteringar används för att säkerställa att produkten 

eller tjänsten uppfyller produktägarens, tillika med kundens, krav för att garantera kvalitet, 

leverans och kundnöjdhet (ibid). I ett systemutvecklingsteam präglas resultaten av 

ospecificerade egenskaper där förändringsarbetet är en stor del av processen (Fowler & 

Highsmith, 2001). Scrum och Kanban är två varianter av den agila metodiken som fungerar 

som processverktyg och leder teamet genom lättrörliga situationer på ett strukturerat sätt. 

  

Scrum delar upp medarbetarna i team för att lättare kunna delegera arbete till de olika teamen 

(Kniberg & Skarin, 2013). Teamen får därefter arbeta tillsammans med produktägaren för att 

ta fram en prioriterad kravlista för att sedan uppskatta den tid och de resurser som krävs för 

genomförande. Tiden delas dessutom upp i iterationer där en leverans ska kunna ske vid varje 
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iteration. Leveransplanen optimeras efter att teamet och produktägaren har granskat 

leveransen och prioriteringarna uppdaterats. Även processen optimeras genom återblickar och 

utvärderingar som skapar “best practice” (ibid).  

  

Kanban är en metod för att gradvis förbättra tjänster eller produkter. Arbetet 

utförs  inkrementellt istället för iterativt vilket innebär en gradvis uppbyggnad av 

funktionalitet och tidig levererad kundnöjdhet. Kniberg och Skarin (2013) förklarar hur 

Kanban är känt för användningen av post-it-tavlan (kanban-tavla) där det uppdelade arbetet 

konkretiseras. Varje uppgift symboliseras på en post-it som sätts upp på en arbetsflödestavla. 

Det finns tydliga gränser för hur många uppgifter som kan pågå i varje arbetssteg, detta på 

grund av att tidsaspekten för slutförandet av en arbetsuppgift ska optimeras (ibid). 

  

De båda processverktygen har en gemensamt grund i att finnas till hjälp för de 

självorganiserade teamen och styra upp deras arbetsprocesser för att generera en högre grad 

av effektivitet (Kniberg & Skarin, 2013). Skillnaden mellan Scrum och Kanban är nivån av 

adaptivitet i arbetsprocessen då Scrum anses mer detaljerad. Scrum talar därmed om på ett 

ingående sätt hur något ska utföras genom fler begränsningar och färre alternativa lösningar. 

Exempelvis är iterationerna i Scrum tvingande medan Kanban inte sätter upp samma bundna 

tidsram (ibid).  

3.3.2 Kunskapsdelning 

För att kunna hantera den avancerade teknik som används inom dagens organisationer krävs 

kompetenta medarbetare som med lång erfarenhet, kompetens och utbildning kan bidra till 

nya utvecklingar och idéer (Thamhain, 2005). Enberg och Johansson (2012) menar att 

komplexiteten i dagens organisationer ofta är så pass hög och integrationsnivåerna så pass 

många att varje specialist behöver gå mot en tvärfunktionell verkan och försöka förstå 

helheten i det som ska utföras. Tvärfunktionella team behöver dela sin kunskap för att fungera 

optimalt och lära av varandra (Weick & Roberts, 1993). Thamhain (2005) menar därmed att 

valet av medarbetare och kunskapsdelning mellan dessa blir essentiellt för en lyckad styrning 

i högteknologiska och innovativa organisationer. Stor vikt läggs vid kollegornas 

kunskapsområden och deras erfarenheter och bedömningar är det som används som 

beslutsunderlag (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016). Om fler aktiviteter och nivåer blir 
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sammankopplade kan kunskapsdelning dessutom öka förståelsen inom organisationen (Weick 

& Roberts 1993). 

  

Inom den kollegiala styrformen är kompetensen grunden i teambaserade organisationer och 

organisationerna är beroende av att dess expertis förmedlas vidare. Kollegialitet bygger 

därmed på en styrningskultur där medarbetare delar kunskap mellan sig. Det är sedan 

ledningen och medarbetarna i organisationen som är ansvariga för att organisationen 

implementerar en utökad kunskapsdelning (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016). 

  

I en kollegial organisation anses arbetet vara mer autonomt och medarbetarna ges ett större 

ansvar på grund av den kunskap de besitter. Svensson (2011) menar att fokus riktas mot 

medarbetarnas förmåga att lösa problem gemensamt och deras förståelse för arbetets innehåll. 

Författaren påpekar dock att ansvarsfördelning kan bli diffus i en kollegial organisation då 

vem som ska ta ansvar för en viss situation inte alltid är tydligt. 

  
Ofta är det inte helt lätt att avgöra vem som så att säga äger frågan för kontroll och 

ansvarsutkrävande, vilket visar att professionsresurser ofta ligger invävda i eller baseras på 

organisationsresurser (Svensson, 2011:306).                     

  

Medarbetare med kunskaper som anses vara av störst relevans för uppgiften får därmed 

ansvar att lösa uppgiften (Svensson, 2011). Detta kan skapa förvirring när ingen specifik 

ledare är utnämnd utan ledarrollen antas av den medarbetare som resterande teammedlemmar 

anser är bäst lämpad. Ledare väljs därmed i samråd med kollegor och ett gemensamt beslut 

fattas kring medarbetarens lämplighet (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016) 

3.3.3 Kommunikation 

Bengtsson och Tell (2012) förklarar hur kunskapsdelning kräver kommunikation. Det är 

därför av vikt att skapa förutsättningar för kommunikation inom organisationen för att 

kunskapen ska kunna delas mellan samtliga organisatoriska nivåer (Bengtsson & Tell, 2012; 

Weick & Roberts, 1993). Författarna nämner den passiva och aktiva styrningen som 

användbara för välfungerande kommunikation. Den aktiva styrningen skapar helt nya sätt att 

arbeta då den innebär hög grad av integration mellan medarbetarna och ledning för att 
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tillsammans utveckla nya arbetsmetoder. Detta främjar kunskapsdelningen då det interaktiva 

inslaget leder till kunskapsutbyte mellan medarbetarna vilket genererar utökad 

självorganisering (ibid). Interagerande i den passiva styrningsformen blir ofta rutinartat och 

mindre strukturerat. Den passiva styrning är därmed bättre utformat för organisationernas 

effektivisering i rutinartade arbetsuppgifter och att förfina redan befintliga 

arbetssätt  (Bengtsson & Tell, 2012).  

  

De performativa rutinerna beskrivs av Bengtsson och Tell (2012) utifrån en process av planer, 

handlande, resultat och ideal. Processen kan associeras med den cybernetiska modellen 

(Hofstede, 1978) eller den diagnostiska styrningen (Simons, 1994) i sin utformning. I flexibla 

miljöer anses det av vikt att rutinerna inte tar över, då det kan bidra till en passivitet där inga 

rutiner bryts och kommunikationen blir sekundär (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016). För 

att bidra till ökad kommunikation i dessa situationer kan nya inslag i arbetet vara att föredra, 

såsom nyanställningar eller användning av nya verktyg (Bengtsson & Tell, 2012). Detta ökar 

graden av interaktion som krävs mellan medarbetarna för att hantera det nya inslaget. Både 

passiv och aktiv styrning krävs dock för att bibehålla en balans mellan effektivitet i 

organisationen samt förutsättningar för att skapa flexibilitet och innovation. I vissa fall kan 

integrerande och möten vara hämmande för effektiviteten i arbetet. Då krävs det en 

rutiniserad dimension för att främja effektivitet (ibid). 

  

Sammanfattningsvis kräver organisationer en social förmåga bland dess medarbetare för att de 

ska förstå varandra, kunna kommunicera och dela sin kunskap. Weick och Roberts (1993:378) 

förklarar hur organisationer som inte uppmuntrar eller uppmärksammar interagerandet mellan 

medarbetare kan fastna i gamla strukturer där varje medarbetare arbetar individuellt. Dessa 

organisationer uppnår därmed aldrig samma värde som samarbete, kommunikation och 

kunskapsdelning utgör mellan olika gruppmedlemmar (ibid). Sahlin och Eriksson-Zetterquist 

(2016) menar även att en passivitet i organisationen i form av få överläggningar, diskussioner 

samt interaktion mellan medarbetarna för att nå en lösning, genererar mindre ansvar till 

medarbetarna och motverkar därmed deras autonomi. 
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 Figur 2. Egen figur över självorganiseringens styrningsmekanismer och förutsättningar 

 

 

 

  

•Självstyrning •Kulturell 
styrning 

• Interaktiv 
styrning 

•Cybernetisk 
modell 

Flexibel 
arbetsprocess Kommunikation 

Kunskapsdelning Kunskapsdelning 



37 
 

  



38 
 

4 Empiri 
Fokus för vår empiriska studie är SMHI:s IT-avdelning. I detta avsnitt beskriver vi därmed kort SMHI som 

organisation och inriktar oss sedan på IT-avdelningens arbete. Vår empiriska studie koncentrerar sig på hur 

IT-avdelningens implementering av agila metoder sett ut i samband med en välarbetad arbetsprocess samt 

hur det möjliggjort ett framgångsrikt arbete i självorganiserande team. 

4.1 SMHI 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut är en statlig myndighet som på uppdrag av 

Miljö- och energidepartementet fungerar som expertorgan inom fyra huvudsakliga områden, 

meteorologi, hydrologi, oceanografi samt klimatologi (SMHI, 2017). SMHI:s verksamhet 

regleras därmed av Miljö- och energidepartementet genom ett regleringsbrev där de 

huvudsakliga verksamheterna beskrivs och vad de i sin tur förväntas uträtta. Enligt 

regleringsbrevet för 2017 är SMHI:s huvudsakliga mål att deras varningsverksamhet samt 

väderprognoser ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt 

uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet. 

 

SMHI grundades år 1919 och har sitt huvudkontor i Norrköping. Organisationen har ca 650 

anställda och omsätter närmare 650 miljoner kronor. De förser allmänheten, företag, politiker, 

forskare och myndigheter med beslutsunderlag som ligger till grund för planering och beslut 

som tas inom verksamheter som är beroende av väder och vatten. De produkter och tjänster 

SMHI förser samhället med är väderprognoser (allmänna och kundanpassade), varningar, 

analyser, utredningar, statistik, utlåtanden och yttranden, föreläsningar och utbildningar, 

klimatstudier samt forskningsuppdrag (SMHI internt dokument, 2017). 

 

Insamling av data sker från olika satelliter, radar, ballonger och bojar för att kunna förse 

samhället med information som rör väder och vind. Indatan bearbetas sedan i system som 

använder sig av modeller för att omvandla datan till prognoser som sedan kan nå kund 

(Respondent 1). SMHI:s IT-avdelning har varit fokus för vår empiriska studie då de arbetar 

självorganiserat för att möta kundens krav på bästa sätt. Vi ska i följande del beskriva hur de 

arbetar i självorganiserande team samt med självorganisering.  
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4.2 SMHI:s IT-avdelning   

4.2.1 Roller inom IT-avdelningen 

SMHI har utvecklat en tydlig rollfördelning för att underlätta arbetet. Då teamen utgör vårt 

huvudsakliga fokus har vi valt att dela upp rollerna i interna samt externa aktörer med 

utgångspunkt i det självorganiserade arbetsteamet. 

 

Externa aktörer 

De externa parterna i förhållande till teamet består i denna studie av systemägaren, 

systemförvaltaren och arkitektfunktionen då det är dessa aktörer som främst förekommer i 

processerna som teamen arbetar utefter.   

 

Systemägare 

SMHI bedriver både anslagsfinansierad verksamhet och affärsverksamhet. Verksamheterna 

har en respektive två systemägare på vardera sida. Systemägarna ansvarar för alla system som 

existerar på SMHI. Detta innebär att de tar beslut om att upprätta de system som förväntas 

finnas eller som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas. För att strukturera upp 

samtliga system inom SMHI delas dessa in i förvaltningsobjekt (FO) som därmed utgör en 

samling system som berör en viss verksamhet. Systemägaren ansvarar sedan för att bemanna 

förvaltningsobjektet på bästa sätt med en systemförvaltare och i vissa fall även en teknisk 

förvaltare. Förvaltningsobjekten blir sedan ansvariga för olika uppgifter som ska utföras och 

systemägaren tilldelar då utvecklingen till de förvaltningsobjekt som är bäst lämpad för 

uppgiften. 

 

Systemförvaltare 

Systemförvaltaren leder förvaltningsobjekt och kan i vissa fall samarbeta med en teknisk 

förvaltare som stöttar vid IT-relaterade frågor och problem. Dessa två utgör en styrgrupp som 

sätter ihop en plan för vad som borde eller måste göras inom det förvaltningsobjekt de blivit 

ansvariga för under året. Det kan innefatta exempelvis uppdateringar av de olika systemen i 

objektet eller nya applikationer som behöver integreras. I fallet där en ny produkt ska skapas 

på systemägarens beställning fungerar systemförvaltaren som representant för den nya 
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produkten eller tjänsten och kallas därmed produktägare, vilket går i linje med den agila 

metodiken som förklarades i teoriavsnittet. Systemförvaltaren utgör därmed teamets kund, 

vilket gör att kunden för SMHI ofta återfinns inom organisationen. Det är systemförvaltaren 

som ställer kraven på vilken funktionalitet som krävs till utvecklaren och tillges dessutom 

fullt ekonomiskt mandat. I den anslagsfinansierade verksamheten kan exempelvis 

meteorologerna utgöra kunden och blir därmed interna kunder till teamet.  

  

Arkitektfunktion 

Arkitektfunktionen fungerar som stöd för teamet angående utvecklingens design. För att allt 

som utvecklas på SMHI ska ha en enhetlig design är det viktigt att hålla en övergripande ram 

kring arbetet. Teamen kan därför ta hjälp av denna funktion vid frågor som gäller designen för 

den övergripande infrastrukturen. Enligt respondent 1 kallas dessa för “The Masters” vilket 

påvisar den höga status de har på SMHI. 

 

Interna aktörer 

Det finns en mängd interna aktörerna vars ansvarsområden teammedlemmarna kan ta på sig. 

Enligt den agila metodiken ska agila team vara små för att fungera optimalt (Moe, Dingsøyr 

& Dybå, 2009). På SMHI har det i många fall bidragit till att en medlem har flera roller eller 

ansvarsområden. Vi kommer nedan nämna ansvarsrollerna teamcoach, arkitektansvarig, 

releaseansvarig samt utvecklare. 

 

Teamcoach 

Den interna sammansättningen av teamen varierar något på SMHI då inte alla team har en 

teamcoach. I det flesta fall finns dock en teamcoach som ska fungera som väktare och skydda 

teamen från för mycket input och krav från de externa aktörerna, som nämndes tidigare. Även 

om ett agilt arbete grundar sig i en flexibilitet och hög grad av åstadkommen kundnöjdhet är 

det viktigt att teamen till viss del får arbeta ostört. Delvis för att leverera en välfungerande 

produkt men dessutom för att de i vissa fall dessutom måste ta hänsyn till förvaltning, det vill 

säga olika uppdateringar eller liknande som måste utföras för att utvecklingsarbetet ska kunna 

fortgå. Teamcoachen sköter därmed all kommunikation med de externa aktörerna samt 

fungerar som en stödfunktion åt medlemmarna i teamet gällande allt ifrån att hjälpa en 
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medlem att komma vidare i sin utveckling till att prioritera systemförvaltarens krav för att 

underlätta arbetet för teamet.  

 

Arkitektansvarig 

Det finns dessutom en arkitektansvarig som sätter designen för teamets arbete. Detta är en 

viktig roll då den sätter ramarna för teamets fortsatta arbete med utvecklingen. 

Arkitektansvarig beslutar hur produkten i stora drag ska utformas för att medlemmarna ska 

kunna förhålla sig till något då det hade varit ohållbart  för kongruent utveckling om alla fick 

koda och utveckla fritt. 

 

Releaseansvarig 

Releaseansvarig ansvarar för utgivning av produkten. Det är viktigt för en releaseansvarig att 

titta på flera aspekter av en produkt. Respondent 3, som vid intervjutillfället är 

releaseansvarig, påpekade att alla krav som kommer in från systemförvaltare och andra 

externa aktörer kan göra utvecklingen lite vildvuxen. Det är då upp till releaseansvarig att 

styra utvecklingen för att säkra driftbarheten. 

 

Utvecklare 

Övriga medlemmar i gruppen arbetar som utvecklare. Även de som har andra ansvarsområden 

är primärt utvecklare. Detta innebär att de utvecklar produkten efter systemförvaltarens, 

teamets och teamcoachens sammansatta prioriteringslista. 

 

4.2.2 IT-avdelningens arbetsmetod 

SMHI:s IT-avdelning har arbetat efter ett agilt projektarbetssätt i snart 10 år. Den agila 

arbetsmetodiken har varit grunden till arbete i självorganiserade team. Enligt IT-cheferna 

inom organisationen har SMHI kommit långt i utvecklingen av agila metoder och 

självorganisering i jämförelse med andra myndigheter i Sverige i och med arbetet med 

utveckling och förvaltning i symbios (Respondent 1). Vi kommer vidare beskriva hur arbetet 

efter en agil metodik har fungerat på SMHI:s IT-avdelning för att skapa ytterligare förståelse 

för hur det har lagt grunden för ett självorganiserat arbete. Beskrivningen utgår främst från 
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förklaringarna som respondent 1 gav, med inslag från resterande respondenter. Vidare 

kommer dessutom en del agila temer nämnas för att belysa dess påverkan på 

självorganiseringen.  

 

SMHI arbetade länge efter en mindre lättrörlig metod där klara direktiv och kriterier för en 

produkt sattes i ett tidigt skede. Problem uppstod då det lades till kravändringar från 

systemförvaltaren vilket skapade konflikter mellan parterna angående vem som skulle stå för 

ökade kostnader i samband med dessa kravändringar. Det agila arbetssättet har bidragit till att 

SMHI har lyckats undvika dessa problem på grund av att kravändring och förändring tas i 

beaktning under processen (Ågerfalk, Fitzgerald & Slaughter, 2009). För att minimera risken 

att produkten inte levererar kundnytta arbetar SMHI:s utvecklare med täta återkopplingar till 

kunden under hela utvecklingsprocessen. Dessa kallas för korta iterationer eller “sprintar” 

inom den agila metodiken (Hoda & Murugesan, 2016). De fördelar som presenterats av 

medarbetare på SMHI är snabbare hantering av förändrad kravbild, snabbare leverans av 

förbättrad funktionalitet samt ökat engagemang hos personalen. Kunden får tillgång till den 

första funktionen i ett tidigare skede och behöver inte vänta på färdigställande av produkt 

vilket bidrar till att SMHI:s utvecklingsteam kommer närmare beställaren.  

 

Så det [sprintar] är en utav dem bas grejerna när man jobbar agilt att det är korta, korta 

utvecklingscykler, väldigt täta avstämningar med kunden och att det växer fram hela tiden. Det 

innebär att vi idag levererar mycket mer utav det som kunden verkligen vill ha för kunden är med i 

processen hela, hela tiden och tittar på det vi gör (Respondent 1). 

 

Hos SMHI har systemförvaltaren och utvecklarna lika stor del i slutprodukten och de arbetar 

jämsides genom hela projektet för att leverera värde till slutprodukten. De kontinuerliga 

avstämningar och omprioriteringar som utförs används för att säkerställa att produkten eller 

tjänsten uppfyller systemförvaltarens krav. Respondent 2 uttrycker en ökad flexibilitetskänsla 

och en teamupplevelse av att kunden är nöjdare med både resultatet av utvecklingen samt den 

snabbhet de nya metoderna bidragit till. Dessutom poängteras att metoden bidragit till ett 

bättre arbetsklimat. 
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Därför att det gör oss väldigt, som sagt var flexibla. Vi kan få ut saker till användarna. Man får ju 

väldigt mycket positivt från meteorologerna och från dem som jobbar med våra system, för att dem 

tycker att dem får det dem vill ha. Dem kan styra vad vi tar fram på ett helt annat sätt än om man ska 

jobba mer stelt (Respondent 2). 

 

‘Det gick inte tillräckligt fort förr i tiden. IT är så långsamma’ och den kritiken tycker inte jag att vi 

upplever idag och när man gör saker fel, i och med att vi jobbar så smått och så nära kunden så kan 

man lätt rätta till om det blir galet. Man hittar lättare problemkällor och fel och så, så det kan jag väl 

säga. Dels, det finns väl två bitar, dels den kundnöjdheten men också att det är mycket roligare att 

jobba, att det blir ett annat engagemang hos teamen och dem som jobbar. (Respondent 2) 

  

Initialt använde SMHI processverktyget Scrum, vilket vid tillfället för implementeringen var 

det mest populära. De har under utvecklingsperioden upptäckt vikten av att inte hålla sig låsta 

vid en process utan applicera den modell som fungerar bäst för den verksamhet som ska 

bedrivas och det projekt som ska utföras. Detta har mynnat ut i en implementering av två 

kända agila metoder, Scrum samt Kanban. De olika teamen får dessutom välja utifrån 

situationsanpassning vilken metod eller blandning av metod de vill använda sig av. 

Respondent 1 förklarar skillnaden mellan de båda metodverktygen såhär: 

 

Scrum är lite mera strukturerad på något sätt, att man är fast med vad man ska leverera för någonting. 

Kanban är lite åt det lösare hållet. 

 

Det team som blev fokus för vår studie hade till en början använt sig av Scrum men sedan 

övergått till Kanban då de ansåg att Kanban möjliggjorde ett snabbare arbete gentemot kund. 

 

Det var mycket för att vi ville att det skulle gå ännu snabbare till kund och för att när man körde 

scrum så samlade vi på oss en massa user stories, ärenden som vi klumpade ihop till kund, [...]men 

dem kanske bara ville ha en liten förändring och då började vi känna att vi kanske kan få ut bara den 

lilla förändringen vi behöver inte vänta på allt det här [den tvingade iterationsprocessen], så då 

började vi först och försöka köra några kortare mellan-sprintar i den stora sprinten och vi försökte 

hitta något arbetssätt sådär men sen så tillslut så blev det det här att vi börjar med att ta minst möjliga 

del och köra ut (Respondent 2). 
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Jag tycker att kanban fungerar mycket bättre än scrum om man ska jämföra dem i ett sådant team 

som vi har där man även har en förvaltning. Scrum bygger ju på att man säger att vi har dem här 

punkterna och dem ska vara klara då, vi kör ett race här nu på några veckor och det funkar om man 

har rena utvecklingsprojekt där man inte har något som kan komma in från sidan. Vi har alltid något 

som kan komma in från sidan och vi har ett ständigt litet brus i botten med förvaltning och det kan 

vara som det är nu ganska lite. Det är väldigt lugnt och sedan helt plötsligt kan det vara så, som för 

min del då som releaseansvarig och databasansvarig att det kan gå en hel vecka och jag kan inte 

utveckla någonting för jag måste bara förvalta. Då faller Scrum ganska platt i ett sådant läge medan 

Kanban där kan man hålla koll på båda dem här sakerna. (Respondent 3) 

 

Självorganiseringen är något som utvecklats i och med användningen av de agila metoderna 

då det är en förutsättning att dessa team förses med hög grad av autonomi för att inte 

begränsas i sitt arbete (Maruping & Venkatesh, 2009; Respondent 1). Medlemmarna i teamen 

delar upp uppgifterna mellan sig och utför dessa på det sätt som anses bäst lämpat för 

uppgiften. På SMHI beskrivs uppgiftsdelningen som en diskussion som grundar sig i 

erfarenhet och kunskap inom utvecklingensramar. 

 

Jag upplever nog att den som har bäst kunskap på det området som det gäller för stunden den kliver 

fram och tar stafettpinnen på något sätt (Respondent 3). 

 

Beslutsfattande på teamnivå grundar sig i en gemensam diskussion, något som den agila 

metodiken skapat riktlinjer för (Moe, Dingsøyr & Dybå, 2009). Medlemmarna i teamet på 

SMHI beskriver att deras team ofta lyfter problem och tankar till diskussion i hela gruppen 

där alla kan göra sig hörda.  

 

Vi diskuterar ofta i gruppen kan vi förändra någonting? vad kan vi göra bättre? var behöver vi 

förändra processen lite? och hur ska vi göra det? så att det är ju någonting som hela gruppen är med 

och diskuterar (Respondent 2).   

 

I de självorganiserade teamen på SMHI understryks vikten av tvärfunktionalitet för att lyckas 

med implementeringen av ett agilt arbetssätt. Respondent 2 menar att medlemmarna i det 
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team vi studerat har hög grad av tvärfunktionalitet. Detta har varit möjligt då utvecklarna har 

stor kunskap inom utveckling vilket leder till att alla i teamet kan ta i princip alla roller. 

 

IT-avdelningens team arbetar med två viktiga aspekter inom IT, förvaltning och utveckling. 

Det innebär att de inte kan fokusera enbart på utveckling av nya system utan även måste ta 

hänsyn till förvaltning av redan befintliga system. Skillnaden mellan förvaltning och 

utveckling grundar sig i att förvaltning omfattar aktiviteter för att upprätthålla IT-systemen för 

att säkerställa att dessa tjänster fungerar utan buggar och störningar. Exempel på detta kan 

vara uppdateringar av databassystem eller incidenthantering. Utveckling innefattar istället 

större förändringar, som inte kan anses vara förvaltning. Exempel på detta kan vara nya 

produkter eller systemapplikationer. Att de självorganiserade teamen måste ta hänsyn till båda 

dessa faktorer är enligt respondenterna förhållandevis ovanligt i de agila kretsarna då de flesta 

delat upp sina team i förvaltningsteam respektive utvecklingsteam (Respondent 1). Teamen 

anser dock att arbetet med båda delarna är mycket stimulerande och underlättar arbetet med 

utveckling och innovation (Respondent 2; Respondent 3). 

4.3 Arbetsprocessen för utveckling och förvaltning 

IT-teamen arbetar som tidigare nämnts främst med att utveckla och förvalta. Då vi nu 

förklarat de olika rollerna och SMHI:s övergripande metod för IT-arbetet, ska vi nu klargöra 

utvecklings- och förvaltningsprocessen utifrån förklaringar som respondent 1 bidragit till. 

Arbetsprocessen på SMHI är iterativ till sin karaktär. Detta genom att vid avslutat processteg 

kan utvecklingen antingen fortsätta till nästa steg eller börja om vid ett föregående steg för att 

förbättra kvaliteten på utvecklingen. Många av stegen får därav input från händelser som skett 

i ett annat processteg. Vi kommer fortsättningsvis att kalla detta iterativa inslag av input från 

de olika processtegen för en loop. För att tydliggöra processen kan ni nedan se dess 

övergripande drag. Fler processkartor finner ni under bilagor. 
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Figur 3. Utveckla och förvalta system (SMHI internt dokument, 2016)  

4.3.1 Input till processen 

Varje steg i processen har en mängd input. De består av allt ifrån förändrade ramar kring 

projektet, uppdragsbeskrivningar och behov av utveckling eller förvaltning till svar från 

arkitektfunktionen angående designen på utvecklingen. Det första steget i processen bygger i 

sin helhet på input till hela den utvecklings- och förvaltningsprocess som sedan ska påbörjas. 

Inputen består av de planer som sammanställts från förvaltningsobjekten över momentet som 

ska utföras. Det kan dessutom ha framkommit en ny uppdragsbeskrivning över en ny produkt 

som ska utvecklas under perioden vilket helt frångår ren förvaltning. Om utvecklingen istället 

utgör ett större moment startas ett helt nytt projekt upp. Till sist finns dessutom alltid ett 

övergripande behov av att utveckla, förvalta eller avveckla produkter, system eller tjänster. 

För vidare information, se figur 3.  

 

Vidare kommer vi att referera till utvecklingen av en ny produkt för att förenkla förklaringen 

av nästkommande processteg. Som tidigare nämnts har samtliga steg även en rad olika input 

och dessutom olika sammansättning av aktörer. Därmed kommer vi inledningsvis att nämna 

de olika formerna av input samt de aktörer som ingår i respektive steg.  
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4.3.2 Förberedelsesteget 

Tabell 4. Egen tabell - Förberedelsesteget 

Input • Mål och ramar: vad som måste förberedas i förhållande till den plan som 

satts upp för förvaltningsobjektet 

• Ev nytt system som ska implementeras 

• Input från tidigare iteration. Ex: förändrade ramar angående budget 

Aktörer • Systemägare 

• Teamcoach 

• Teamet 

  

I detta steg sker förberedelser för att utveckla den produkt som det givits order om vid inputen 

till processen. Input-faktorerna tas i beaktning av systemägaren som beslutar om vilken 

organisation som ska utföra arbetet. Det innebär val av vilket förvaltningsobjekt som ska 

användas samt vilket team som ska utföra utvecklingen. Systemägaren analyserar dessutom 

huruvida den nya produkten kräver en helt ny organisationssammansättning, i form av team 

och teamcoach, eller om det redan finns en befintlig organisation som är kvalificerad att 

utföra uppgiften. Beslutet förs sedan vidare till teamcoachen som utvärderar vilken kompetens 

som är av vikt samt ger ett förslag till systemägaren på teamsammansättning  inför uppgiften. 

Genomgående i hela processen är att beslut som fattas på olika nivåer alltid får 

beslutsunderlag eller input från olika medlemmar för att besluten ska vara väl underbyggda 

samt influerade av flera nivåer inom processen.  

 

Systemägaren beslutar sedan om storleken på resurstilldelning för arbetet samt beslutar hur 

mycket ansvar teamet ska delges. Beslutet återvänder sedan till teamcoachen som beslutar om 

ansvarsfördelning inom gruppen. Ansvarsfördelningen godkänns sedan återigen av 

systemägaren. Efter godkänd teamsammansättning beslutar teamcoachen om vilket arbetssätt 

teamet ska använda, vilken strategi samt kvalitetssäkring som teamet ska utgå ifrån. Efter 

detta involveras teamet som beslutar om sin Definition of Done (DoD). Uttrycket innebär att 

teamet avgör till vilken gräns produktens funktionalitet och nytta ska tas och sätter därmed 

ramarna för när en del av utvecklingen anses klar. För vidare information, se bilaga 1. 



48 
 

4.3.3 Utförandesteget 

Tabell 5. Egen tabell - Utförandesteget 

Input • Beslut som togs i föregående steg 

• Förbättringsåtgärder från föregående loop. Ex. svar från arkitektfunktionen 

Aktörer • Systemägare 

• Teamcoach 

• Teamet 

• Systemförvaltare 

  

Systemförvaltaren skapar i detta steg en så kallad back-log som listar de krav som systemet 

ska uppfylla. Dessutom gör teamet en egen teknisk back-log som innefattar den tekniska 

aspekten av utvecklingen. Exempelvis kan det innebära infrastrukturfrågor eller uppdateringar 

av system. Teamen måste vara vaksamma på tillfredsställande av det tekniska perspektivet för 

att kunna utveckla samt erbjuda den funktionalitet som systemförvaltaren efterfrågar. Teamet 

måste dessutom analysera den tidigare loopen för att upptäcka misstag eller problem som 

uppstod och som möjligtvis kan undvikas inför nästkommande loop.   

 

Samtliga aspekter, från de båda back-loggarna, sammanställs sedan av teamcoachen för att 

säkerställa att både det funktionella samt det tekniska perspektivet tas i beaktning. 

Teamcoachen tar dessutom hänsyn till de förbättringsåtgärder som uppmärksammats och 

sammanställer sedan detta i en team-back-log. Team-back-loggen kräver sedan ett 

godkännande av systemförvaltaren för att säkerställa att systemförvaltaren är nöjd med 

utfallet. Systemförvaltaren analyserar då om det finns behov av ett beställarbeslut för den nya 

back-loggen. Det kan exempelvis innebära att back-loggen visar tecken på ett större behov av 

resurser. Om så är fallet måste systemägaren involveras för att avgöra huruvida det kan bli 

aktuellt med förändrade ramar kring uppgiften.  

 

Utveckling av produkten börjar först när alla ovanstående faktorer tillgodoses. Teamet utför 

under utvecklingen en del refaktoriseringar av kodmassan för att säkerställa att koden inte blir 

för komplex i sin utformning. De utför dessutom demosar, dokumenterar, redovisar, 
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reflekterar samt identifierar förbättringsbehov parallellt under hela utvecklingsprocessen. För 

att teamet ska få arbeta ostört är det viktigt att teamcoachen tar sitt ansvar som väktare och ser 

till att avvärja och stödja teamet i arbetet. Vidare kan teamcoachen upptäcka ett behov av 

ändrade ramar. Detta måste i sådant fall tas upp med systemförvaltaren som blir ansvarig för 

att ta fram beslutsunderlag för detta. Teamcoachen bearbetar sedan beslutsunderlaget återigen 

innan det går vidare till systemägaren som fattar beslut i frågan. Om systemägaren anser att de 

behövs ändrade ramar avslutas utvecklingssteget och processen börjar om igen med detta 

beslut som input till nästa loop. Detta är ett exempel på det iterativa inslaget som nämndes 

tidigare.  

  

Under utvecklingsarbetet måste teamet dessutom ta hänsyn till olika uppdateringar som borde 

utföras inför en eventuell release. Uppdateras systemet tas det i beaktning som input vid 

nästkommande loop. Teamet kan även behöva ta hjälp arkitekturellt. SMHI:s arkitektfunktion 

fattar då beslut i frågan vilket även det utgör ny input vid nästkommande loop. 

 

Vid händelse att allt fungerar som det ska, är utvecklingen för teamet klart. Utvecklingen 

hamnar då i den sista fasen av processteget vilket inkluderar systemförvaltarens godkännande 

angående funktionaliteten innan den får släppas till release. Om systemförvaltaren är nöjd 

med vad teamet har åstadkommit blir den hittills levererade produkten en releasekandidat. Om 

så inte är fallet börjar steget om igen med systemförvaltarens bedömning som input. För 

vidare information, se bilaga 2. 

4.3.4 Utvärderingssteget 

Tabell 6. Egen tabell - Utvärderingssteget 

Input • Releasekandidaten 

• Beslut om färdigställande av produktrelease 
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Aktörer • Systemägare 

• Teamcoach 

• Teamet 

• Systemförvaltare 

Här testas och utvärderas den releasekandidat som släpptes i föregående steg. Teamet utför 

initialt en riskbedömning för att analysera hur den nya releasen påverkar kringliggande 

tjänster. Detta utförs för att säkerställa att releasen inte riskerar att skada eller negativt 

påverka andra system inom SMHI. Detta mynnar ut i en beskrivning från teamets sida av 

releasen och dess påverkan som tas i beaktning av teamcoachen i arbete med planering och 

ledning av acceptans- och integrationstester.  

 

Releasekandidaten levereras sedan till en produktionsliknande testmiljö där ett flertal tekniska 

tester utförs för att säkerställa driftbarheten. Parallellt med detta utför systemförvaltaren 

funktionalitetstester. Testerna mynnar sedan ut i en rekommendation från systemförvaltarens 

samt teamets sida som analyseras av teamcoachen. Om rekommendationerna är samstämmiga 

tar teamet beslut om produktionssättning. Vid händelsen att rekommendationerna inte är 

samstämmiga måste beslutet tas av systemägaren som i vissa, icke eniga fall, ändå kan ta 

beslut om att släppa produktreleasen. Detta kan ske på grund av konkurrens och ett behov av 

att leverera en liknande produkt eller tjänst. För vidare information, se bilaga 3. 

4.3.5 Uppföljningssteget 

Tabell 7. Egen tabell - Uppföljningssteget 

Input • Produktionssatt eller ej produktionssatt release 

• Mätetal som utvärderingen baseras på 

Aktörer • Systemägare 

• Teamcoach 

• Systemförvaltare 
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Efter ett flertal iterativa processteg ska processen och utvecklingen som skett under året följas 

upp och utvärderas. Teamcoachen följer upp arbetet ur ett tekniskt- och metodperspektiv 

medan systemförvaltaren analyserar resultatet ur ett verksamhetsperspektiv. Dessa 

sammanställs sedan av teamcoachen för att generera förbättringsbehov. Teamcoachen tar 

dessutom fram uppgifter relaterade till uppsatta mätetal och rapporterar sedan till 

systemägaren hur arbetet har fungerat i förhållande till de uppsatta målen. För vidare 

information, se bilaga 4. 

4.4 Självorganisering inom SMHI 

Det är graden av självorganisering som utmärker SMHI:s arbetsteam. Medlemmarna i teamen 

talar om sin självorganisation som en förlängning av de agila metoderna.   

  

Det var en naturlig utveckling utav att jobba med agila metoder. Det bygger ju helt enkelt på just det 

här att skapa den här kulturen med självorganisering [...] Det är dem själva som vet bäst hur dem ska 

jobba (Respondent 1). 

 

I insamlingen av vårt empiriska material har vi upplevt att förändringen mot självorganisering 

mestadels fått positiva reaktioner både från medlemmarna i teamen samt externa aktörer inom 

verksamheten som anser att de ser snabbare och bättre resultat än tidigare. Teamen upplever 

en ökad flexibilitet samt självstyrning. Vissa team har upplevts motarbeta arbetet med agila 

metoder och självorganiserade team vilket självklart försvårar samarbetet.  

 

För det finns team och personer som inte alls tycker om att arbeta självorganiserat och efter agila 

metoder, här i vår organisation och det kan vi uppleva som frustrerande när man ska samarbeta med 

ett team där det liksom är såhär: ‘Ne vi har inte riktigt kommit dit än’ (Respondent 2). 

 

Teamen på SMHI varierar i storlek men består vanligtvis av 4-5 utvecklare. De 

ansvarsområden som satts upp för de självorganiserade teamen på SMHI ställer höga krav på 

varje medlem. De ska sätta sig in i kundens behov samt förstå deras förväntningar och 

överenskomna kvalitetskrav. De behöver även förstå hur framtagna produkter ska användas 

samt till vad och vilka konsekvenser eventuella problem får för slutanvändare, kundrelationer 

och SMHI som varumärke. Teamen förväntas kunna identifiera vilken kompetens som behövs 
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för att täcka alla viktiga kompetensområden och kunna utföra planerat arbete. Teamen ska 

dessutom ta ansvar för funktion, kvalitet, kostnad och uppfylla tidplanen samt kunna fördela 

ansvarsområden och arbetsuppgifter inom teamet. De förväntas dessutom ansvara för sin egen 

utveckling, arbetsmoral och minimera nyckelpersonsberoende. Kommunikation och en aktiv 

dialog med verksamheten, andra team och system som kan påverkas är viktiga 

ansvarsområden för teamen. 

 

På grund av den höga ansvarsbelastningen stöds ofta teamen i arbetet av en teamcoach som 

utses av gruppen eller av en högre uppsatt ledning. Teamcoachen ska vara en person med hög 

kompetens inom området samt besitta goda kunskaper inom IT men även kring 

organisationens system och uppbyggnad. Hög kompetens är nödvändigt för att kunna fungera 

som en resurs för teamet men dessutom för att kunna samordna den input som kommer från 

de externa aktörerna med teamets arbete. Som nämndes tidigare ansvarar teamcoachen för 

kontakten med de externa aktörerna. De externa aktörerna kommer med input i form av krav 

på vad teamet ska utveckla eller förvalta. Teamcoachen förmedlar sedan dessa till teamet och 

sätter upp en prioriteringslista för hur kraven ska bemötas i samråd med teamet. Teamet och 

teamcoachen på SMHI fokuserar mycket på genomgångar av uppgifter för att medlemmarna 

ska veta vad som förväntas av dem och därmed kunna välja uppgifter som passar varje 

medlem. Teamen arbetar ständigt med tvärfunktionalitet men erkänner att det kan vara svårt 

att genomföra praktiskt. En del av effektiviteten försvinner om medlemmarna i gruppen alltid 

ska välja något de är mindre bra på för att bredda sin kompetens. 

 

SMHI beskriver hur självorganisering handlar om ansvarstagande, erfarenhet och mognad och 

de menar att det minskar behovet av en teamcoach. Total självorganisering är det som uppstår 

när denna ledarroll helt kan frångås. Respondenterna menar att teamen på SMHI är 

självorganiserade på olika nivåer, främst på grund av medlemmarnas mognad i rollen som 

utvecklare men dessutom hur de hanterar att organisera arbetsansvaret.  

 

Dem flesta utav mina team har en teamcoach, dock inte alla för att jag har några team som har 

kommit, åtminstone ett utav mina team har kommit så långt att de behöver inte någon teamcoach 

utan de fixar det här själva. Teamen har lite olika mognadsgrad, det beror på hur [...]pass erfarna de 

är som utvecklare och hur pass bra arkitektkunskaper de har (Respondent 1). 
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Vi har väl de teamen som är ännu mer beroende utav sin teamcoach egentligen. Så att det är som 

Respondent 2 säger att ni är väldigt mogna i ert team, det är otroligt hög kompetens, vilket det är 

generellt på SMHI, men det finns väl några team som behöver ännu mera styrning. Ni är ju mer på 

det här vi gör det tillsammans, diskuterar, du [Respondent 2]leder det jobbet och så har vi några som 

kanske behöver styras lite mer utav sin teamcoach helt enkelt (Respondent 1). 

 

Respondent 2 menar att kunskapen och förtroendet för varandra inom gruppen har stor 

påverkan på hur pass självorganiserade ett team kan vara. “Det handlar om att lita på 

varandra och ha kompetens” (Respondent 2). 

 

Respondent 3 påpekar att mognadsgraden och erfarenheten både inom agilt arbete men 

dessutom för självorganiserat arbete påverkar hur väl teamet lyckas med självorganiseringen.  

 

För oss som är hyggligt seniora allihopa så tror jag att det är ganska lätt och jobba så här 

[självorganiserat] medan om man är flera som kanske inte har jobbat med det, på det här sättet 

tidigare och som kanske inte har så mycket arbetslivserfarenhet överhuvudtaget då kan det nog 

kännas lite osäkert kan jag tänka mig. Jag har varit i sådana grupperingar också (Respondent 3). 

 

Respondent 2 menar fortsatt att det kan vara en blandning av erfarenhet och relationer i 

gruppen. Vid frågan om vad som påverkar att ett mer moget team arbetar bättre i 

självorganiserade team svarar respondent 3: 

 

Jag vet inte, det blir så att alla vet vad som behöver göras. Det är ganska tydlig och vi har jobbat ihop 

ganska länge och har koll på, jag vet vad respondent 2  kan och vad respondent 2 är bra på [... ] 

uppdelningen blir ganska så enkel då. Sen vet jag inte, det beror väl egentligen inte så mycket på hur 

senior man är som utvecklare utan det är mer hur väl man känner varandra i gruppen kanske. 

 

Trots att de påpekar att vissa team är så pass utvecklade att behovet av en teamcoach 

försvunnit understryker de att målet inte är att alla team ska vara utan teamcoach. 
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Vårt mål är inte att man måste nå dit, att man inte har sin teamcoach. Utan det viktigaste för oss det 

är att teamen levererar så bra som möjligt och mår dem bättre utav att ha en teamcoach, då ska dem 

ha det och då får det kosta dem pengarna också (Respondent 1). 

 

Teamet arbetar sedan efter en utvecklad process som förklarades tidigare. Processen har 

utformats av ledningen och innehåller olika steg som ska utföras och beslut som ska fattas av 

teamet men dessutom av kringliggande aktörer både i samråd och individuellt. En del av 

medlemmarna har egna ansvarsområden inom processen, såsom releaseansvar eller 

arkitektsansvar. Vem som tar på sig dessa roller varierar men baseras främst på kunskap inom 

det område som uppgiften grundar sig i. Respondenterna berättar dock att vissa medlemmar 

tar på sig specifika ansvarsområden oftare än andra, så som exempelvis att komma med 

förbättringsförslag eller liknande.   

 

Teamet upplever en stark känsla av självbestämmande. De inser att ledning i form av 

systemägare eller systemförvaltare påverkar med de krav de ställer men anser att de inte blir 

påverkade när det kommer till hur de väljer att utföra uppgifterna. Respondent 3 påpekar 

exempelvis: 

 

Våra chefer på IT dem ser bara till att vi har det bra egentligen. Sen har vi dem då som är cheferna på 

dem avdelningarna som vi jobbar mot, dem påverkar oss så till vida att dem hjälper till med 

prioriteringar och säger till vad dem vill ha gjort. Så det påverkar, men det påverkar ju egentligen 

inte hur jag gör det jag gör. 

 

Samma svar gav respondent 2, som ansåg att chefen främst fanns till för stöd och 

avstämningar men inte för att kontrollera eller styra. De anser vidare att en kravställare tillika 

med systemförvaltare är en naturlig del i processen då den mynnar ut i en uppgift att bemöta; 

“Vi har inga huvudkrav på oss egentligen utan mer vad vi ska göra” (Respondent 2). Vid 

frågan varför de inte upplevde sig styrda svarade respondent 3: 

 

Kundkrav har vi och vi har krav på driftbarhet och vi har ju många krav men dem känns väldigt 

naturliga på något sätt. Och där kanske det här med arbetslivserfarenheten kommer in att, man vet att 

om jag inte gör såhär så kommer det att komma tillbaka. Så jag tror att det kan vara det. Det känns 
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inte som, det är ju krav men det känns inte som krav för det känns som att det är en del av jobbet, det 

måste man göra. Medan andra sådana mera metodiska krav på hur man ska jobba och sådana saker 

kan kännas mer just som ett krav tror jag. 

 

De påpekar att arbetet grundar sig i att finna lösningar på problem vilket gör att statiska regler 

eller kontroller, naturligt inte fungerar. Teammedlemmarna vittnar dessutom om ett öppet 

klimat där teamet tillsammans med teamcoachen ständigt diskuterar och analyserar hur arbetet 

borde utföras eller förbättras. Besluten tas i samråd med varandra och teamcoachen. 

Exempelvis får teamet besluta vilken typ av agil metod de vill använda för uppgiften. 

Vanligast förekommande är, som tidigare nämnts, Kanban eller Scrum men medlemmarna 

verkar inte känna sig låsta till dessa metoder. Ledningen menar dessutom att de inte vill lägga 

sig i hur de utför uppgifterna de blivit tilldelade utan att teamen själva har bäst kompetens för 

att utföra sina arbetsuppgifter. De poängterar en stark tillit till sina medarbetare och deras 

prestationer för måluppfyllelse. ”Vi litar till 110 % på att alla alltid gör sitt bästa och hela 

tiden vill utvecklas och förbättra metoderna” (Respondent 1). 

 

Respondenterna menar att det inom teamen inte utformats någon stark kulturell styrning. 

Medlemmarna menar att arbetssättet motverkar regler eller normer inom gruppen på grund av 

dess dynamiska uppbyggnad. Respondent 3 understryker att de agila arbetssättet har 

minimerat mängden rutiner inom gruppen: 

 

När man jobbar på det här sättet så är det väldigt lite så [informella normer] egentligen, kan jag 

tycka.[...] man har en mera, vad ska man säga mer dynamik i gruppen. Man följer inte ett protokoll 

som gör att man jobbar på samma sätt. 

 

Respondenten menar att flexibiliteten i arbetssättet samt i uppgifterna bidrar till att fasta 

rutiner blir svåra att behålla när medlemmarna ena veckan utvecklar och andra veckan 

förvaltar. Både respondent 2 och 3 är relativt nya i teamet och båda vittnar om att teamet och 

dess struktur har ändrats mycket under den korta tid de varit där.  

 

Ne, det har förändrats så mycket sedan jag kom med ändå så det kan jag ju inte säga utan vi har nog 

format varandra eller formats i gruppen (Respondent 2). 
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Samtliga respondenter påpekar dessutom att SMHI kommit långt i arbetet med både agila 

metoder och dessutom de självorganiserade teamen som metoden mynnat ut i. Respondent 3 

lägger tyngd vid att kunden de arbetar för är SMHI som kund och inte någon extern kund, 

utanför organisationen. Respondenten menar att det kan vara en orsak till självorganiseringens 

utveckling.  

 

Jag tror nog att vi har kommit ganska långt här eller det känns så. Sen är det lite olika, jag har jobbat 

som konsult tidigare och då har man ett annat förhållningssätt när man sitter kanske ute hos en kund 

och jobbar ett helt gäng, eller ska ta fram en produkt åt en kund som är extern någon annanstans. Här 

jobbar vi ju åt oss. Oss som SMHI inte oss som IT-avdelning då (Respondent 3). 

 

Respondent 1 förklarar nedan vilka framgångsfaktorer som ligger till grund för den 

välfungerande självstyrningen och användningen av agila metoder från ett ledningsperspektiv: 

  

En av framgångsfaktorerna är ju det här att vi har kommit så långt med metoden. Jag ser det för att 

jag träffar folk från dem andra statliga myndigheterna i Norrköping och är med på nätverk för IT-

chefer och dem är mycket mera styrda när det gäller det här med metod. Dem tycker att; ‘okej vi 

måste bestämma oss för att alla ska köra Scrum och alla ska göra såhär’. Det där kom vi över, vi 

gjorde så i början enligt skolboken men sen kände vi väldigt snabbt att vi har så hög kompetens hos 

oss så vi kan släppa det där. Det är inte det som är viktigt. Låt teamen hitta sina egna metoder, vi 

lägger oss inte i det som chefer utan det är ett utav deras arbeten att dem ska bestämma vilken metod 

dem ska jobba efter. Det måste dem göra, men vi bestämmer inte vilken metod och det tror jag också 

gör att dem känner att dem verkligen är självorganiserande. Dem får bestämma över deras definition 

av done [...], dem får också bestämma vilka utvecklingsspråk dem ska jobba med, dem får bestämma 

vilka verktyg dem ska använda, vilka bibliotek dem plockar in. Vi håller inte på och styr sådant i 

någon större utsträckning utan det får dem göra helt själva och det tror jag är en stor 

framgångsfaktor. 

 

Även det faktum att SMHI är en organisation med många medarbetare som arbetat en längre 

tid i organisationen verkar anses vara en framgångsfaktor av ledningen. 
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Det [hög personalomsättningshastighet] har vi inte och det hänger nog mycket på att folk är väldigt 

motiverade till att jobba här, men lönefaktorn är inte på topp, det är bara att erkänna. Så att vi ser ett 

visst tapp nu på grund utav det (Respondenten 1). 

4.5 Styrningsmekanismer inom SMHI 

De anställda på SMHI verkar överlag inte känna sig styrda av ledningen. De moment som de 

liknar vid styrning upplevs mer som ett naturligt inslag än en form av hierarkiskt 

kontrollerande och övervakande. SMHI:s ledning är dessutom modesta när det kommer till 

användning av begreppet styrning. De hänvisar till värdegrunden där tillit och delaktighet ska 

genomsyra organisationen. I detta stycke kommer de styrningsliknande faktorer som vi 

identifierat på SMHI utvecklas.  

 

Ledningens inblandning i självorganiseringen har uttryckt sig i utformningen av de 

detaljerade processer som nämndes tidigare. De har med processkartorna skapat ramarna för 

arbetet med självorganisering och utvecklingsarbete som de anställda måste förhålla sig till. 

Processkartorna är uppbyggda i ett flöde med de olika aktörerna staplade på varandra. 

Systemägaren återfinns alltid högst upp, följt av teamcoachen, teamet och sedan 

systemförvaltaren. Se bilagor för tydliggörande av fördelningen i flödet. Systemägaren är 

ansvarig för det övergripande arbetet med systemen och nyutveckling av tjänster eller 

produkter. De tar samtliga beslut av större karaktär som exempelvis förändring av ramarna för 

utvecklingen eller avgörande beslut om åsikter går isär.   

  

Den utvalda systemförvaltaren fungerar som representant och sitter med i en utvald styrgrupp 

för ett visst förvaltningsobjekt. Systemförvaltaren har befogenhet att ansvara för att produkten 

som skapas dessutom levereras på en tillfredsställande nivå. Det är därmed systemförvaltaren 

som lämnar alla krav på funktionalitet till teamet och dess teamcoach och bestämmer därmed 

vad teamet ska utveckla och utföra. Systemförvaltaren är dessutom delaktig i många av de 

större besluten såsom förändring av ramar eller om den delprodukt som teamet utvecklat kan 

anses godkänd.  

  

Teamcoachen tilldelas ansvar i form av bland annat teamsammansättning och back-loggar 

men kan dessutom ge sitt perspektiv på problem i diskussioner med övriga parter och därmed 
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påverka beslut. Respondent 2 arbetar som teamcoach en position respondenten tilldelats sedan 

ett halvår tillbaka vid intervjutillfället. Respondenten uttrycker att en skillnad upplevts i 

förhållande till beslutsbefogenhet från att ha varit teammedlem med releaseansvar till att vara 

teamcoach. Detta på grund av att respondenten ansåg sig ha en annan integration med 

systemförvaltaren som gav en ökad känsla av beslutsbefogenhet. Teamet får i stor 

utsträckning påverka hur de utför utvecklingsarbetet så som vilken design eller hur de ska lösa 

ett visst tekniskt- eller funktionsproblem. De rådfrågar dock arkitektorganisationen på SMHI 

för att säkerställa att de inte hamnar utanför ramarna för den utpekade designen. De kan 

dessutom influera utvecklingen i diskussion och samråd med teamcoachen. I teamen utses 

även vanligtvis ansvariga för olika områden som på en något högre nivå kan vara med och 

påverka utfallet av resultatet. 

 

Det finns dessutom chefer som är ansvariga för olika uppsättningar av team. Respondent 1 

fungerar som IT-chef hos SMHI vilket innebär ett ansvar för en grupp med team som arbetar 

med utveckling. Arbetet går ut på att säkerställa att teamen gör det dem ska samt fungera som 

stöd och vägledare under olika problem som teamen kan stöta på. Respondent 2 påpekar hur 

viktigt chefernas positiva inblandning samt stöd har varit för utvecklingen av de 

självorganiserade teamen. Ledningen på SMHI har varit stöttande och gett teamen utrymme 

under hela processen för självorganisering.  

 

Det pratas så mycket om att: ‘ja man måste få med cheferna i det här och cheferna måste förstå 

arbetssättet’, men hos oss har ni [ledningen] varit drivande i det här så det har aldrig varit något 

problem. Det känns som att på många andra ställen så är cheferna ett litet bekymmer för deras roll 

förändras. Nu kanske inte alla chefer här har varit på, men ni [ledningen] har ju drivit det och hållit i 

det och det tror jag är mycket en förutsättning för just att verkligen lyckas (Respondent 2). 

 

Respondent 1 påpekar att ledningen vill ge de anställda utrymme för självorganisation och 

nytänkande för att i stor utsträckning kunna ta del av deras kompetens. Respondent 1 erkänner 

dessutom att det innebär att ta ett steg tillbaka men att den positiva utvecklingen av 

självorganiseringen bara gör det roligt. Respondenten påpekar dessutom att tid till andra 

organisatoriska frågor kan få mer uppmärksamhet istället vilket anses positivt. 
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Teamen och teamcoachen måste dessutom ta hänsyn till systemförvaltarens krav. Respondent 

2 som fungerar som teamets teamcoach svarar att det främst är systemförvaltarna som 

påverkar det dagliga arbetet. Respondent 3 instämmer i att systemförvaltarna utgöra en källa 

till påverkan då de sätter ramarna för vad som ska utföras. Genomgående i intervjuerna har 

dock hänsyn till systemförvaltarens krav varit en naturlig ansats. Respondent 1 menar: ”Det 

måste ju alltid finnas en kravställare annars vet man ju inte vad man ska göra för någonting”. 

Med detta menar cheferna, teamcoachen samt teammedlemmarna att dessa enbart påverkar 

vad de ska göra men inte hur. medan respondent 3 som är utvecklare och releaseansvarig i ett 

team ansåg att teamcoachen var den aktör som påverkade arbetet främst.   

  

Teammedlemmarna talar dessutom om att de blir styrda och påverkade av medlemmarna i 

teamet och liknar ansvar vid en stafettpinne. Inom teamen är ansvaret uppdelat på samtliga 

medlemmar men respondent 3 menar att uppgiften de står inför påverkar vem i gruppen som 

tar på sig mest ansvar. Detta på grund av att ansvar delas ut efter kompetens inom området.  

 

Jag skulle vilja säga att vi påverkar väldigt mycket allihopa. Teamcoachen håller ihop det hela men 

det beror alldeles på vad för uppgift som är för handen. Jag upplever att den som har bäst kunskap på 

det området som det gäller för stunden, den kliver fram och tar stafettpinnen på något sätt 

(Respondent 3). 

 

Att teamen, för att underlätta självorganiseringen, dessutom måste ta hänsyn till 

medlemmarnas motivation inför uppgiften har kommit att behandlas naturligt på SMHI. 

Respondenterna menar att arbetet är utmanande och meningsfullt vilket skapar motivation att 

utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Respondent 1 nämner ett flertal aspekter som verkar 

påverka medarbetarnas höga motivationsgrad: 

 

Motivationen handlar om att det är så himla spännande grejer vi jobbar med och att man har så stor 

förståelse för vad det är man ska åstadkomma för de som ska jobba med det eller för kunder. Det är 

dessutom väldigt avancerad teknik, med väldigt avancerade tekniska tillämpningar och matematiska 

tillämpningar, så att det är spännande att jobba här. [...]och sen att man har kundnära relation, det är 

nog det som är de största motivationsfaktorerna. 
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Vi gör nyttiga saker också, det är faktiskt inte att förakta utan det är en viktig del utav det här att vi 

jobbar mycket för miljö och klimat och väder. Det känns som vettiga grejer. Jag tror även att väldigt 

många av dem som jobbar även på IT-sidan är väldigt intresserade utav det här med meteorologi, 

hydrologi och oceanografi, att fatta hur det här hänger ihop egentligen. Så det är väl de största 

motivationsfaktorerna kan man säga. 
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5 Analys 
I detta avsnitt anknyter vi den kunskap SMHI bidragit till med de teorier vi omnämnt. Nedan följer ett 

resonemang kring varför vissa styrningsmekanismer samt förutsättningar verkar bidra till självorganisering 

och en bättre funktion av denna. Styrningsmekanismer och förutsättningar är uppdelade för att skapa en 

tydligare bild av fenomenet och de resultat vi funnit. Vi diskuterar dessutom fenomenets transparens och 

hur en sammanstrålning av styrningsmekanismer verkar generera en form av osynlig styrning.    

 

5.1 Styrningsmekanismer 

SMHI:s arbete i en innovativ och flexibel konkurrensmiljö har mynnat ut i en tydlig process 

med inslag av agil metodik där varje medarbetare har sin roll och sina ansvarsområden. 

Processen som utformats på SMHI har flera iterativa inslag och kan liknas vid den 

cybernetiska princip som myntades av Hofstede (1978). SMHI:s arbetsprocess går ut på att 

initialt sätta mål för att sedan utvärdera processen i flera steg och ge feedback kring dess 

utveckling (Respondent 1). Schuh och Kramer (2016) menar att flexibla organisationer 

främjas i sitt självorganiserade arbete av en cybernetiskt uppbyggd process. Modellens grund i 

återkommande kontroll för att undvika avvikelser från måluppfyllelse anses utgöra önskvärda 

styrningskriterier för ett målkongruent arbete i och med utökad delegering av ansvar (ibid).  

 

Svensson (2011) menar att svaret på de flexibla åtgärder som organisationerna har behövt 

genomföra har inneburit en utökad resultatstyrning för att följa upp och bevaka de 

självorganiserande teamen. Dessa har främjats av ett arbete som utvärderas utifrån en 

cybernetisk modell då den flexibla arbetsmiljön kräver flera avstämningar och snabba 

utvärderingar av dess resultat. Att SMHI:s process antagit denna form menar vi bidrar till att 

avvikelser från arbetet mot självorganisering kan upptäckas och korrigeras och håller 

dessutom medarbetarna inom ramarna för ett målkongruent arbete där autonomi, 

självorganisering, måluppfyllelse samt kundnöjdhet är slutdestination. Den cybernetiska 

processen bidrar dessutom till en ordnad form av flexibla avstämningar och utvärderingar. 

Resultatkrav ställs på de självorganiserade teamen som sedan ska utvärderas av den utnämnda 

kunden. En sådan process säkerställer inte enbart kundnöjdhet utan dessutom att teamen tar 

ansvar för den autonomi de tilldelats och kan därmed anses ligga till grund för säkerställande 

av målkongruent arbete men dessutom fortsatt självorganisering (Schuh & Kramer, 2016; 
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Svensson, 2011). Arbete med en tydlig cybernetisk modell i en teambaserad organisation 

anser vi kan generaliseras bortom vår organisation då påvisad överförbarhet stöttas av teorin.  

 

Processen har dessutom utformat tydliga kommunikationsvägar som medarbetarna förhåller 

sig till. I studien ser vi tecken på en tydlig förankring i roller då teamcoachen fungerar som 

ställföreträdare för teamet och därmed hanterar samtliga diskussioner med externa aktörer. 

Vissa beslut måste dessutom analyseras via systemförvaltaren för att sedan nå systemägaren. 

Rollerna tar därmed sin utgångspunkt i olika status inom processen, där vissa aktörer besitter 

mer beslutsbefogenhet än andra. Detta poängterades av respondenterna som upplevde en 

skillnad i beslutsmandat från utvecklare till teamcoach (Respondent 2). Initialt i vår 

forskningsprocess bidrog detta till associationer av ett hierarkiskt system med implementering 

av specifika kommunikationsvägar till högre uppsatt ledning eller aktörer med en högre 

status. Paralleller drogs till Simons (1994) diagnostiska system där kontroll bygger på att 

lägre ställda medarbetare inte får fatta beslut då det skulle kunna leda till avvikelse från 

standard. Processen föreföll byråkratisk vilket kan hämma självorganiserat arbete genom 

implementering av regler och mellanhänder som måste tillgodoses innan ett utvecklingssteg 

kan realiseras (Thamhain, 2005). Självorganiseringen kräver flexibilitet och mandat att fatta 

egna beslut och kan därmed störas i utvecklingen om teamen inte tilldelas autonomi (ibid).  

 

Trots detta upplevs inte processen som byråkratisk av teammedlemmarna vilket delvis kan 

grundas i teamcoachens roll som teamets företrädare och de kommunikationsvägar som 

möjliggjorts (Respondent 2; Respondent 3). Kommunikationen på SMHI föreföll, efter vidare 

efterforskning, mer interaktiv i sitt uttryck då ledning samt medarbetare, genom tydliga 

kommunikationsvägar, blir delaktiga i beslutsfattandet på operationell nivå likväl som på 

verksamhetsnivå (Simons, 1994). Trots att ledningens godkännande fordras flertalet gånger 

anser medarbetare på SMHI att ledningen fungerar mer som en stöttande aktör än ett 

kontrollerande organ (Respondent 3). Det byråkratiska inslaget förefaller därmed mindre 

märkbart för medarbetarna. Detta grundar sig i de uppstyrda kommunikationsvägarna som 

tydliggjort processens normalisering av interaktion genom hela organisationen. Beslut som 

ska godkännas av systemägaren på en högre organisatorisk nivå får ett utvecklat 

beslutsunderlag skapat av team, teamcoach eller systemförvaltare. Medarbetarna tilldelas 

därmed den autonomi som krävs för att påverka ledningens slutgiltiga beslut och blir därmed 

delaktiga i processen. Den interaktiva styrningen i SMHI:s process anser vi därmed varit 
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grundläggande för arbetet i självorganiserande team då teammedlemmarnas autonomi främjas 

med ökad upplevelse av påverkan och tillit till deras kunskaper (Thomas, 2009; Sahlin & 

Eriksson-Zetterquist, 2016; Mundy, 2010).  

 

För hög grad av autonomi som tilldelas självorganiserande team påpekar Langfred (2004) kan 

försämra övervakningsgraden. Övervakning skapar negativa associationer för tilliten bland 

teammedlemmar vilket innebär minskad tillit till varandra i och med att övervakningen ökar 

(ibid). Styrda kommunikationsvägar och beslutsfattande mandat kan därmed ge en tydlighet i 

graden av autonomi som tilldelas. Respondenterna anser att ledningen anses vara en stöttande 

enhet som möjliggör och förbättrar teamens arbetssituation (Respondent 2; Respondent 3). 

Det finns därmed en tillit mellan ledning och team på SMHI. Även graden av tillit mellan 

teammedlemmarna är hög då respondenterna verkar bekväma med att överlämna 

arbetsuppgifter till varandra och ta olika roller inom teamet (Respondent 3). Detta kan därmed 

konstateras ha påverkat teamets motvilja att sätta upp tydliga normer som ska efterlevas 

(Respondent 3). Normer är en form av övervakning mellan teammedlemmarna vilket 

Langfred (2004) menar försvagas vid höga nivåer av förtroende inom ett team. Därmed kan 

den svaga  horisontella övervakningen i teamen på SMHI förklaras. 

  

Medlemmarna i teamet anser att de påverkar och influerar varandra i stor utsträckning trots att 

det inte formats någon tydlig eller stark kulturell styrning med förankring i informella regler 

(Respondent 2; Respondent 3). Respondenterna härleder detta till de agila metoderna som 

med sin flexibla natur gör det svårt för fasta normer att skapas (Respondent 3). Agilitet 

innebär en uppsättning av prioriteringar som förväntas följas av teammedlemmarna (Dikert, 

Paasivaara & Lassenius, 2016). Dessa fungerar som uppsatta normer för teamen som 

övervakar varandra för att säkerställa att de agila metoderna efterlevs och fortsätter generera 

flexibilitet. Ett team som övervakar, påverkar och influerar varandra utgör stereotypen för den 

kulturella styrningen. Genom utveckling av informella ledare skapar teamen dessutom ramar 

för arbetet där Barker (1993) och Sewell (1998) menar att den kulturella styrningen ofta antar 

en mer kontrollerande form än innan implementeringen.  

 

Att teamet på SMHI arbetar med att tilldela rollen som informell ledare inför specifika 

arbetsuppgifter anser vi vara en grundläggande norm i den kulturella styrningen på SMHI. 
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Kunskap och kompetens går före redan bestämda rollfördelningar vilket är samma form av 

prioriteringar som förväntas efterlevas enligt den agila metoden. Samtliga av dessa 

prioriteringar inom teamet bygger därmed normer som förväntas följas av dess 

teammedlemmar. Respondenterna menar att ledaren ska antas på kunskaps- samt 

kompetensbaserade grunder (Respondent 2; Respondent 3). Detta leder till att rollen som 

ledare sällan tilldelas samma person då olika uppgifter kräver olika kompetens och 

expertkunskap. Detta verkar enligt studien har påverkat upplevelsen av de normer som 

existerar på SMHI och kan förklara varför respondenterna anser att normer är svåra att sätta 

inom teamet (Respondent 3). Det som sker i vårt studerade team är att normerna redan finns 

inbakade i de agila prioriteringar som görs i teamet. SMHI har därmed lyckats väl med den 

kulturella styrningen då medlemmarna inte själva upplever att den är märkbar. Att den 

kulturella styrningen inte uppmärksammats främjar självorganiseringen och dess styrning mot 

målkongruens då styrning antar en starkare form när den är som minst märkbar (Dalton, 1971) 

  

Vår studie kunde dessutom påvisa att en positiv inställning till självorganiseringen utgjorde en 

norm som därmed har anknytning i den kulturella styrningen inom teamet (Thamhain, 2005). 

I intervjuerna nämndes att vissa team hade kommit längre än andra i sin självorganisering 

vilket i stor utsträckning grundade sig i inställningen till självorganiserat teamarbete 

(Respondent 2). Det team som blev fokus för vår studie hade en positiv inställning till 

självorganisering vilket därmed lade grunden för en kulturell norm. Detta kan även kopplas 

till den identifiering medarbetarna på SMHI verkar uppleva i deras organisation vilket är en 

viktig aspekt för den kulturella styrningen (Alvesson & Willmott, 2001). Detta antagande 

stärks bland annat i och med det sjunkande löneläget kombinerad med en bibehållen 

personalbas (Respondent 1; Alvesson & Willmott, 2001). Vi kan därmed dra slutsatser kring 

hur den kulturella styrningen på grund av identifiering med organisationen och dess arbete i 

självorganiserade team lyckats bidra till självorganiseringens utveckling (Barker, 1993; 

Sewell, 1998; Alvesson & Willmott, 2001). Dock krävs ett kritiskt förhållningssätt till den 

kulturella styrningens påverkan på självorganiseringen i och med vilka normer som utformas i 

teamen samt den identifiering som sker. Den kulturella styrningens positiva påverkan på 

självorganiserat arbete behöver därmed sättas i relation till detta för att kunna försvaras som 

en generaliserbar styrningsmekanism som driver självorganiserat arbete.  
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Sewell (1998) menar att vertikal eller horisontell övervakning kan utgöra verktyg för 

övervakning av självorganiserade team för att säkerställa att den självstyrning och de normer 

som utvecklas främjar effektivitet och målkongruens. Den vertikala styrningen överblickar 

teamet och skapar effektiva arbetsprocesser på grund av utökad självstyrning. Ledningens roll 

kan i den vertikala övervakningen grunda sig i karvuppsättningen på vad som ska utföras och 

produktionsmaskinernas tekniska övervakning som utvärderar medarbetarnas prestationer. 

Detta skapar självdisciplin och självstyrning då medarbetarna är medvetna om övervakningen 

trots dess osynlighet (Sewell, 1998). På SMHI används systemförvaltaren som vertikal 

övervakning då dess roll som kund bidrar till normalisering av krav och övervakning. 

Respondenterna menar att kundkrav är en vital del för deras arbetet då det är dessa som 

genererar arbetsuppgifter (Respondent 1; Respondent 3). Därmed är dessutom 

systemförvaltarens involvering i teamets arbete normaliserat. Denna övervakning från kund 

skapar en ökad motivation och självstyrning inom teamet (Thomas, 2009). För att säkerställa 

ett målkongruent arbete blir systemförvaltaren involverad i teamets arbete och lyckas därmed 

anta samma roll på SMHI som den tekniska övervakningen utgör i studien av Sewell (1998). 

 

 

För att säkerställa att fördelaktiga normer för ett självorganiserat arbete skapas inom teamen 

kan dessutom den horisontella övervakningen användas (Sewell, 1998). Denna övervakning 

bidrar till utrymme för innovativt tänkande, utveckling samt förbättringsåtgärder av 

arbetsprocesser (Sewell, 1998). SMHI:s ledning lägger ständigt vikt vid att teamen och dess 

medlemmar är de med bäst kunskap och erfarenhet att lösa de utvecklingsrelaterade problem 

som uppstår i organisationen (Respondent 1). Den horisontella övervakningen blir därmed 

essentiell då autonomi tilldelas teamen i form av ansvar inför förbättring av arbetsprocessen 

och säkerställer därmed arbetets effektivitet (Sewell, 1998). Delaktighet i utformningen av sitt 

eget arbete och metod bidrar dessutom till att den upplevda styrningen minimeras (Argyris, 

1998; Respondent 1). Därmed utgör denna styrningsmekanism ett positivt inslag för 

självorganiserat arbete.  

  

Självorganisering bygger i stor utsträckning på att teamet tillsammans ansvarar för 

arbetsprocessen (Moe, Dingsøyr & Dybå, 2009) vilket förutsätter att medlemmarna i teamet 

dessutom individuellt är motiverade till att arbeta mot målkongruens (Argyris, 1998). En 

viktig aspekt för att möjliggöra självstyrningen är att skapa motivation att utföra en 

arbetsuppgift. Det är av vikt för motivationen att medarbetarna tilldelas utrymme att lösa 
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uppgifter på det sätt som medarbetaren själv anses mest lämpligt för att därmed kunna 

påverka sin arbetsprocess (Thomas, 2009; Argyris, 1998; Sewell, 1998). SMHI tilldelar 

teamen autonomi för problemlösning genom val av vilken agil metod som anses mest lämpad 

för teamen (Respondent 1). En agil metod måste väljas och valet står ofta mellan Scrum och 

Kanban vilket kan anses påverka teamens självorganisering. Ledningen är dock inte negativt 

inställd till team som skulle vilja göra förändringar metodmässigt om detta leder till ökad 

effektivitet (Respondent 1, Respondent 2). Detta gör att ledningen agerar influerande snarare 

än kontrollerande vilket vår studie påvisar påverkar upplevelsen av styrning som mer 

transparent (Burns, 1978; Sewell, 1998).  

 

Självstyrning kräver att det finns medarbetare med hög mognad inför arbetsuppgifterna för att 

de ska kunna bidra till självorganiseringen och utveckling av deras arbetsmetod (Sewell, 

1998; Merchant & Van der Stede, 2012; Bengtsson & Tell, 2012). SMHI:s 

personalomsättning är låg vilket bidrar till att ledningen kan sätta ihop team med medarbetare 

som besitter en hög mognadsgrad, både inom organisationen och inom systemutveckling 

(Respondent 1). Detta går även i linje med vikten av de erfarna medarbetarnas påverkan 

av  kunskapsdelning inom en organisation (Weick & Roberts, 1993; Sahlin & Eriksson-

Zetterquist, 2016). Thomas (2009) menar dessutom att självstyrningen påverkas av integration 

med kunder samt standarder för när medarbetaren anser att arbetet eller syftet med arbetet är 

uppnått. SMHI har låtit teamen utforma sin definition of done, vilket bidrar till att 

medarbetarna kan påverka utfallet av måluppfyllelse (Respondent 1). Då steget dessutom är 

beroende av kundkrav bidrar det till att feedback från kund påverkar när målet anses uppfyllt. 

Kundens involvering i feedbacksteget utgör en motivationsfaktor då medarbetarens egna 

standarder samt kundens krav påverkar processen och utvecklingen (Thomas, 2009). 

 

Som tidigare nämnts är självstyrningen och medlemmarnas motivation viktig för 

självorganiseirngen. Den personliga strävan att nå egna uppsatta mål behöver dock gå i linje 

med organisationens mål för att uppnå bäst resultat (Dalton, 1971). Det blir organisationens 

uppgift att säkerställa att arbetsuppgifterna skapar mening och därmed motivation för 

medarbetarna (Thomas, 2009). Alvesson och Willmott (2001) beskriver i sin teori gällande 

personlig identifiering med organisationen att detta kan åstadkommas genom att understryka 

viktiga sociala aspekter i förhållande till arbetsplatsen istället för att konkurrera med löner. Då 

drivs medarbetarna av en inre motivation att utföra arbetet (ibid). SMHI har skapat 

självstyrning genom den personliga identitet som organisationen bygger på genom dess fokus 
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på stora miljöfrågor som är aktuella idag. Dessutom nämns den avancerade teknik som en 

motivationsfaktor då det skapar en extra dimension för medarbetaren (Respondent 1). Att 

medarbetarna därmed blir intellektuellt utmanade av den höga nivå av kompetens som 

arbetsuppgifterna kräver skapar motivation inför arbetet på grund av arbetsuppgifternas 

variatierande natur (Sewell, 1998). Att motivationsfaktorn är hög kan dessutom påvisas med 

den låga personalomsättningshastigheten då medarbetarna på SMHI verkar trivas trots det 

stagnerade löneläget som respondent 1 påpekar.  

5.2 Teamens förutsättningar 

Processen som utformats på SMHI är uppbyggd i flera processteg. Samtliga steg innehåller en 

rad bestämmelser kring vem som tar vilket beslut, vad som ska utföras samt andra aktiviteter 

som är grundläggande för utvecklingen. Respondent 1 poängterar att utförandet av uppgifter i 

huvudsak inte regleras av ledningen, med undantag för det arkitektorgan som sätter solida 

ramar kring vilken design och utformning utvecklingen bör anta. Processen kan på grund av 

dess uppbyggnad förefalla styrande, kontrollerande och oflexibel. Thamhain (2005) menar 

dock att en välarbetad process i en flexibel organisation kan bidra till ökad autonomi samt 

målkongruent arbete. Processen anses dessutom kunna främja teammedlemmarnas effektivitet 

och kvalitet i arbetet (Cohen & Bailey, 1997).  

  

Det kan konstateras att en process med vissa riktlinjer för medarbetarnas arbete inte alltid 

behöver anses negativt för flexibiliteten. Processen kan anses främja flexibilitet och autonomi 

under ordnade former (Thamhain, 2005). Våra observationer och analyser av de processkartor 

vi blivit tilldelade har bidragit till en bild av en hårt styrd organisation. Trots detta upplevde 

inte respondenterna den som sådan (Respondent 2; Respondent 3). Den välarbetade och 

skräddarsydda processen kan ligga till grund för detta då den inte enbart bidrar till 

målkongruens utan dessutom flexibilitet, innovation och självorganisering. Detta har främst 

grundat sig i den distribueringen av beslutsmandat till medlemmarna i teamet som möjliggör 

en flexibilitet i arbetet då snabba beslut kan tas av de med mest kunskap samt de med bäst 

anknytning till problemet (Weick & Roberts, 1993). Detta är dessutom något som 

implementeringen av de agila processverktygen bidragit till då de skapar ramar för hur detta 

arbete ska utföras på ett effektivt sätt. Den flexibla arbetsprocessen med agil metodik utgör 

därmed en förutsättning i teamet för att arbeta välfungerande med självorganisering där 

medlemmarna anser sig besitta en hög grad av autonomi. 
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Kunskapsdelningens påverkan på självorganiseringens funktion bör understrykas då den 

genomgående varit grundläggande för att teamet ska arbeta effektivt tillsammans och för det 

organisatoriska lärandet (Weick & Roberts, 1993; Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016; 

Sewell, 1998; mfl). Organisationer som grundar sin verksamhet i den kunskap och kompetens 

som dess medarbetare har skulle enligt den kollegiala styrningen dessutom besitta större 

möjlighet att lyckas implementera en välfungerande självorganisering (Sahlin & Eriksson-

Zetterquist, 2016). Inom en kollegial styrform förväntas samtliga yrkesroller inneha rätt 

kompetens och tillräcklig kunskap för att kunna ta egna beslut. Medarbetarna tilldelas därmed 

större ansvar på grund av de bedömningar, rättfärdiganden eller legitimeringar som måste ske 

(Svensson, 2011). Den kollegiala styrformen och medarbetarna som arbetar inom dess ramar 

drivs av den utökade autonomin (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016).  

  

På SMHI behöver teammedlemmarna involveras i viktiga beslut som ska fattas angående 

systemutveckling och förvaltning. De behöver dessutom överföra och dela sin kunskap mellan 

varandra för att uppnå effektivt arbete (Thamhain, 2005; Weick & Roberts, 1993). 

Respondenterna på SMHI påpekar att deras självorganisering haft en god utveckling på grund 

av att medlemmarna i teamet är erfarna och kompetenta vilket har främjat kunskapsdelningen 

och dess kvalitet (Respondent 1; Respondent 2; Respondent 3). Innovation är kärnan för 

SMHI:s verksamhet och därmed blir det en nödvändighet att inneha rätt kompetenser och 

kunskap i företaget för att kunna säkra tillväxt och överlevnad (Respondent 1). Deras höga 

kompetens leder dessutom till att ledningen känner tillit till deras kompetens att fatta beslut 

angående arbetet vilket påverkar medarbetarnas känsla av autonomi (Sahlin & Eriksson-

Zetterquist, 2016; Sewell, 1998; Respondent 1). 

  

Weick och Roberts (1993) påpekar vikten av att dela kunskap, aktivt diskutera och 

kommunicera mellan berörda enheter, positioner eller individer. Fortsättningsvis tenderar 

uppmärksamhet och att lyssna in varandra i ett team vara nödvändigt för kunskapsdelningen. 

På SMHI har de agila metoderna fungerat som processverktyg för att förenkla 

kommunikationsvägar som säkerställer att varje medlem aktivt deltar i diskussioner och på 

möten. Att de processverktyg som används, Scrum eller Kanban, kräver ett visst antal möten 

där samtliga är involverade bidrar dessutom till att kommunikationen blir tvingande och 
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säkerställer därmed kunskapsutbyte mellan medlemmarna (Weick & Roberts, 1993). Om de 

dessutom väljer att kommunicera mer utöver de möten och avstämningar som sker utgör det 

ett positivt inslag för teamets kunskapsdelning och därmed det självorganiserande arbetet.  

  

Bengtsson och Tell (2012) nämner den passiva och aktiva styrningen för att möjliggöra 

fördelaktig kommunikation inom en organisation. Den passiva styrningen härleds ofta till ett 

rutinbaserat arbete där kommunikation blir överflödig. Rutiner och passiv styrning används 

istället för att förbättra existerande ideér. Den aktiva styrning är mer innovativ i sin natur och 

bidrar därmed till nya perspektiv på arbetet (Bengtsson & Tell, 2012). Därmed kan 

konstateras att det på SMHI finns behov av båda dessa typer av styrning för att skapa goda 

förutsättningar för team att arbeta självorganiserat. Rutinbaserat arbete blir fördelaktig vid 

aktiviteter som inte kräver någon förändrad arbetsprocess och bidrar då till effektivitet inom 

det självorganiserade teamet (Bengtsson & Tell, 2012). I ett sådant fall skulle tvingande 

avstämningar och möten kunna bli ett störningsmoment snarare än utvecklande för samarbetet 

i teamet. Den agila metodiken och de processverktyg som används kan därmed hindra delar 

av den effektivitet som annars kunde ha uppnåtts när kommunikationen blir sekundär efter 

rutinen.  

 

Likväl finns det situationer där förändringar i rutinen är viktig för teamet. Ett sådant fall på 

SMHI skulle kunna vara i ett systemutvecklingsprojekt. Där krävs innovativa lösningar på ett 

unikt problem och därmed behövs en mer aktiv roll i styrningen. Bengtsson och Tell (2012) 

förklarar hur en aktiv styrning ofta implementeras när något nytt och annorlunda tillkommer 

från det dagliga arbetet. Att vara aktiv i styrningen skapar därmed bättre förutsättningar att 

bryta rutiner och väcka kommunikationen. Tillsammans med förmågan att lyssna på sina 

teammedlemmar och vara uppmärksam på varandra och varandras arbete genererar det i sin 

tur ett team som är sammansvetsat i dess tankebanor trots att de inte arbetat länge tillsammans 

(Weick & Roberts, 1993). Erfarenhet i ett team som arbetat många år tillsammans kan istället 

bidra till en falsk trygghet för teamet. Detta då den utvecklade rutinen skapar brister i 

kommunikationen vilket kan hämma effektiviteten i en föränderlig miljö. Användning av 

processverktyg såsom Kanban eller Scrum kan därmed vara ett positivt inslag där möten och 

interagerande blir tvingande inslag i SMHI:s erfarna team och därmed en förutsättning för den 

viktiga kunskapsdelningen genom organisationen.  
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På SMHI kan vi dra slutsatsen att förutsättningar för att teamen ska främja kommunikation 

som leder till välfungerande självorganisering bör härledas till aktiv och passiv styrning. I viss 

mån behöver teamen kunna förvalta och bygga på redan befintliga system genom rutinbaserad 

aktivitetet och i nästa steg behöver de utveckla ett helt nytt system till beställande kund. Att 

vara effektiv i förvaltning kan innebära en utökad grad av rutin i arbetet där 

kommunikationsgraden behöver sänkas för att generera effektivare arbete (Bengtsson & Tell, 

2012). Ett utvecklingsprojekt med alla dess problem som teamet ställs inför när uppgiften är 

ny och outforskad kan behöva extra stöttning genom kommunikation och kunskapsdelning. 

Kan teamet i nästa steg lyckas växla mellan dessa på ett effektivt sätt och klara av att hantera 

båda dimensionerna är det ytterligare ett steg i rätt riktning mot ett välfungerande 

självorganiserande team (Bengtsson & Tell, 2012). Som tidigare nämnts har SMHI:s lösning 

på detta varit implementeringen av två processverktyg, Scrum samt Kanban. I våra intervjuer 

framkom att förvaltningsarbetet utfördes bäst med hjälp av Kanban på grund av dess lägre 

strukturnivå när det kommer till kommunikationsvägar och möten (Respondent 2; Respondent 

3). Det är en “friare” typ av agil metod. Scrum är mer strukturerat i arbetet och 

kommunikationen och kan därmed vara lämpligt i utveckling av systemarbete på SMHI. Detta 

kan dessutom styrkas av den teori vi beskrivit tidigare där det i vissa arbeten är viktigt med 

rutin för ett effektivt arbete och i andra behövs istället en mer involverande kommunikation 

och kunskapsdelning (Bengtsson & Tell, 2012).  

5.3 “Osynlig styrning”  
På SMHI förklarar samtliga respondenter hur styrningen eller övervakningen inte upplevs 

utan vikt läggs vid den höga grad av autonomi som tilldelats deras arbete (Respondent 2; 

Respondent 3). Därmed kan konstateras att SMHI:s valda koncept bidragit till en osynlighet i 

styrningen vilket enligt Dalton (1971) anses främja styrningens effektivitet. Vi har i tidigare 

analys fastställt att styrning är väsentligt för självorganisering och att vissa förutsättningar är 

viktiga för att teammedlemmarna ska bibehålla sin upplevda autonomi. Att styrningen 

upplevs osynlig för medarbetarna behöver nödvändigtvis inte innebära att styrningen inte 

existerar. Den kan vara tydligt formulerad via prioriteringar och krav men förefalla naturlig i 

dess syfte att  se till organisationens intresse att uppnå målkongruens. 

Osynlighetsdimensionen är därmed begränsad i den mån där tydliga regler eller normer 

fortfarande sätts upp och förväntas efterlevas. Det är medarbetarnas upplevelse kring 
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styrningen som normaliserad som utifrån vårt perspektiv gör den osynlig. Vidare analyseras 

bidraget vi genererat i form av en osynlig styrning.  

 

Den främsta anledningen till styrningens osynlighet på SMHI grundar sig i systemförvaltarens 

roll i arbetsprocessen. Respondenterna menar att systemförvaltaren genomgående var den 

aktör som påverkar teamets utvecklingsarbete mest men lägger tyngd vid dess naturliga inslag 

i arbetet och inte som en anledning till förlorad autonomi (Respondent 2; Respondent 3). 

Studien visar att SMHI:s arbetsprocesser på flera sätt styrs genom placeringen av 

systemförvaltaren i teamet med funktion som kund i processen (Respondent 1). Kunden utgör 

därmed den nya chefen vilket Burns (1978) menar skapar mening för medarbetarna och de 

uppgifter de blir tilldelade. Vår studie påvisar att namnbytet från chef till kund har haft 

betydelse för teamens upplevelse av styrningen då kraven från en kund anses mer naturliga än 

order från en chef. Ordet kontroll och order har dessutom bytts ut mot krav eller kundkrav 

vilket även det verkar ha påverkat upplevelsen av kontroll och styrning positivt. 

Respondenterna menar genomgående att kraven från systemförvaltaren påverkar arbetet men 

bara genom generering av en arbetsuppgift. Respondenterna menar att krav från en 

kravställare som dessutom är kund utgör naturliga inslag på grund av detta och liknar inte 

kundkrav eller kundens närhet till teamet som en form av styrning (Respondent 1; Respondent 

2; Respondent 3). Trots detta är det systemförvaltaren som påverkar respondenternas arbete 

mest, vilket borde motverka styrningens osynlighet.  

  

Vi anser att systemförvaltarens styrande roll i processen haft inslag av den vertikala 

övervakningen (Sewell, 1998). Det bidrar till den diskreta övervakning som ska garantera att 

ett målkongruent arbete utförs genom att säkerställa delegering av ansvar med bibehållen 

medvetenhet kring övervakningen. Medvetenheten utgör enligt Sewell (1998) en källa till 

självdisciplin och motivation inför arbetet. Detta förklarar respondenternas upplevelse av 

systemförvaltarens roll då tillfredsställandet av kundkrav med de problemlösningar som 

teamet kan utveckla har skapat ett engagemang och motivation både på organisatorisk nivå 

och lägre operationell nivå (Thomas, 2009; Respondent 1; Respondent 3).  

  

Då den vertikala övervakningen sker i form av kundkrav bidrar det till att organisationen kan 

ta del av medarbetarnas kunskaper. Teammedlemmarnas autonomi säkerställs därmed genom 
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att de tillsammans blir ansvariga för den problemlösande faktorn i kundkraven (Sewell, 1998). 

Vi menar därmed att styrningen ändå upplevs som autonom tack vare systemförvaltaren som 

största påverkande faktor och den horisontella övervakningens kompletterande bidrag. Den 

skapar möjligheter att påverka sin egen och sitt teams arbetsprestation vilket enligt Sewell 

(1998:401) leder till att “working smarter to work harder”. Övervakning genom normer inom 

teamet och kunskapsdelning inom och mellan enheter skapar utrymme för innovativt tänkande 

samt utveckling av effektivare arbetsprocesser (Sewell, 1998). Den vertikala övervakningen 

säkerställer därmed självstyrningens funktion för effektivt arbete samtidigt som den 

horisontella övervakningen påverkar medlemmarnas vilja att dela kunskap och prestera 

genom problemlösning av kundkraven (Sewell, 1998). Den styrning som implementeras antar 

därmed en osynlig karaktär på grund av säkerställandet av medlemmarnas upplevelse av 

bibehållen autonomi.  

 

Att lyckas bedriva en osynlig styrning är därmed starkt sammankopplat till övervakningens 

minimering av hur arbetet ska utföras. Detta för att skapa utrymme för innovation och 

problemlösning på operativ nivå vilket säkerställer medarbetarnas upplevda autonomi. Sewell 

(1998) och Barker (1993) visar i sina studier hur kulturell styrning kan få självorganiserande 

team att arbeta effektivt och samtidigt stimulera innovation och egna arbetsprocesser för att 

skapa effektivt arbete. Detta ger ytterligare effekt om teamen dessutom är införstådda i att 

deras prestationer mäts och övervakas (Sewell, 1998). Detta samarbete mellan den vertikala 

och horisontella övervakningen genererar därmed en effektivitet och osynlighet i styrningen. 

  

Styrning av självorganiserade team kan genom tidigare avsnitt sammanfattas som en 

möjlighet för en organisation att tilldela medarbetarna beslutsbefogenheter utan förlorad 

styrning (Cohen & Bailey, 1998). Överförbarheten från vår studie visar att trots distribuering 

av ansvar till medarbetare och team för självorganiserat arbete behövs tydliga byråkratiska 

inslag i den styrning som bedrivs inom team och av ledning genom styrda arbetsprocesser, 

kunder involverade i teamen, informella ledare samt osynlig mätning av prestationer. 

Självorganiseringens byråkratiska inslag stöttas av Barkers (1993) och Sewells (1998) teorier 

om hårdare styrning genom kulturell- och självstyrning samt horisontell och vertikal 

övervakning. Att låta teammedlemmar övervaka varandras beteende ger en starkare styrning 

än det beteende som skapas vid övervakning av en överordnad (Sewell, 1998).  



74 
 

  

Medlemmarna i SMHI:s team upplever hög grad av autonomi och anser dessutom att den 

kulturella styrningen är liten och att normer sällan anammas. Trots detta ser vi tecken på 

styrande kulturella inslag i form av informella ledare som styr teamets arbetsfördelning och de 

prioriteringar som antas genom den agila metodiken (Dalton, 1971; Dikert, Paassivaara & 

Lassenius, 2016). Det informella ledarskapet skiftar med uppgiftens krav på kompetens för 

utförande och ställer därmed krav på att kunskap och kompetens prioriteras före nedskrivna 

roller. Även de prioriteringar som görs genom de agila metoder som implementerats fungerar 

likt normer som teammedlemmarna förväntas arbeta utefter och ta hänsyn till. Prioriteringar 

blir normer inom det självorganiserande teamet och de utövar därmed mer styrning över 

varandra att efterleva dessa prioriteringar än vad som kunnat åstadkommas av en förman 

(Sewell, 1998). Då upplevelsen av att den kulturella styrningen fortfarande är svag utgör det 

underlag för att en osynlig form av styrning formats.  

  

Kundens naturliga inslag samt de normer som är omärkbara för teamet går i linje med Daltons 

(1971) styrningssynergi där styrningen genereras av ett samspel mellan ledning och 

medarbetare vilket leder till målkongruent arbete trots styrningens transparens. Det vår 

forskning påvisar är att vissa förutsättningar och styrningsmekanismer bidrar till upplevelsen 

av en styrning som är mindre påtaglig vilket anses främja styrningens funktion och därmed ett 

välfungerande arbete i självorganiserande team (Dalton, 1971). 

  

Then total control is high, even if no one feels controlled. In fact, control is usually highest when it 

is least apparent. (Dalton, 1971:16) 
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Figur 4. Egen figur över den osynliga styrningen 
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6 Slutsats 
Självorganisering har många fördelar för den teambaserade organisationen på grund av dess 

förmåga att klara av krav på flexibilitet och effektivitet (Cohen & Bailey, 1997). Nackdelar 

som självorganisering kan medföra är problem med målkongruens genom alla styrningsnivåer 

i organisationen. Misslyckad målkongruens i självorganiserande organisationer associeras 

med stelhet och resistens att delegera ansvar och autonomi till teamen (Dalton, 1971). Vår 

studie har påvisat hur fenomenet självorganisering kräver både styrningsmekanismer och 

förutsättningar för att bidra till ett effektivt och målkongruent arbete för organisationen.  

  

Vår studie visar att en tydligt uppsatt cybernetisk arbetsprocess med interaktiva inslag utgör 

ramarna för möjliggörandet av målkongruens genom självorganiserade arbetsteam. Den 

kulturella styrningen och horisontella övervakningen skapar normer inom teamen genom de 

prioriteringar som görs med stöd från informella ledarskap och agila metoder. Vid 

utvecklandet av normer genom bestämda prioriteringar och positiv inställning till 

självorganisering kan den kulturella styrningen utgöra en stark styrning som påverkar 

medlemmarna i teamet till målkongruent arbete (Barker, 1993; Sewell, 1998). Tillsammans 

med en självstyrning som utvecklas genom att involvera kunden i teamet, känna mening med 

arbetet samt autonomi att kunna påverka sin egen arbetsprocess formas grunden för de 

styrningsmekanismer som främst driver målkongruent självorganisering (Thomas, 2009; 

Argyris,1998). 

  

Kunskapsdelning är i sin tur en förutsättning för att organisationen ska ta tillvara på 

teammedlemmarnas kunskaper, vilket därmed skapar hög effektivitet i arbetet. Det leder 

dessutom till upplevd autonomi för medarbetarna som med deras kunskaper som underlag för 

beslutsfattande kan påverka arbetet de utför. För att säkerställa att viktig kunskap delas inom 

organisationer används aktiv styrning i form av agila processverktyg. Dessa bidrar till att 

interaktion mellan medlemmarna blir tvingande för att inte fastna i ett alltför hårt rutinbaserat 

arbete. Trots den passiva styrningens fördelar, behövs en gränsdragning för att säkerställa att 

kunskap fortsatt kommuniceras och delas genom organisationen och därmed bidrar till 

innovativt arbete. En flexibel organisation vars styrningsmekanismer bygger på 

medarbetarnas kunskap och dess spridning genom organisationen, säkerställer att teamen 

behåller upplevd autonomi genom förmågan att påverka arbetet. Med en solid grund i dessa 
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förutsättningar kan styrningen mot målkongruens ta större plats. Förutsättningar och 

styrningsmekanismer arbetar på detta sätt parallellt för att skapa effektiva och välfungerande 

team som arbetar mot kongruens med organisationens mål.  

  

Ytterligare en fördel med självorganisering är hur styrningen blir mer transparent. Den 

osynliga styrningen utgörs av en vertikal övervakning där kunden blir involverad i teamets 

arbete och sätter krav på vad teamen ska utföra. Det är den naturliga rollen som kunden antar i 

teammedlemmarnas arbete som bidrar till att den inte upplevs som en överordnad. Den 

horisontella övervakningens komplement bidrar vidare till att medarbetarna känner sig 

ansvariga för arbetsprocessens utveckling och att uppnå kundens krav. Dessa krav genererar 

styrning men upplevelsen av att bli styrd minimeras på grund av den autonomi som tilldelas 

för att utföra uppgiften. Resultatet av vår studie visar hur autonomi utgör grunden för den 

osynlighet som upplevs i styrningen. 

  

Den osynliga styrningens förmåga att hantera självorganisering är överförbar även på andra 

organisationer som arbetar på liknande sätt som SMHI. Organisationer som söker efter 

effektivt arbete i självorganiserande team kan följa den modell som utvecklats för osynlig 

styrning. Det är viktigt att arbeta med flera av de element vi beskrivit i analysen för att 

därmed  gardera sig inför eventuella problem med målkongruens.  

  

6.1 Reflektioner och framtida forskningsbidrag 
Begränsningar i vår studie kan härledas till datainsamlingens centrering kring ett fåtal 

personer och deras arbetssätt, processer och tankar kring självorganisering och dess 

styrningsmekanismer. Respondenternas homogenitet skapar en begränsning i den räckvidd 

som studien kunde anta genom insikt i fler team. Våra respondenter har en liknande bakgrund 

från arbete i självorganiserande team och samtliga hade en positiv inställning till förändringen 

till självorganiserat arbete. Därmed har de en tydlig bild av självorganiseringens positiva 

effekter på teamarbete. Ett team med andra ingångsvärden men samma utfall hade styrkt 

fenomenet och dess överförbarhet ytterligare.  
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Vidare forskning anser vi behövs inom området för den gränsdragning av autonomi och 

självorganisering som görs för att fortsätta generera en effektiv övervakningsprocess som går 

mot kongruens med organisationens mål. För att ge bättre underlag till organisationer vid 

implementeringen av självorganiserade team behöver vi undersöka på vilket sätt 

styrningsmekanismerna kan kontrollera att en hög grad av autonomi och självorganisering 

inte påverkar effektiviteten i teamarbete. Framtida forskningsbidrag behöver dessutom beröra 

den osynliga styrningens förmåga att hålla sig osynlig. Hur kan en hög grad av 

självorganisering och autonomi påverka  den osynliga styrningen? 
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