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SAMMAFATTNING 

Denna kvalitativa intervjustudie genomfördes i samarbete med Scania Acadeamy. Studiens 

syfte är att utifrån ett Organizational Behavioral Management (OBM) perspektiv kartlägga 

hur individer i ledarskapsroller arbetar med beteende och motivation för egen räkning, med 

sina medarbetare samt gruppen som helhet. Denna kartläggning är aktuell då organisationen 

har introducerat en ny organisationsstruktur som kallas 5+1 modellen. Den har inneburit flera 

förändringar i hur man arbetar som ledare, exempelvis är ledaren mer närvarande och 

coachande än tidigare. 

OBM belyser beteendets roll i organisationen och studien definierar beteende utifrån ABC-

modellen. Modellen visar att ett beteende triggas igång av en aktiverare och förstärks eller 

försvagas beroende på vilken konsekvens beteendet får. Den utveckling en grupp genomgår 

beskrivs utifrån FIRO-cirkeln som visar hur en grupp genomgår tre olika faser. Första fasen är 

tillhöra, vilket är den fas en nyskapad grupp eller en grupp med en ny medlem tillhör. Här 

söker man medlemskap i gruppen. Nästa fas är rollsökning, som är den fasen med mest 

konflikter. Nu fastställs vilken roll en medlem har i gruppen, det kan hända att ledarens roll 

utmanas här. Slutligen hamnar gruppen i samhörighetsfasen, vilket är den mest produktiva 

fasen, då medlemmarna känner harmoni.  

En intervjustudie på avdelningen Chassi utfördes. Totalt genomfördes 10 intervjuer med 

personer i ledarskapsposition. Materialet bearbetades genom att en tematisk analys 

genomfördes.  

Introduktionen av 5+1 modellen har underlättat arbetet för ledaren att nå sina medarbetare, 

men även att fastställa sitt ledarskap. Den grupp som ledaren ska coacha och utveckla har 

blivit mindre och man utrycker att möjligheterna att lyfta fram individen har ökat. 

Möjligheten för individualisering innebär goda förutsättningar för starka aktiverare och 

konsekvenser, bland annat då informationsspridning och målsättning har blivit tydligare. 

 

 

Nyckelord: 5+1 modellen, Ledarskap, Organizational Behavioral Management, ABC 

modellen, Grupputveckling, FIRO, Motivation och DCOM 
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1.  INLEDNING 

Denna studie är en fristående fortsättning av författarens tidigare genomförda studie ”Säkra 

före det osäkra? – en kvalitativ intervjustudie”, vars syfte var ”att kartlägga hur man 

resonerar kring begreppet säkerhet i förhållande till Organizational behavioral 

management” (Hallstan, 2013). Studien visade att målgruppen, truckförare, utifrån ett OMB 

perspektiv har förutsättningar för att skapa säkra beteenden finns, speciellt då samtliga strävar 

efter en säker arbetsplats, men de utnyttjas inte till fullo. Resultatet belyste även att 

truckförare har en bild av vad ett osäkert beteende innebar, men att de konsekvenser beteendet 

får inte är tillräckliga för att släcka det, med andra ord att beteendet upphör. Studien visade 

även att säkra beteenden är för otydligt definierade samt att man inte aktivt arbetar med hur 

dessa beteenden kan stärkas. 

Denna studie lyfter fram ledarskapets roll på arbetsplatsen, till skillnad från föregående studie 

där medarbetare var i fokus. För att skapa bestående beteendeförändring och även förbättring 

på arbetsplatsen måste flera aspekter belysas till exempel hur de påverkar arbetsmiljön 

överlag. Fokus i denna studie kommer därför innefatta organisationens ledarskap och se på 

beteende generellt och inte endast ur ett säkerhetsperspektiv. 

I sin bok ”Beteendeanalys i organsationer-handbok i OBM” skriver Olofsson (2010) om 

ledarskap och de olika stilar som finns. Ledarskapsstilarna beskrivs utifrån två dimensioner: 

1) hur mycket fokus en ledare har på det producerade resultatet och 2) hur ledaren använder 

sitt inflytande. Ledarskapsstilarna är ineffektivt ledarskap, relationsorienterat ledarskap, 

resultatorienterat ledarskap och beteendeanalytiskt ledarskap. De belyser den påverkan en 

ledare, beroende på stil, har på både organisationen och arbetet som utförs.  

Metaforiskt kan ledaren jämföras med ringar på vattnet; förändring börjar hos ledaren och 

sprider sig sedan ut i organisationen. 

1.1.  Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett Organizational Behavioral Management perspektiv 

kartlägga hur individer i ledarskapsroller arbetar med beteende och motivation för egen 

räkning, sina medarbetare samt gruppen som helhet. De tre frågeställningarna som besvaras i 

studien är följande: 

1.1.1.  Frågeställning 

1. Vad motiverar en ledare? 

2. Hur kan en ledare motivera individen?  

3. Hur kan en ledare få gruppen att arbeta mot ett gemensamt mål? 

1.2.  Avgränsningar 

Samtliga respondenter arbetar på avdelningen Chassi, vilket innebär att resultatet inte blir 

representativt för hela Scania utan endast denna del.  
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2.  SCANIA 

Scania är världsledande i tillverkningen av lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer 

(Scania CV AB, 2011). Företaget hade 2011 över 35000 anställda runt om i världen. 

Huvudkontoret ligger i Södertälje, där även forsknings- och utvecklingsverksamheten 

befinner sig, medan produktionen finns världen över (Scania AB, 2011). 

2.1.  Chassi 

Produktionen av lastbilar sker på avdelningen Chassi. Line, som själva monteringen kallas, 

börjar med två sidbalkar och avlutas med en lastbil som rullar ut till parkeringen. Monteringen 

är som ett löpande band och är uppdelad i flertalet stationer och varje station utför specifika 

sysslor, se Figur 1. 41 stycken lastbilar produceras varje dag och monteringen vid varje 

station beräknas ta cirka 8 och en halv minuter. 

 

Figur 1 Pilarna är inte representativt antalet stationer som line består av, utan figuren illustrerar hur 

line på Chassi är geografiskt utformad.  

Visionen för 2015-16 är att dagligen producera 70 lastbilar, vilket innebär en tidsmässig 

minskning för varje station till cirka 5 minuter. Parallellt med detta har Scania även infört en 

nollvision för både kvalitet och arbetsmiljö, vilket innebär att eliminera olyckor, tillbud och 

avvikelser samt ha en felfri tillverkad produkt. Organisationen trycker samtidigt på sina 

ledord: Kunden först, Respekt för individen och Kvalitet/Eliminering av slöseri.  

2.2.  Organisationsförändringen på Chassi 

Nedan beskrivs hur organisationen tidigare var uppbyggd, den nulägesanalys som 

genomfördes samt hur organisationen ser ut idag i och med introduktionen av 5+1 modellen, 
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som beskrivs mer ingående i avsnitt 2.2.3. Avsnittens innehåll är hämtat från samtal med 

insatta personer på Scania. 

2.2.1.  Tidigare organisationsstruktur 

Figur 2 illustrerar organisationsstrukturen innan organisationsförändringen infördes.  

 

Figur 2 En förenklad illustration som visar organisationsschemat innan 5+1 modellen introducerades. 

En produktionsledare (PL) hade två produktionssamordnare (PS) och två andon att coacha. 

Varje PS ansvarade i sin tur för cirka 12 medarbetare, montörer. Andons roll var att stödja 

medarbetarna och rycka in när de behövde support. Varje medarbetare roterade på cirka 10 

positioner och behövde därför kunskap om varje position. 

2.2.2.  Nulägesanalysen 

I januari 2011 påbörjades ett förbättringsarbete och en nulägesanalys genomfördes på Chassi. 

Syftet var att skapa en standard, en utgångspunkt för att sedan kunna genomföra mätningar för 

att kunna kartlägga förbättringar. Analysen bestod av observationer på en station, intervjuer 

med medarbetare och fakta som exempelvis statistik. Materialet samlades in under fem dagar. 

Analysen fokuserade på frågor som exempelvis: vad händer på positionen?, vad händer runt 

positionen? och vilka problem/utmaningar kan man se? 

Analysen visade att PS, PL och VC upplevdes som frånvarande då de spenderade lite tid vid 

produktionen och desto mer tid ute på andra uppdrag. Den dagliga arbetsstrukturen upplevdes 

Production Unit
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otydlig och för många avvikelser accepterades. Detta ledde till att kvalitetsavvikelser inte 

rapporterades in och aldrig kom upp till ytan. Det skedde även flera kompromisser och det var 

stor skillnad mellan hur man sa att arbetet skulle utföras och hur det utfördes i verkligheten. 

Till exempel hade PS extraresursen, andon, som skulle kunna hoppa in när behov uppstod, 

som bland annat vid avvikelser. De var däremot ofta upptagna eller fysiskt långt borta, vilket 

resulterade i att det upplevdes, speciellt tidsmässigt, som mer besvär än nytta att tillkalla 

resursen. 

I och med att produktionen har en hög personalomsättning behöver man alltså arbeta på ett 

sätt som tillåter det, men inte på bekostnad av kvalitet på produkt och arbete.  

2.2.3.  5+1 modellen 

Ett sätt att försöka förbättra arbetet i produktionen var introduktionen av 5+1 modellen. 

Modellen är ett sätt att strukturera arbetet, detta innebär i det långa loppet arbetsgrupper som 

innehåller färre personer och ett ledarskap som är mer involverat i själva monteringen. Vad 

Scania önskar uppnå i och med 5+1 modellen är: 

1. ”Alla ska kunna få hjälp på en gång” 

2. ”Skapa en djupare kunskap om arbetet” 

3. ”Öka förståelsen för produkten” 

Det nya organisationsschemat exemplifieras i Figur 3  

 

Figur 3 Organisationsschemat efter 5+1 modellen introducerades.  
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I och med denna organisatoriska omstrukturering förändrades själva arbetet vid stationerna. 

Andon togs bort och blev tillsammans med PS teamledare (TL), vilket är ledaren ute på line 

och ska agera som både coach och andon. TL ska coacha sin medarbetare då den alltid är 

närvarande och har en djup domänkunskap. Vid varje station arbetar 4 till 6 medarbetare. 

Förhoppningen med den nya modellen är att medarbetarna ska få en ökad förståelse för 

stationen och vilken roll den har i produktionen. Istället för att montörerna ska ha kunskap om 

flera positioner får de istället en ökad kunskap om några få. De roterar på själva stationen så 

att de lär sig alla arbetspositioner som stationen innefattar. Montör har alltså färre positioner 

att rotera på och tanken är att på så vis kunna få en djup, istället för bred och ytlig som 

tidigare, kunskap om stationen. Figur 4 visar hur arbetet på line ser ut efter 5+1 modellen 

introducerades. Figuren visar även att TL finns närvarande och redo att täcka upp för sina 

montörer vid exempelvis sjukdom, toalettbesök och så vidare.  

 

Figur 4 Den nya utformningen av en station. TL och PL har kommit närmare produktionen och 

medarbetarna får färre positioner att rotera på. 

En annan förändring som Figur 4 visar är att PL har flyttats närmare produktionen. Denne 

sitter inte längre på ett kontor utan är en mer synlig och närvarande PL än tidigare. PL 

ansvarar för ett avsnitt på line och coachar ett team av cirka 5 TL. De ansvarar även för 

arbetsmiljön, personal och att stationen producerar det den ska. Som Figur 3 visar coachas PL 

av verkstadschefer (VC), som i sin tur leds av en produktionschef (PC). Ju högre upp i 

strukturen man kommer desto mer övergripande är ansvarsområdet och kontakten med 

medarbetarna minskar. Däremot upphör inte kontakten helt och att vara en närvarande ledare 

är något som genomsyrar hela produktionen. 
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2.3.  Grundläggande ledarskap  

Grundläggande ledarskap (GRUL) är den första av flera ledarskapsutbildningar som Scania 

erbjuder sina medarbetare. Utbildningen är uppdelad i två plus två dagar med cirka en månads 

mellanrum. Deltagare är personer vars position innebär att de behöver utöva någon form av 

ledarskap och de totalt fyra dagarnas syfte är att vara ett stöd i detta arbete. Målsättningen är 

att skapa en ”ökad trygghet i ledarrollen och grundläggande kompetens i ledarskap för att 

kunna leda sig själv och grupper” (Brolin och Callin, 2012). 

Under utbildningen presenterar Brolin och Callin (2012) bland annat teorier om 

grupputveckling och konflikthantering samt så diskuteras Scanias ledarskapsprinciper med 

mera. För en detaljerad innehållsbeskrivning se bilaga Grundläggandeledarskap-schema. 

2.4. Scanias ledarskapsprinciper 

Nedan presenteras de ledarskapsprinciper som Scanias ledningsgrupp tagit fram (Brolin och 

Callin, 2012).  

1. ”Samordna med arbeta självständigt – ta ansvar” 

2. ”Arbeta med detaljerna och förstå sammanhanget” 

3. ”Agera nu – tänk långsiktigt” 

4. ”Bygg kunnande genom kontinuerligt lärande” 

5. ”Stimulera till engagemang genom delaktighet” 

Ledningsgruppen har även sammanställt ett dokument som beskriver bland annat Scanias 

organisationsstruktur. Där finns till exempel de ovannämnda ledarskapsprinciperna men även 

vilket ansvar ett ledarskap innebär på företaget (HSiM, 2012). 

“Managers at Scania have a direct responsibility for their operations and their 

personnel. Above all this means exercising clear healthy leadership. Managers 

should also communicate Scania’s expectations on its employees.” 
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3.  TEORETISKT RAMVERK 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk som tar upp och definierar begrepp och teorier 

som Ledarskap, Organizational Behavioral Management, Beteende och Grupputveckling. 

3.1.  Ledarskap 

Ledarskap blandas ofta ihop med begreppet chef, men definitionsmässigt skiljer de sig åt. 

Chef är en roll som av organisationen tilldelas en person, medan ledarskap är en roll som en 

grupp accepterar att någon har. Utmaningen för en chef är att få sitt ledarskap accepterat av 

gruppen. Ur ett historiskt perspektiv var ledarskap något som personer föddes in i. Det var 

något som gick i arv framförallt om du tillhörde de högre klasserna. Detta resonemang föll när 

klassamhället tonades ut och när beteendevetare började studera ledarskap kom ett stort 

genombrott. Ledarskap innebar inte längre att kombinera rätt gener eller speciella egenskaper. 

Beteendevetarna menade att ledarskap bör betraktas som ett samspel mellan ledaren och 

dennes medarbetare för att förstå vad det är om gör att en person accepteras som ledare 

(Gordon, 2009). 

Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) menar att ledarens roll är att bland annat arbeta som 

en förebild och normsättare. Det är inte självklart att en person som exempelvis är 

domänexpert blir en bra chef ur ett ledarskapsperspektiv. I de arbetsgrupper som finns idag 

efterfrågas flexibilitet vilket innebär ett till exempel större krav då en beredskap att 

kompensera vid vakanser eller arbetsstopp.  

En ledare måste förstå att alla människor har behov och att det krävs ett kontinuerligt arbete 

för att uppfylla dem (Gordon, 2009). För att lyckas med detta arbete är påverkande faktorer 

som exempelvis pengar eller kunskap en fördel, men det är däremot människorna i 

omgivningen och relationerna mellan dem som har störst betydelse och påverkan. Detta 

bottnar sig i att människan gärna söker sig till de grupper där denne upplever en möjlighet att 

uppfylla sina behov. Medlemmar i en grupp accepterar den ledare de anser kan tillgodose 

deras behov. En framgångsrik ledare bör uppfylla gruppens behov, men måste även få sina 

egna behov tillfredställda och även uppfylla organisationens behov. Det är en stor utmaning 

för en ledare att finna denna balans (Gordon, 2009). För att komma förbi denna utmaning kan 

ett verktyg som beteendeanalys, se avsnitt 3.2, vara användbar. En analys ökar förståelsen för 

exempelvis det beteende som finns på arbetsplatsen och även vad ledaren kan göra för att 

skapa en förändring, om det skulle behövas (Andersson & Klintrot, 2009). 

Wheelan (2010) skriver att en ledare kan underlätta gruppens arbete genom att utveckla 

gemensamma uppfattningar och tolkningar av omvärlden. Gruppens syn på ledaren och 

dennes roll förändras i och med att gruppen utvecklas, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet  

Grupputveckling.  
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3.2.  Organisational Behavior Management 

Organizational Behavioral Management (OBM) är ett forskningsområde vars fokus är 

beteendens roll inom organisationen och hävdar att ledarens viktigaste verktyg är en 

beteendeanalys, som beskriver samspelet mellan chef, medarbetare och resultat. Det inledande 

steg i en beteendeanalys är att bryta ner det beteendet som behöver ändras i specifika 

beteendebeskrivningar. För att en ledare ska kunna genomföra en beteendeförändring som är 

ihållande behöver denne kunna genomföra mätningar av beteendet vilket är en viktig del i 

återkopplingen till medarbetaren. Denna mätning informerar exempelvis medarbetaren hur ofta ett 

beteende förekommer och under vilken tidsperiod (Brandberg & Folkesson, 2010). En 

beteendeanalys hjälper även en ledare att kartlägga vilka konsekvenserna är, när i tiden de 

inträffar, hur ofta samt om de upplevs som positiva eller negativa. Denna kartläggning är viktig då 

dessa faktorer tillsammans styr framtida beteende. (Andersson & Klintrot, 2009)  

3.2.1.  ABC-modellen 

ABC-modellen kartlägger på ett grundläggande sätt ett beteende ur ett OBM perspektiv 

(Brandberg & Folkesson, 2010). Denna funktionella modell innebär den viktigaste faktorn för 

att ledaren ska förstå och kunna påverka beteenden är att kunna se vad beteendet får för effekt 

(arbetasakert.se, 2012). A står för aktiverare och beskriver hur ett beteende startas, vad som 

triggar igång det, medan B redogör för de beteenden som är viktiga att påverka. Slutligen 

visar C de konsekvenser (eng consequence) som beteendet skapar (Brandberg och Folkesson, 

2010), vilka även har störst påverkan på framtida beteenden, cirka 80%. De resterande 20% är 

påverkan från aktiverarna (arbetasakert.se, 2012). Illustrationen av ABC-modellen nedan 

visar relationen mellan A, B och C, hur konsekvensen påverkar huruvida beteendet förstärks 

eller försvagas samt ett exempel på ett beteendes kartläggning. 

 

Figur 5 visar relationen mellan A, B och C och är hämtad från denna studies föregångare ”Säkra före 

det osäkra?”. (Hallstan, 2013) 



11 

Aktiverare kan beskrivas som händelser som utspelas innan själva beteende sker, alternativt 

de som skapar ett beteende, exempelvis arbetsbeskrivningar och instruktioner. För att vara ett 

effektivt verktyg för ledaren ska aktiverare, i förhållande till beteendet, ligga nära i tiden och 

de ska även vara omväxlade så att risken att de förlorar sitt värde minskar. Starka aktiverare 

ska även på ett tydligt sätt visa vilka förstärkande konsekvenser det önskade beteendet får 

(Olofsson, 2010). 

Andersson och Klintrot (2009) skriver att ett beteende kan ha två konsekvenser; förstärkande 

eller försvagande, vilka påverkar beteendet på skilda sätt. Sannolikheten att du beter dig på 

liknande sätt igen ökar med en förstärkande konsekvens. En försvagare innebär att ett 

beteende minskar eller släcks helt. Det ligger mer tyngd i en förstärkande konsekvens och den 

är mer långvarig. En försvagande konsekvens kan till exempel vara bestraffande, vilket i sin 

tur kan leda till att en person blir undvikande. Förstärks ett beteende genom exempelvis 

belöning/beröm får detta störst effekt, även på beteenden när ”konsekvensgivaren”, till 

exempel ledaren, är frånvarande. Ledaren bör inse att det finns både en positiv respektive 

negativ förstärkning och försvagning i samband med konsekvenser (Andersson & Klintrot, 

2009). Det innebär att tillföra eller ta bort något för att påverka beteende. Konsekvenser kan 

även ses som positiva och negativa vilket i sin tur påverkar beteendet. När positiva 

konsekvenser tillkommer så ökar beteendet och minskar om de avtar. Motsatsen gäller för de 

negativa konsekvenserna.  

Tabell 1 visar vad positiva och negativa konsekvenser resulterar i 

 Konsekvens tillförs Konsekvens tas bort 

Positiva konsekvenser Beteende ökar 

(Positiv förstärkning) 

Beteende minskar 

(Negativ försvagning) 

Negativa konsekvenser Beteende minskar 

(Försvagning) 

Beteende ökar 

(Negativ förstärkning) 

 

Den svårighet som en ledare ställs inför är att identifiera vad för konsekvenser som är 

exempelvis positiv respektive negativ förstärkning för individen. Detta innebär alltså för att 

kunna på ett optimalt effektivt sätt arbeta med konsekvenser måste ledaren lära känna varje 

enskild individ och dennes förhållande till konsekvensen i fråga. Anledningen till detta är att 

individens inlärningshistoria är helt unik, de erfarenheter och upplevelser från tidigare i livet 

påverkar beteendet idag (Andersson & Klintrot, 2009). 

Det finns olika kategorier av konsekvenser som stärker vårt beteende. Olofsson (2010) skriver 

att sociala konsekvenser är de känslomässiga reaktioner och sättet att kommunicera i samband 

till ett beteende. Ett exempel på en sådan konsekvens är positiv feedback. Att resonera om det 

presenterade resultatet kan påverka framtida beteenden vilket han benämner som 

resultatkonsekvenser. Naturliga konsekvenser är den följd som naturligt kommer efter ett 

beteende. Till exempel så kommer det vatten ur kranen (konsekvens), när du vrider om kranen 

(beteende). Den sista konsekvenstypen som Olofsson (2010) nämner är arrangerade 
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konsekvenser. Det är vanligt att organisationer använder sig av dessa genom att till exempel 

erbjuda en bonus eller förmåner.  

3.2.2. DCOM 

DCOM är det engelska namnet på fyra perspektiv som Olofsson (2010) beskriver i sin bok 

”Beteendeanalys i Organisationer – handbok i OBM” och det står för Direction (sv 

Riktning), Competens (sv Kompetens), Opportunity (sv Möjlighet) och Motivation (sv 

Motivation). Perspektiven är ett sätt för ledaren att mäta vilken effekt det aktuella arbetssättet 

för att nå det önskade resultatet. 

Ledaren ska utgå ifrån de visioner och strategier som organisationen har och utifrån dem 

skapa en tydlig riktning för gruppen. Ledarens roll innebär att samla den kompetens och 

erfarenhet som finns i gruppen och leda den mot en gemensam riktning. Gemensamt ska 

gruppen och chefen besluta vilka resultat som ska prioriteras och hur de bör mätas (Olofsson, 

2010). 

Kompetens krävs för att göra ett bra arbete och varje medarbetare ska få möjligheten att 

utveckla den kompetensen genom till exempel vidareutbildning. Det är viktigt att ”skapa 

lärande och utvecklande arbetssituationer” skriver Olofsson (2010).  

Ledaren måste erbjuda medarbetarna möjligheten att prestera, genom att till exempel 

tillhandahålla med resurser som tid, verktyg och bra lokaler. Om inte möjligheten för att 

uppnå det önskade resultatet finns kan det inte förväntas att nå dit (Olofsson, 2010). 

Som Olofsson (2010) tidigare beskrivit så är det konsekvenserna som förstärker eller 

försvagar ett beteende. För att skapa en arbetsplats med motivation att uppnå det önskade 

resultatet så måste ledaren skapa tydliga aktiverare som visar vilka konsekvenser beteenden 

får.  
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Nedan presenteras ett exempel på hur en ledare kan kartlägga gruppens arbete och behov med 

hjälp av DCOM.  

Tabell 2 visar hur en DCOM analys kan se ut. Exemplet är hämtat från ”Säkra före det osäkra?” 

(Hallstan, 2013). 

DCOM   

Riktning Mål Fokuserad truckkörning 

Kompetens 
Vad finns för 

kompetens? 

Utbildade truckförare med 

praktisk erfarenhet 

Möjlighet 
Vad finns det för 

resurser? 

Bra truckar, Ergonomer, 

Hälsopedagog 

Motivation 

Finns det tydliga 

aktiverare och 

konsekvenser för att 

motivera? 

Aktiverare: Tidsbestämd 

pausgympa 

Konsekvens: Ökar 

uppmärksamhet gentemot  sin 

omgivning 

 

3.3.  Grupputveckling 

Att en grupp genomgår en utveckling är inte ett påstående som förvånar många. Det är 

skillnad mellan första gången en grupp träffas jämfört med när tiden har gått och individerna i 

gruppen har lärt känna varandra. Vad som sker finns det många teorier om, men majoriteten 

har gemensamt att utveckling kan relateras till medlemskap, makt och roller. Svedberg (2012) 

menar att hur lång tid denna utveckling kan ta skiljer sig beroende på teori. 

3.3.1. FIRO-modellen 

En av de mer etablerade teorierna är Fundamental Interpersonal Relationship Orientation 

(FIRO) som skapades av Will Schutz. Modellen utvecklades då han under Korea kriget 

studerade gruppers effektivitet ombord på den amerikanska flottans stridsfartyg. Flottan ville 

veta varför vissa grupper fungerade bättre och andra sämre fast de hade samma förutsättningar 

som exempelvis utbildning och skicklighet. Modellen avser förklara hur samspelet mellan 

människor i en grupp utvecklas och förändras skriver Danes m.fl. (2002). Schutz kunde 

utifrån sina studier se att en grupp genomgår tre större faser under sin utveckling: tillhöra-, 

rollsöknings- och samhörighetsfasen (Svedberg, 2012). 
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Figur 6 illustrerar FIRO modellen. 

När en grupp bildas eller får en ny medlem hamnar den i tillhörafasen beskriver Danes m.fl. 

(2002). I denna fas ligger det mesta fokus på själva medlemskapet i gruppen. Frågor som vill 

jag vara med i gruppen och får jag vara med för gruppen är viktiga menar Svedberg (2012). 

Här är gruppens medlemmar angelägna om att höra till och nu definieras vilka som tillhör 

gruppen och vilka som inte får vara kvar i den fortsätter Danes m.fl. (2002). Ledaren har en 

maktposition och ger tydliga och direkt order om vad som ska ske. Efter tillhörafasen infinner 

sig ett tillstånd som Svedberg (2012) kallar för ”lugnet före stormen”. Detta lugn kallas för 

gemytfasen då gruppen har få konflikter och får en chans att samla kraft och vila efter 

tillhörafasen.  

Nästa fas i FIRO modellen är rollsökningsfasen som är den mest krävande. Här ska frågor om 

bland annat ledarskap och hierarki hanteras och ansvar ska fördelas i gruppen. Det uppstår 

många konflikter som måste hanteras då allt och alla ifrågasätts, inklusive ledaren. Speciellt 

om denne fortfarande utövar ett ledarskap utifrån en maktposition, som i tillhörafasen. Här 

söker medlemmarna efter ömsesidighet och lyhördhet menar Svedberg (2012). När 

rollsökningsfasen är över kommer gruppen in i idyllfasen. Precis som i gemytfasen är 

idyllfasen ett tillfälle för gruppen att samla kraft. Här finns en stark vi-känsla och konflikter 

har lagt sig.  

Slutligen hamnar gruppen i en fas kallad samhörighet.  Här är känslor tillåtna och gruppen 

välkomnas att uttrycka dem. Gruppen litar på ledarskapet och dess auktoritet. I den här fasen 

2. 

Rollsökning

Idyll

3. 

Samhörighet
1. 

Tillhöra

Gemyt
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är effektiviteten hög då fokus inte behöver ligga på frågor om medlemskap, konflikter eller 

makt (Svedberg, 2012). 

”En grupp befinner sig som allt annat levande i ständig utveckling” skriver Olsson (2000). 

En nybildad grupp börjar alltid i tillhörafasen, men resan den gör efteråt beror på gruppen. 

Kommer det exempelvis in en ny medlem i gruppen hamnar hela gruppen automatiskt i första 

fasen igen, oavsett tidigare tillstånd. Vilken utveckling en grupp genomgår går inte att 

förutsäga då bland annat relationsmönster och arbetsmetoder förändras och framförallt 

utvecklas (Olsson, 2000). Hur mycket energi denna resan kommer kosta en grupp beror på 

gruppen. Det finns två alternativa vägar/varv en grupp kan ta i FIRO modellen (se Figur 7). 

Dialogvägen går snabbare och innebär mer mognad och insikt än det yttre varvet, 

konfliktvägen. Under resans gång kan gruppen pendla mellan de två vägarna. ”Många 

grupper når dock aldrig samhörighetsfasen, särskilt inte i organisationer där reflektion och 

dialog är en bristvara.” skriver Svedberg (2012).  

 

Figur 7 visar vilka vägar en grupp kan ta. Den yttre röda pilen visar konfliktvägen och den inre blåa 

pilen dialogvägen. 

Schutz (1997) utvecklade FIRO teori vidare och skapade The Human Element (THE) som 

bygger på fem grundläggande principer:  

1. Jaget, din egen självbild, är kärnan för människans sätt att fungera. 

2. Självkännedom är första steget för att finna optimala lösningar för organisationen och 

för olika ledarskapsproblem. 

3. Ingående självkännedom innebär att det är lättare att acceptera sig själv och stärka sin 

självaktning. 
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4. Självkännedom och självaktning innebär att relationen till övriga medlemmar i 

gruppen blir mer uppriktig och öppen. Detta sker då du kan rikta din energi mot ett bra 

samarbete och produktivt arbete.  

Schutz (1997) menar att man måste acceptera sig själv, öka kunskapen om sig själv och på så 

sätt se ens fulla potential både som individ och gruppmedlem. Till skillnad från FIRO så 

involverar THE även självuppfattning och självaktning, vilket Schutz (1997) skriver är 

”avgörande för personlig och yrkesmässig effektivietet”. Detta är något som bör genomsyra 

hela gruppen och organisationen för att på så sätt få en högre produktivitet. Att ha en god 

uppfattning om sig själv är grunden för självkännedom för att i sin tur själv kunna skapa 

förändring i beteende och känslor. Detta kommer resultera i en förbättring i arbetslivet.  

Även Susan Wheelan har vidareutvecklat FIRO teorin och lagt till en fas. Hon väljer däremot 

att kalla faser för stadium. Stadium 1 kallar Wheelan (2010) för Tillhörighet och trygghet och 

precis som i FIRO finns mycket fokus på strävan att tillhöra och det finns ett beroende till 

ledaren då medlemmarna oroar sig för tryggheten. Stadium 2, Opposition och konflikt, vill 

gruppen frigöra sig från detta beroende och liknande med FIROs andra fas finns det många 

konflikter i gruppen. Dessa konflikter uppstår då gruppen ska utveckla gemensamma mål och 

procedurer. Wheelan påpekar däremot att konflikter är bra, då de öppnar upp 

kommunikationen i gruppen och ger medlemmarna en känsla att fritt kunna uttrycka 

avvikande åsikter i framtiden. Klarar gruppen att arbeta sig igenom alla konflikter når den 

stadium 3: Tillit och struktur. Här har gruppen mognat och den har förhandlingar om roller, 

organisation och procedur. Att stärka arbetsrelationerna inom gruppen är viktigt för 

medlemmarna. Slutligen hamnar gruppen i stadium 4 som kallas Arbete och produktivitet. Nu 

presterar gruppen bra och energin ligger på målet och uppgiften då problem och konflikter är 

lösta i tidigare stadium (Wheelan, 2010). 
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3.3.2. Fem hinder för grupper 

Patrick Lencioni skriver i sin bok ”The five dysfunctions of a team”(2002) om fem stycken 

hinder som kan skapa obalans i en grupp. Dessa illustrerar Lencioni i form av en pyramid, 

som visas nedan. 

 

Figur 8 illustrerar hur en grupp måste komma över samtliga hinder för att vara en välfungerande 

grupp. 

Först och främst så måste en välfungerande grupp lita på varandra och våga vara sårbara inför 

varandra. Om medlemmarna inte är öppna gällande deras misstag och svagheter finns det 

ingen grund att bygga upp ett förtroende på. För att skapa ett förtroende mellan 

gruppmedlemmarna behövs först en definition av vad just förtroende är fastställas, då 

begreppet ofta används och i många olika sammanhang. I denna kontext menar Lencioni 

(2002) att förtroende är:  

”the confidence among team members that their peers’ intentions are good and 

that there is no reason to be protective or careful around the group.”  

Gruppmedlemmarna måste kunna lita på att bland annat deras svagheter och misstag inte 

används emot dem. När denna känsla uppstår så kommer individerna i gruppen att arbeta för 

gruppen och inte för sig själva, vilket i sin tur skapar en öppenhet i gruppen och fokusering på 

uppgiften. Ett sätt att öka förtroendet för gruppen är att individerna får berätta lite om sig 

själva. Det behöver inte vara avslöjande saker utan till exempel var någon är född, första 

jobbet och antal syskon. Ledarens huvudsakliga uppgift när gruppen ska bygga upp ett 

förtroende är att föregå med ett gått exempel, genom att svara på de privata frågorna först. 

Ouppmärksam 
för Resultatet

Undvikande av 
Ansvarstagande

Brist på Engagemang

Rädsla för Konflikter

Avsaknad av Förtroende
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Om ledaren visar sig sårbar ökar det chanserna för att även medarbetarna öppnar upp skriver 

Lencioni (2002). 

Brist på förtroende lägger i sin tur grunden för om en grupp vågar konfrontera varandra eller 

inte. Om gruppmedlemmarna inte litar på sin grupp kan en rädsla för konflikt uppstå. Det 

skapas ingen debatt om idéer som engagerar medlemmarna, istället används sårande 

kommentarer eller sarkasm. Första steget för att skapa en hälsosam konflikt menar Lencioni 

(2002) är att inse att de är produktiva samt att människan gärna undviker dem. Nästa steg blir 

att lyfta fram mindre existerande konflikter för att sedan få medlemmarna att arbeta sig 

igenom dem. Att skapa en hälsosam konflikt är en utav de svåraste utmaningarna som en 

ledare ställs inför. Då denne gärna vill skydda sina gruppmedlemmar, genom att exempelvis 

avbryta en diskussion, hindrar ledaren sina medlemmar att utveckla förmågan att själva 

hantera konflikt. 

Det tredje hindret som Lencioni (2002) tar upp är brist på engagemang, vilket grundar sig i att 

det aldrig uppstår en diskussion där samtliga medlemmar i gruppen får yttra sin åsikt. Grupper 

med stort engagemang hos sina medlemmar kan ta beslut som alla står bakom, även de som 

röstat emot beslutet. En grupp söker gärna efter konsensus och en säkerhet över tagna beslut. 

En fungerande grupp vet att konsensus i princip är omöjligt att uppnå och vet att det är bättre 

att tagit ett beslut istället för inget alls och det är här konflikt spelar en stor roll. För att 

komma över detta hinder krävs exempelvis en tydlighet i vad för beslut som tagits, varför det 

tagits och vad för information som ska förmedlas till övrig personal. 

Då det inte finns något engagemang i gruppen undviker medlemmarna även att ta ansvar för 

gruppen. Detta innebär att gruppmedlemmarna undviker att uppmärksamma sina kollegors 

beteende och agerande som motarbetar gruppens bästa. Svårigheten är att konfrontera någon 

som ska ses som ens jämlike, vilket ofta upplevs som en påfrestande konversation att ha. 

Genom att sätta tydliga mål och uttala vad var och en i gruppen behöver göra för att nå dessa 

mål öppnar ledaren upp för medlemmarna i gruppen att hålla varandra ansvariga för sina 

prestationer (Lencioni, 2002). 

Detta leder till det sista hindret som innebär att individen i gruppen sätter sitt eget ego och 

resultat framför gruppens. Det bör poängteras att resultat för en grupp inte alltid är vad 

siffrorna visar utan det kan vara vilket status gruppen har samt vilket status individerna i 

gruppen har skriver Lencioni (2002). Däremot måste gruppens målsättning alltid vara 

viktigare än individens. Återigen måste ledaren ses som en förebild samt konsekvent och 

osjälviskt arbeta för gruppens bästa. Börjar ledaren se till sig själv kommer gruppen följa det 

beteendet. 
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4.  METOD 

Nedan presenteras studiens metodavsnitt, där val av metod motiveras och målgrupp, 

datainsamling och analysmetoden presenteras.  

4.1.  Val av metod 

Studien är en intervjustudie som ämnar undersöka hur målgruppen resonerar om ledarskap, 

grupputveckling och beteende utifrån OBM på Chassi. Scania har introducerat ett 5+1 system 

som bland annat är vanligt i bilindustrin och förklaras mer ingående i avsnitt 2.2.3. Detta 

system innebär att samtliga chefer kommer närmare själva produktionen, vilket i sin tur 

innebär förändringar vad gäller ledarskapet i sig.  

4.1.1.  Intervjustudie 

Denna studie är en intervjustudie då den använder sig av intervjuer som verktyg för 

datainsamling. På så vis blir materialet mer personligt från aktuell avdelning. Syftet med 

datainsamlingen var att få en förståelse för hur respondenterna uppfattar sitt arbete och hur de 

uttrycker sig om deras omgivning (Smith, 2003).  

4.2.  Målgruppen 

Respondenter är personer som arbetar på avdelningen Chassi på Scania och har blivit 

tilldelade en position som innebär ett visst ledarskap. Detta innebär att alla positioner, förutom 

medarbetare, som demonstreras i organisationsschemat (se Figur 3) är aktuella respondenter 

för denna studie. Hur länge de har haft positionen varierar från en månad till 13 år. De flesta 

respondenter har tidigare erfarenheter av ledarskap, endast en respondent uttrycker ingen 

direkt tidigare erfarenhet. Totalt genomfördes 10 intervjuer med 4 Teamledare, 3 

Produktionsledare, 2 Verkstadschefer och 1 Produktionschef. 

4.3.  Datainsamling 

Huvudsakliga verktyget som användes för att samla in data är semistrukturerade intervjuer. 

Att en intervju är semistrukturerad betyder att den följer en intervjuguide, men ger utrymme 

för improvisation samt möjligheten att avvika för att undersöka olika aspekter som kan 

presenteras (Runeson & Höst, 2009). Samtliga respondenter fick ta del av ett så kallat 

Missivbrev, se bilaga Missivbrev, innan själva intervjutillfället som informerade dem om 

själva studien. 

Ljudupptagning, med respondenternas tillstånd, skedde vid varje intervju. Det ansågs finnas 

ett behov av ljudupptagning. Det är en fördel att ha en sådan källa då det kan vara svårt att 

minnas alla detaljer samt att i realtid hinna ta relevanta anteckningar, ett resonemang som 

stöds av Runeson och Höst (2009). All ljudupptagning transkriberades som en del av 

analysprovessen. 
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4.3.1.  Intervjuguide 

Intervjuguidens syfte är att stärka sannolikheten att samtliga intervjupersoner får liknande och 

relevanta frågor under intervjutillfället (Jacobsen, 1993). Intervjuguiden för denna studie, se 

bilaga Intervjuguide, är uppdelad i tre olika avsnitt: 1) Ledarskap, 2) Gruppen och 3) 

Individen. Denna uppdelning är inspirerad utifrån studiens frågeställning och teoretiska 

ramverk. Först kommer en kort introduktionsdel vars syfte är att få mer bakgrundsinformation 

om respondenterna. Delen som kallas för Ledarskap är tänkt att öppna upp för reflektion om 

sig själv, sitt ledarskap och relationen med sina kollegor. Andra delen kallad Gruppen grundar 

sig utifrån FIRO cirkeln. Syftet är att kartlägga hur ledaren hanterar de olika faserna (Tillhöra, 

Rollsökning och Samhörighet) och de utmaningar de kan möta i dem. Sista delen av 

intervjuguiden kallas Individen och är tänkt att belysa hur ledaren ser på individen i gruppen 

och dennes beteende. Precis som att gruppen har behov så har även individen det och 

förhoppningen är att kunna lyfta fram hur ledaren tar hänsyn till det. Syften med frågorna som 

tagits fram är att se vad det finns för tendenser som kan kartläggas i analysen.  

4.4.  Analysmetod 

Braun och Clarke (2006) beskriver i sin artikel ”Using thematic analysis in psychology” att 

det är viktigt att hitta en analysmetod som passar med studiens syfte. Denna studies 

analysprocess utgår ifrån hur artikeln beskriver att en tematisk analys genomförs. Braun och 

Clarke (2006) skriver: 

”Thematic analysis can be a method that works both to reflect on reality and to 

unpick or unravel the surface of reality’ 

Den metod som använts i denne studies analysarbete är tematisk analys. Braun och Clarke 

(2006) skriver att denna analysmetod används ofta inom psykologisk forskning och lämpar 

sig till att analysera kvalitativt material. Dess flexibilitet gör den till ett användbart verktyg 

som ger en detaljerad och komplex analys av materialet. Tematisk analys är en metod för att 

urskilja, analysera och redogöra för mönster hos det insamlade data, detta görs genom att 

kartlägga teman.  

Ett tema är något som belyser någonting viktigt i förhållande till studiens frågeställning 

utifrån det insamlade data. De ska även representera ett mönster som kan urskiljas. Då detta är 

en kvalitativ studie behöver ett tema inte representera majoriteten av respondenternas åsikt, 

utan grunda sig i författarens omdöme under analysarbetet. Bedömningen om huruvida något 

är ett tema görs alltid utifrån dess relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställning. 

Det är däremot viktigt att framställande av teman är konsekvent analysarbetet igenom (Braun 

& Clarke, 2006). De framtagna teman ämnar i denna studie belysa de relevanta delar utav det 

insamlade materialet, vilket kommer ske deduktivt. Braun och Clarke (2006) menar att en 

deduktiv, även kallad teoretisk, tematisk analys, ger inte en lika fyllig beskrivning av 

materialet som helhet som det induktiv analys gör. Däremot så belyser den mer i detalj 

specifika aspekter av materialet utifrån studiens teoretiska och analytiska intressen. Slutligen 

kan ett tema identifieras på två olika nivåer: semantisk eller latent nivå. Den semantiska 

nivån, vilket denna analys baseras på innebär att analysen inte fokuserar på något djupare än 
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det som respondenterna har sagt eller det som står skrivet. Detta betyder att data organiseras 

för att visa hur dess semantiska betydelse skapar ett mönster. Detta mönster kopplas sedan 

samman med teorin, ofta genom en tidigare genomförd litteraturstudie.  

4.5.  Metoddiskussion 

Att intervjuernas upplägg var semistrukturerat var en fördel då detta ledde till att 

respondenterna fritt kunde prata och resonera kring frågorna. En intervjuguide upplevdes som 

nödvändigt då det var flera områden som skulle beröras och det gav intervjuerna en struktur. 

Intervjuguiden var alltså ett bra stöd vid datainsamlingen och att upplägget var 

semistrukturerat öppnade upp för nya infallsvinklar och tankar under intervjuns gång. Till 

exempel så avbröt respondenterna vid flertalet tillfällen för de kommit på något mer som de 

upplevde viktigt. Det är inte säkert att respondenten hade känt sig trygg i att ta sig det 

utrymmet om intervjun hade varit strukturerad. 

Ljudupptagningen och transkriberingen var nödvändig i denna process. Den var mycket viktig 

och för studien betydelsefull. Information hade gått förlorad om materialet hade bestått av 

endast minnesanteckningar. Några anteckningar fördes. Däremot upplevdes det störande för 

respondenterna att sitta och ta för mycket anteckningar. Det var därför en fördel att kunna 

fokusera på det respondenten sa då behovet av att skriva innehållsrika anteckningar inte fanns. 

Metoden tematisk analys var en passande metod för denna studie. Förhoppningen med 

metoden var att kunna hitta röda trådar som bland annat var återkommande i intervjuerna och 

som var intressanta för studiens syfte. Tack vare analysmetodens flexibilitet och 

anpassningsbarhet så var detta möjligt. Konceptet att organisera materialet i teman upplevdes 

vara ett bra sätt att skapa en struktur som gjorde materialet lättförståeligt och övergripligt. 

Studiens validitet, att det som är relevant för sammanhanget är det som har mätts, upplevs hög 

då proceduren hela tiden haft syfte och frågeställning i fokus. Dessutom så har hela 

materialet, från insamling till analys, hanterats av samma person, vilket gör resultatet 

enhetligt. 
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5.  ANALYS 

Detta avsnitt beskriver processen hur studiens teman fastställdes. 

5.1.  Transkribering 

Inledningsvis finns ett behov av att bekanta sig med det insamlade materialet. I och med att 

datainsamlingen och analysen i denna studie genomfördes av samma person är denne sedan 

tidigare bekant med materialet. Då studiens data är inspelade intervjuer transkriberades de till 

ett skriftligt material. Transkribering är i sig ett sätta att bekanta sig med materialet. För 

studiens analysmetod behöver transkriberingen inte vara lika detaljerad som för andra 

metoder, utan är en korrekt skriven version av yttranden som är aktuella för studien. Under 

hela det första steget fördes anteckningar (Braun & Clarke 2006) i form av nyckelord. Dessa 

nyckelord är inte teman utan aspekter, tankar och ord som återkom i intervjuer och som 

upplevdes intressanta för studien:  

 Din utveckling 

 Andras utveckling 

 Mindre grupper 

 Prata 

 Rak dialog 

 Ansvar 

 Ärlighet 

 Positiv feedback 

 Negativ feedback 

 Attityd 

 Pedagogiskt 

 Ha kul på jobbet 

 Driv 

 Tydlighet 

Nyckelorden kan ses som ett första steg i att skapa en struktur av materialet. 

5.2. Kodning 

När de aspekter, tankar och idéer som ansågs vara intressanta och aktuella för studien 

sammanställts kodades transkriberingen. Att koda ett material innebär att identifiera drag som 

syftar till stycken och information som är meningsfulla i förhållande till studiens syfte (Braun 

& Clarke, 2006). Denna kodning gjordes för att organisera data till grupper, vilka skapade en 

meningsfull bild av materialet. Anteckningar och understrykningar gjordes på de utskrivna 

transkriptionerna utifrån de direktiv som Braun och Clarke (2006) nämner i sin artikel:  

1. Koda för många potentiella mönster och teman 

2. Glöm inte bort kontexten när data kodas. Detta är återkommande kritik vid kodning. 

3. Kom ihåg att data kan tillhöra olika teman.  
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5.3. Potentiella teman 

Totalt genererade denna del av analysen över 100 olika koder som sorterades till potentiella 

teman, vilket enligt Braun och Clarke (2006) innebär att analysens utförande får en bredare 

syn på materialet. Detta steg resulterade i tio stycken teman:  

Tabell 3 består av flera tabeller som är en sammanställning av tänkta teman och tillhörande koder. 

Kod Tema 
 

Kod Teman 
Begränsning 

Hinder 

 
Driven 

Gruppen 

Brist 
 

Effektivitet 
Brist på tid 

 
FIRO 

Förutsättning 
 

Gemenskap 
Isolerat 

 
Gruppen 

Oflexibilitet 
 

Grupper 
Ofokuserat 

 
Grupputveckling 

Okunskap 
 

Lyfta 
Otydliga roller 

 
Roll 

Otydligt 
 

Rollsökning 
Svårighet 

 
Trivas 

Svårt 
 

Öppenhet 
Tidsbrist 

   
Tvetydligt 

 
Kod Tema 

Övertid 
 

Gruppen 

Behov    
SHB1 

Kod Tema 
 

Individen 
Förebild 

Att leda 

 
Station 

Intresse 
   

Leda 
 

Kod Tema 
Lyfta 

 
Agera 

Ansvar 

Närvaro 
 

Ansvar 
Stöd 

 
Attityd 

Synlig 
 

Engagemang 
Synlighet 

 
Gruppen 

Tillgänglig 
 

Individ 
Tillgänglighet 

 
Kontinuitet 

Tydlighet 
 

Motivera 

   
Resultat 

Kod Tema 
 

Roller 
Driv 

Individen 

 
Samarbete 

Engagemang 
 

Station 
Flexibilitet 

   
Individ 

   
Individuellt 

   
Lyfta 

   
Roll 

   
 

 

                                                 

1 SHB - Sedd Hörd Bekräftad 
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Kod Teman 
 

Kod Teman 
Agera 

Utveckling 

 
Behov 

Kommunikation 

Anpassning 
 

Brist på tid 
Ansvar 

 
Delaktighet 

Erfarenhet 
 

Engagemang 
Förbättra 

 
Feedback 

Grupputveckling 
 

Förståelse 
Individen 

 
Förtroende 

Kunskap 
 

Gemenskap 
Lyfta 

 
Gruppen 

Motivering  
 

Grupputveckling 
Samarbete 

 
Individen 

Samspel 
 

Kommunikation 
Utbildning 

 
Konsekvens 

Utmana 
 

Motivation 
Utmaning 

 
Motivera 

Utveckla 
 

RTM2 
Utvecklas 

 
Samspel 

Utveckling 
 

Stöd 

   
Tid 

Kod Tema 
 

Tidsbrist 
Attityd 

Attityder 

 
Tydlighet 

Beteende 
 

Öppenhet 
Delaktighet 

 
Övertid 

Driv 
   

Engagemang 
 

Kod Tema 
Flexibilitet 

 
Behov 

Tydlighet 

Förståelse 
 

Beslut 
Förtroende 

 
Betydelse 

Gemenskap 
 

Erfarenhet 
Glada 

 
Förebild 

Initiativ 
 

Insatt 
Positiv 

 
Intresse 

Positivitet 
 

Klarhet 
Respekt 

 
Kommunikation 

Trygg 
 

Kunskap 
Trygghet 

 
Mål 

Öppenhet 
 

Närvara 

   
RTM3 

   
Stöd 

   
Trygghet 

   
Tydlighet 

   
Utbildning 

   
Ärlighet 

   
Öppenhet 

 

  

                                                 

2 RTM - Real Time Management 
3 RTM - Real Time Management 
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5.4. Bearbetning av teman 

Steg fyra innebär att organisera de teman som framkommit tidigare. Braun och Clarke (2006) 

menar att det kan visa sig att vissa teman egentligen inte alls kan kallas teman, att två teman 

bör slås ihop eller att ett tema behöver delas. Ett tema ska bestå av data som tillsammans har 

en meningsfull betydelse och det ska finnas en tydlig skillnad mellan de olika teman. Dessa 

kriterier uppfylldes genom att samtlig data under varje tema bearbetades för att fastställa dess 

relevans för själva temat. All data som saknade relevans togs bort helt, flyttades till ett annat 

tema eller skapade ett nytt tema. Sedan fastställdes validiteten hos de framtagna teman genom 

att se hur de företrädde det insamlade materialet som helhet. Syftet var att se huruvida temana 

representerade det materialet vill förmedla. Detta arbete resulterade i att temat 

Kommunikation bytte namn till Feedback och detta tema, tillsammans med två andra teman, 

delades upp i totalt åtta subteman4: 

Tabell 4 visar hur temat "Utveckling" delats upp i två subteman: "som motivation" och ”individuell". 

Kod Teman Subtema 

Agera 

Utveckling 

som 

motivation 

Anpassning 

Ansvar 

Erfarenhet 

Förbättra 

Grupputveckling 

Individen 

Kunskap 

Lyfta 

Motivering  

individuell 

Samarbete 

Samspel 

Utbildning 

Utmana 

Utmaning 

Utveckla 

Utvecklas 

Utveckling 

 

  

                                                 

4 Subteman är ett uttryck som denna studie använder sig av. Det innebär att ett övergripande tema delats upp i 

mindre underordnade teman. 
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Tabell 5 visar hur temat "Kommunikation" har bytt namn till ”Feedback” och har delats upp i två 

subteman: "till individen” och ”svårighet ". 

Kod Teman Subtema 

Behov 

Feedback 

till individen 

Brist på tid 

Delaktighet 

Engagemang 

Feedback 

Förståelse 

Förtroende 

Gemenskap 

Gruppen 

Grupputveckling 

Individen 

Kommunikation 

Konsekvens 

svårigheter 

Motivation 

Motivera 

RTM 

Samspel 

Stöd 

Tid 

Tidsbrist 

Tydlighet 

Öppenhet 

Övertid 
 

Tabell 6 visar hur temat "Hinder" delats upp i tre subteman: "förutsättningar", ”tid" och ”nå 

individen". 

Kod Tema Subtema 

Begränsning 

Hinder 

förutsättning 

Brist 

Brist på tid 

Förutsättning 

Isolerat 

Oflexibilitet 

tid 

Ofokuserat 

Okunskap 

Otydliga roller 

Otydligt 

Svårighet 

nå individen 

Svårt 

Tidsbrist 

Tvetydligt 

Övertid 
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5.5. Fastställda teman 

Samtliga teman definierades och namngavs, vilket är steg fem i analysen. Braun och Clarke 

(2006) skriver ”we mean identifying the ’essence’ of what each theme is about”. Ett namn ska 

vara kort, koncist och ge läsaren en tydlig inblick i vad temat handlar om. 

Analysprocessen resulterade i tio olika teman varav tre har subteman:  

1. Individen 

2. Gruppen 

3. Att leda 

4. Behov 

5. Feedback 

a. feedback till individen 

b. svårighet med att ge feedback 

6. Ansvar 

7. Tydlighet 

8. Attityder 

9. Utveckling 

a. utveckling som motivation  

b. individuell utveckling 

10. Hinder 

a. förutsättningar 

b. tid 

c. nå individen 
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6. RESULTAT 

Resultatavsnittet inleds med en kort sammanfattning av hur respondenterna resonerat kring de 

ställda frågorna. Denna sammanfattning följs av en beskrivning av resultatet utifrån 

identifierade teman som fastställdes under analysarbetet. 

6.1. Sammanfattning 

Intervjuerna började med att respondenten fick reflektera över rollen som ledare. Hur de 

förberedde sig för rollen skilde sig åt. Flera såg det som ett naturligt steg att ta, medan andra 

varit mer målmedvetna och såg det som ett steg mot deras slutgiltiga mål som exempelvis 

tekniker. Flertalet upplever att de får bra stöd från organisationen, speciellt i den utbildning 

som erbjuds. Det finns även ett stöd mellan chefer och medarbetare samt medarbetare 

emellan.  

Däremot framkom det från intervjuerna att möjligheterna att ta sig tid att diskutera de ”mjuka 

delarna”, som stämningen på arbetsplatsen, har blivit sämre. Speciellt för TLs del som alltid 

måste vara redo att svara på andon utryckningar. De flesta respondenterna är väldigt positiva 

till 5+1 modellen i stort och majoriteten menar att den mest positiva aspekten med modellen 

är att grupperna har blivit mindre. En respondent uttryckte att sig från början vara negativ till 

förändringen men menar att fördelarna blir kontinuerligt mer och mer tydliga.  

Respondenterna uttrycker hur viktigt det är att en ny montör på line känner sig trygg i sin nya 

arbetsmiljö. Det är även lika viktigt att grupperna på line vet om att det kommer ett nytt 

tillskott. I och med att personalomsättningen är hög i produktionen så upplever man sig som 

duktiga på att ta emot nyanställda. De får gå bredvid en medarbetare och lära sig position för 

position. Vilka som väljs för att lära ut skiljer sig mellan grupperna, men oftast är det en 

positionskunnig och produktkunnig person. Överlag anser respondenterna att deras roll i 

introduktion är att skapa en trygghet hos gruppen och nyanställda. Naturligtvis skiljer det sig 

mellan exempelvis TL och VC hur de arbetar vid introduktion, men samtliga menar att det är 

viktigt att vara synlig för den nyanställda genom att bland annat gå och hälsa på dem och 

stämma av att allt går bra.  

Att konflikter uppstår går inte att undvika på line. De kan vara på individnivå att exempelvis 

två montörer är oense, eller att någon inte är nöjd med ett beslut. De kan även finnas en känsla 

av orättvishet mellan grupperna berättar respondenterna. Ofta löses konflikter på line direkt 

med TL genom kommunikation som till exempel att de två individerna som är oense får sitta 

ner och prata, på möten får man lufta sin åsikt med gruppen och så vidare. Eskalerar 

konflikten så får PL ta över och hantera situationen. Hur vanligt det är att konflikter uppstår 

och vilka slags konflikter skiljer sig åt i respondenternas svar. De menar däremot att det 

behövs tydliga mål och öppen kommunikation för att få gruppen att arbeta mot samma mål. 

Flera respondenter menar att de varit väldigt tydliga var de vill nå och vad de vill ha ut av 

gruppen, för att sedan försöka leda gruppen dit. Även här belyses hur viktigt det är att föregå 

med gott exempel. Här lyfter många fram fördelen med det närvarande ledarskap som 5+1 

modellen inneburit. I och med att samtliga ledare är mer närvarande i produktionen har 



30 

kommunikationen med deras medarbetare förbättrats och de är mer insatta i vad som sker på 

line. TL menar att mindre grupper och närvaron gör att de lätt kan läsa av stämningen i 

gruppen och för respondenterna är det viktigt att medarbetarna mår bra och trivs med sitt 

arbete. De menar att en bra grupp är närvarande, positiva och har ett driv och de tror att de når 

dit genom bland annat öppen och tydlig kommunikation.  

Även kommunikationen har i vissa avseenden förbättrats i och med 5+1 introduktionen. Det 

framkommer från intervjuerna att informationen från Scania har blivit mer enhetlig och sprids 

på ett bättre sätt. En respondent berättade att tidigare skapades det lätt rykten då 

informationen var otydlig och nådde medarbetare vid olika tillfällen. Däremot, som tidigare 

nämnts, så har möjligheten att ha mer personliga samtal med medarbetare försämrats. Detta 

har vissa grupper löst genom att lägga möten på övertid, då exempelvis TL inte kommer bli 

tvungen att svara på en andon utryckning. Detta är någon som de hoppas kommer förbättras 

med tiden. 

Arbetet med beteende på arbetsplatsen upplever samtliga respondenter att de, medvetet eller 

omedvetet, arbetar med. Återigen lyfts vikten av att föregå med gott exempel men även hur 

viktigt det är att arbeta säkert. Den största svårigheten de möter är individer som inte är 

mottagliga för feedback och att vissa grupper får arbeta så mycket med avvikelsehantering att 

det inte finns någon tid över för coachning. De menar att coachningen är viktig dels för att 

utveckla sina medarbetare i det arbete de genomför men även för att det ger tillfälle för 

feedback och personlig kontakt med sina medarbetare. Organisationen upplevs som väldigt 

avvikelsefokuserat och att avvikelser överlag får ta stor plats. Fler respondenter menar också 

att på pappret så står det att kvalitet samt säkerhet och miljö är de två viktigaste områdena att 

arbeta med på Scania, men i verkligheten pratas det mer om kvalitet. Naturligtvis arbetas det 

jättemycket med säkerhetsfrågor men de får inte lika stor plats i diskussionen. Att avvikelser 

får ta en stor plats innebär också att positiv feedback inte får den plats den borde ha. 

Majoriteten av respondenterna menar att de är dåliga på att ge positiv feedback och att det är 

något de försöker tänka på.  

6.2. Teman 

Nedan beskrivs resultatet utifrån de 10 teman som analysen fastställde. Respondenterna är 

namngivna R1-R10 utan inbördes ordning.  

6.2.1. Individen 

Första temat är ”Individen”. Samtliga respondenter belyser vikten av att individerna på line 

inte försvinner in i mängden människor. En respondent menar: 

R6 ”Dom måste nog får känna sig viktiga och att dom bidrar och att dom får 

fortsätta känna det hela tiden” 

Respondenterna menar att det är viktigt att lyfta fram medarbetarnas kvaliteter och använda 

dem. Så här säger en respondent i samband med introduktionen av en ny montör och vem den 

ska gå bredvid för att lära sig positionerna: 
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R10 ”Vissa personer är skapta att lära ut och vissa personer är ju inte det” 

Denne menar att vid introduktion av ny montör är det viktigt att montören får en god 

grundkunskap. Detta sker bland annat i och med att man låter de medarbetare som besitter 

kunskap och kan lära ut den göra det. 

Respondenterna menar även att de är väldigt måna om att ha medarbetare som trivs och 

presterar bra. De menar att om medarbetarna mår bra så presterar man bra och attityden på 

arbetsplatsen blir bättre. 

R10 ”Att personen mår bra det är ju det som är det viktiga” 

R6 ”Bra beteende är när dom verkligen alltid försöker göra rätt från sig själva att 

man försöker göra så gott man kan” 

Detta välmående skapas bland annat av att individen förstår dess betydelse för produktionen. I 

intervjuerna framkom det hur viktig den förståelsen är. Om de inte gör ett bra jobb, 

produceras inte bra lastbilar till kund och Scania skulle inte vara det världsledande företag det 

är idag.  

R10 ”Det är ju inte jag som har gjort det det är dom som har gjort det” 

Så säger en respondent för att belysa medarbetarnas betydelse i produktionen och menar att 

det är därför de måste lyftas fram och synas.  

6.2.2. Gruppen 

Temat ”Gruppen” är tänkt att lyfta fram behovet av gruppen. Att line behöver bestå av 

välfungerade grupper för optimal produktivitet är samtliga respondenter överens om. Idag 

skiljer sig grupperna, både individmässigt och i mognadsgrad. Det är däremot tydligt var man 

önskar nå. Respondenterna uttrycker att de söker efter en känsla av gemenskap och öppenhet i 

grupperna. Så här säger två av respondenterna: 

R10 ”Vi är ett lag vi gör det här tillsammans” 

R6 ”Lita på att det vi säger till varandra stannar inom den gruppen så försöker 

jag nog prata ganska öppet med dom när jag känner det förtroendet för dom” 

På grund av den höga personalomsättningen som produktionen har sker det konstant en stor 

förändring i gruppkonstellationerna. En respondent säger: 

R6 ”Den kommer ju splittras någon gång och när det kommer in en ny individ så 

tror jag att gruppen faller lite och så får man börja bygga” 

Detta är en utav utmaningarna en ledare på Chassi ställs inför. 
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6.2.3. Att leda 

Temat ”att leda” handlar om att belysa hur ledaren resonerar om sig själv och sin ledarroll. I 

intervjuerna pratar respondenterna om att vara en förebild och vara tydlig i sin målsättning för 

grupperna.  

R6 ”Det startar ju alltid från mig och vilka signaler jag sänder ut om jag säger 

att vi ska göra rätt från oss och sen får vi in avvikelser och jag börjar skylla 

ifrån mig…ja men då skickar jag dubbla signaler.” 

R5 ”Jag vill vara en mentor roll, jag vill att dom ska känna en trygghet hos mig 

och att dom kan komma till mig vid problem” 

R2 ”Min roll är att jag ska lära ut och då betyder det att jag bör kunna allt och 

det är ju mitt mål att jag ska kunna allt” 

Respondenterna vill vara ett stöd till individerna och lyfta dem istället för att styra den. Nedan 

beskriver två respondenter hur de resonerar kring att leda. 

R3 ”Just att visa att jag menar allvar så måste jag vara ute i grupperna” 

R2 ”Jag brukar ofta lägga upp allt ansvar på montörerna så att jag inte kommer 

med så mycket själv, vet jag att det är en viss diskussion som behöver tas upp 

då kan jag leda in dom till den diskussionen men jag säger inte rakt ut så det 

kommer från gruppen” 

Ett sätt att försöka uppnå ett bra ledarskap är att vara närvarande, synlig och tillgänglig för 

gruppen. 

6.2.4. Behov 

Tre olika aspekter på behov kunde fastställas. Första aspekten är de behov som individerna 

(exempelvis montörer, teamledare, produktionsledare) har. Alla har enskilda/unika behov som 

deras ledare behöver bemöta. Nedan beskriver en respondent hur denne lägger upp arbetet för 

att möta detta behov. 

R9 ”...man får ju försöka tänka ut något för varje person liksom, för det passar ju 

inte samma för alla” 

R9 ”Fast det kanske är lite jobbigare för mig att hålla på och planera för varje 

person … men det lönar sig i längden tror jag, alla blir vi mer delaktiga och 

så” 

Det finns ett behov för individen att vara Sedd, Hörd och Bekräftad (SHB), vilket är viktigt 

för en ledare att uppmärksamma. Återigen är det individuellt vilken form SHB tar sig, men 

samtliga respondenter uttrycker att det finns ett behov. Så här säger tre respondenter: 
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R1 ”För vissa personer så räcker det i en klapp på axeln och en bra jobbat” 

R1 ”Man såg att det började lysa i ögonen när man gav honom positiv feedback” 

R10 ”Att dom får känna att vi gör ett bra jobb är ju viktigt” 

Behovet grupperna har är en andra aspekt i samband med behov som framkommit i analysen. 

Även detta behov kan skilja sig. Skillnaden kan bland annat vara vilken mognadsgrad 

gruppen har. 

R6 ”Sen beror det på det kan vara en ganska omogen grupp som inte är redo för 

det då får jag nog peka lite mer med hela handen vad jag vill ska hända för 

aktiviteter…” 

R5 ”sen har jag tre olika typer av grupper också, en väldigt ung grupp, en 

äldre…och sen en grupp som är väldigt isolerad” 

En tredje aspekt av behov är vilka behov som själva stationen har. Stationerna på line skiljer 

sig åt och är till exempel olika krävande och tunga för medarbetaren.  

R5 ”Man står långt ifrån varandra så under själva arbetspasset pratar man 

knappt med någon” 

R5 ”…arbetsmomentet dom håller på med minsta lilla störning så kommer tre 

stycken efter på en gång” 

6.2.5. Feedback 

Temat ”Feedback” är uppdelat i två subteman: till individen och svårigheter. 

Feedback till individen 

Detta subtema behandlar den feedback som individerna får och hur man som ledare ser på 

möjligheten att ge feedback. Så här resonerar en respondent om att ge positiv feedback: 

R3 ”Jag tror det är viktigt att försöka göra det för jag lägger mig i så mycket när 

det inte är bra” 

Respondenterna menar att det är viktigt att man ger feedback, men att de tyvärr är mer 

avvikelsefokuserade. Däremot poängterar en respondent att positiv feedback bör komma från 

olika håll så att det är en kollektiv insats. 

R8 ”Dom får känna att vi gör ett bra jobb är ju viktigt för att inte jag bara går 

och säger det utan att även min chef går och säger det” 
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Svårigheter med att ge feedback 

Arbetet med positiv feedback ges inte den plats som det önskas. Det finns flera anledningar 

till detta. En respondent säger: 

R6 ”Teorin säger att vi ska berömma någonting som är bra men ibland går ju all 

energi åt att ta hand om allt som inte är bra istället” 

När och för vilka handlingar positiv feedback är värd att ge är en bedömningsfråga som varje 

ledare måste hantera.  

R5 ”Att bara montera och göra rätt en dag det ser inte jag som en klapp på axeln 

gör hela gruppen det absolut då ska dom ha klapp på axeln” 

Detta säger en respondent om positiv feedback. Respondenten fortsätter: 

R5 ”Du som ensam lyckas göra rätt en dag det är för mig ja det är det jag 

förväntar mig” 

6.2.6. Ansvar 

Att ta ansvar är ett ledord som samtliga respondenter berör. Det är en egenskap de söker efter 

hos sina medarbetare men även hos sig själva.  

R5”För att få en bra grupp så måste alla ta ett eget ansvar det är väl A och O” 

R1 ”…dom vill inte göra fel, det ska inte vara så att man rycker på axlarna” 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att ansvar är viktigt, inte bara för produktionen utan 

även för individerna. Så här säger en respondent: 

R6 ”Dom måste nog får känna sig viktiga och att dom bidrar och att dom får 

fortsätta känna det hela tiden” 

En ökad ansvarskänsla motiverar såväl individen som gruppen menar respondenterna.  

R7 ”Vissa behöver ansvar och känner dom sig väldigt uppskattade” 

R9 ”…till exempel om man har något bra förslag eller så så brukar man få jobbat 

med det själv då blir det som en liten morot att man får göra något annat än 

montera bara” 

R6 ”Då kan man tända drivet med att dom får göra saker även om dom inte 

kommer på sakerna själva så får dom göra sakerna själva och se resultatet av 

det, och börja se att det händer saker och då kan man kanske se att man kan 

tända de där drivet att komma på det själv och driva det framåt” 
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Alla respondenter lyfter deras roll i arbetet vad gäller ansvar. 

R7 ”Leva samma system själv som jag vill ska funka i varje team” 

R6 ”Jag behöver ju också leverera rätt från mig hela tiden” 

Ansvarskänslan är tänkt att stärkas då medarbetarna får ansvara för roller och positioner vid 

varje station.  

R8 ”Vi har ju fem positioner och fem individer, alla får en egen position, sen 

finns det ju roller, säkerhet och metod att man får hålla på med det med 

jämna mellanrum.” 

Detta arbetssätt att fördela ansvar menar respondenterna är ett sätt för att skapa engagemang 

för det förbättringsarbete som Scania kontinuerligt arbetar med. Man vill att medarbetarna är 

delaktiga då de besitter värdefull kunskap.  

6.2.7. Tydlighet 

Precis som temat ”Ansvar” upplevs även tydlighet vara ett ledord för respondenterna. Behovet 

av tydlighet är något som genomsyrar intervjuerna då de menar att de vill ha tydlig 

information från Scania och chefer, vidarebefordra tydlig information samt att det efterfrågas 

tydlighet från medarbetarna.  

R10 ”…vill ha raka puckar och direktiv för att veta vart dom ska gå” 

R5 ”Jag är otroligt rak på sak får jag reda på att något är fel så reder jag ut det 

på en gång” 

R5 ”tydlig med att hitta vardagliga kopplingar till sig själv hur man ser tydlighet 

är jätteviktigt för kommer jag inte nå fram men tydligt kan ju vara väldigt 

luddigt också tydligt är vårat mål som vi har satt det är jättetydligt men 

fortfarande så kan det vara svårtolkat för mig som individ vad det innebär för 

mig och då får man försöka vinkla det mot ett på utsidan bara nått som dom 

själva kan koppla till och ett brinnande intresse och självklart vill ju alla få 

ett bra mål” 

Respondenterna menar också att tydlighet är en viktig del i att lyckas producera. Så här säger 

en respondent gällande det: 

R7 ”Tydliga mål och ett bra lag kan man komma hur långt som helst” 

6.2.8. Attityder 

När respondenterna svarade på frågorna ”Hur skulle du säga att en bra grupp ser ut?” och 

”Vilka beteenden är bra beteenden hos en medarbetare?” väljer de oftast att referera till 

attityder man söker hos en medarbetare. 
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R9 ”Alla vågar säga vad dom tycker” 

R1 ”Den ska vara driven, högt i tak” 

R10 ”Dom har roligt det får vi inte glömma man måste ha roligt på jobbet det är 

jätteviktigt” 

R3 ”Positivt tänkande som ett vinnande team vinnande lag…att alltid tänka i dom 

banorna” 

R1 ”Lyhörd positiv och morgonpigg” 

R2 ”Det är ju drivet vill jag nog nästan ha hos alla” 

Samtliga respondenter trycker mycket på vikten att medarbetaren känner en trygghet både för 

individen och för resultatet.  

R4 ”Trygga grupper levererar bra.” 

R5 ”Jag tror att först och främst så gäller det att hitta den här tryggheten i en bra 

grupp, att alla tar ett ansvar, att man har respekt för varandra för att få den 

här så snabbt som möjligt få de här homogena gruppen ändå, få ett 

ansvartagande” 

6.2.9. Utveckling 

Temat utveckling består av två subteman: som motivation och klättra. 

Utveckling som motivation 

Att individen utvecklas har en stor betydelse till varför flertalet av respondenterna motiveras 

att leda. De menar att de alltid velat jobba med människor. ”Jag älskar att gå till jobbet” 

säger en respondent när denne förklara var den får sin motivation ifrån och menar att det är 

människorna på jobbet och jobbet i sig som gör att denne känner så. 

R5 ”Se människor utvecklas, det är min stora drivkraft, se när man, märka när 

man tänder lampan hos någon och få den och förstå” 

R4 ”Att se hur dom människor jag leder utvecklas som individer och utvecklas 

som lag” 

R2 ”Det är att se förändringarna som blir jag tycker det är jättekul att se hur en 

person förändrar sig stiga sig själv alltså självförtroende” 

R10 ”Se människor växa det är ju det klart roligaste när man ser nu ramlar 

polletten ner och se hur dom förverkligar på ett sätt” 
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Individuell utveckling 

Subtemat syftar till hur viktigt det är att individen utvecklas i sitt arbete. En ny montör får gå 

bredvid någon som besitter mycket kunskap om produkten och positionen. Detta är ett sätt att 

säkra att rätt kunskap sprids vidare. Så här sa en respondent om veteranerna, de montörer som 

arbetat i 20-25 år på line: 

R2 ”Det är som att kolla på Scania-huset, de är grundstenarna. Så är det 

verkligen, dom kan produkten in och ut. Det sitter i ryggen på dom och det är 

dom som lär ut de nya…de har sån viktig kunskap” 

För att belysa vikten av varje individ har man PU-samtal där man diskuterar den personliga 

utvecklingsplan en individ har. För exempelvis en montör är arbetet på line endast ett steg till 

något annat, till exempel tekniker. Majoriteten av det stöd en individ får av sin ledare sker 

ändå via coachning ute i produktion. 

R10 ”Man sitter ju en gång om året ungefär med varje individ och pratar om hur 

det har gått och vad individen har för mål och sånna saker men själva 

coachningen den sker ju mer ute på plats” 

R5 ”vi är så förbannat duktiga att odla fram kompetent personal också, så många 

går vidare till tekniker som TL så det är svårt, man är hela tiden och pendlar 

mellan olika faser”  

R2 ”…och så vet man att den här personen kan bli teamleader någon gång och 

då kan man alltid coacha på ett visst sätt så att han är förberedd precis som 

jag var” 

Möjligheten att klättra och utvecklas är även en anledning till att flera valt att ta på sig en roll 

som innebär ledarskap.  

R3 ”Jag vill vara med och bestämma och påverka” 

R2 ”Men jag vill klättra” 

R2 ”Vill du vara kvar som TL jämt eller vill du klättra det beror helt på vad du är 

för person och var du vill komma” 

6.2.10. Hinder 

De hinder som analysen visade att man ställs inför just nu har delats upp i tre subteman: 

förutsättningar, tid och nå individen.  

Förutsättningar 

Idag ställer man samma krav på exempelvis samtliga TL men de arbetar med skilda 

förutsättningar. Ett exempel är den ledarskapsutbildning som Scania tillhandahåller.  
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R9 ”Jag skulle gärna kunna tänka mig att man fick lite utbildning här på jobbet” 

Detta säger en respondent som inte fått gå någon utbildning. Ändå förväntas samtliga TL 

kunna prestera bra i sitt arbete. Andra förutsättningar som skiljer sig är gruppernas 

mognadsgrad, stationernas omfattning och individuella skillnader.  

R6 ”Kollar vi däremot på avvikelser där den är klurig eftersom vi jobbar med 

människor” 

Tid 

Tid som hinder gäller båda ur planeringssynpunkt och vad man faktiskt hinner med. TL har 

olika mycket tid att coacha sina grupper och PL har svårt att få till tid med TL beroende på 

andon-utryckningar. Så här säger en respondent: 

R9 ”Man ska ju hjälpa till som andon, det är oftast det som utlöser konflikter att 

man kanske inte hinner hjälpa till” 

R9 ”Det beror ju på vissa dagar är det ju mer att göra och vissa dagar är det ju 

mindre…en dag med mycket avvikelser då har man inte tid med det, då måste 

man göra annat” 

R9 ”Man blir ju störd varje gång man ska försöka sätta sig ner och göra 

någonting men ja det är så dom vill ha det” 

Två andra respondenter instämmer: 

R6 ”Idag så jobbar ju TL som en andon också och ska täcka det här andra vilket 

gör att planeringsmässigt kan det vara svårt ibland att få lite tid med en TL 

och prata om någonting ännu svårare är det att samla alla på en gång” 

R6 ”Vi samlas på kvällen innan så vi sitter efter på övertid och går igenom 

nyckeltalen och då finns det ju lite mer tid att prata mjuka delar” 

R5 ”Så jag ser ju en nackdel för min vinning att coacha mina TL i det här, den 

killen som har det lugnt om dagarna honom kan jag ju stå och coacha och 

jobba med, men jag har mycket svårare med dom två andra som har mer 

hektiskt, för dom behöver hela tiden lämna mig för att springa och släcka, 

och vi har svårare att få till möten, vi behöver lägga möten på övertid” 

Nå individen 

Det sista hindret som analysen lyfte fram är svårigheten att nå fram till vissa individer.  

R5 ”Förnekelse i beteendeform, en som inte kan köpa att dom gör någonting galet 

liksom, det kan jag tycka är ett beteende som är jättejobbigt”  
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R1 ”Det största problemet är väl framförallt dom som inte dom är bara här för 

att få sin månadslön dom har ingen form av pliktkänsla eller någonting det är 

ganska svårt att nå fram till dom människorna” 

Att inte kunna nå fram till individerna i sin grupp upplevs som väldigt jobbigt och krävande. 

Det tar både tid och kraft menar flera respondenter. 
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7. DISKUSSION 

Diskussionen belyser studiens teoretiska ramverk i samband med de fastställda teman. Den 

berör även resultatet i förhållande till studiens syfte att kartlägga hur individer i 

ledarskapsroller arbetar med beteende och motivation hos sig själva, gruppen och individerna 

i gruppen utifrån ett Organizational Behavioral Management perspektiv. 

Studien resulterade i flera intressanta perspektiv av hur begreppen ledarskap, beteende och 

grupputveckling används på Chassi.  

7.1. Ledarskap 

Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) skriver att ledaren är en normsättare i gruppen och 

Gordon (2009) menar att gruppmedlemmarna i sig och relationerna dem emellan är ledarens 

mest betydelsefulla verktyg att påverka. Båda aspekterna är något som diskuteras mycket i 

produktionen. Resultatet visar att respondenterna upplever att det i och med introduktionen av 

5+1 modellen blivit lättare att utvecklas som ledare på Chassi. De mindre grupperna har gjort 

att ledare på Chassi lättare kan nå ut till sin grupp med exempelvis information. I och med de 

mindre grupperna har möjligheterna att arbeta med relationerna på Chassi ökat, speciellt för 

TL. Detta är ett sätt för ledarna att fastställa sitt ledarskap. 

Gordon (2009) beskriver vikten av att ledaren ser individen för att kunna uppfylla individens 

behov. Även den individuella kontakten mellan ledare och medarbetare har ökat i och med de 

mindre grupperna. Nu kan individernas kompetens lyftas fram och ledaren kan tydligare 

förmedla sitt budskap till sina medarbetare. Respondenterna pratar om att vara en förebild och 

en mentor till sina medarbetare. Möjligheterna för detta ökar bland annat i och med att 

kommunikationen mellan dem och medarbetare har blivit bättre. Rollen som ledare innebär att 

man inte bör skicka dubbla signaler, vilket respondenterna uttrycker är viktigt. 5+1 modellen 

har medfört en tydlighet som tidigare saknades. Respondenterna upplever att de krav som 

ställs på gruppen gäller även ledaren och att de måste föregå med gott exempel. Detta är något 

som temat ”Att leda” belyser. Då behov är individuella skiljer de sig från person till person, 

men lär man känna individen ökar man förståelse för den. Detta innebär att ledaren kan lära 

sig vad de olika individerna i gruppen har för enskilda behov. Respondenterna menar att de 

med tiden märker vad som fungerar och inte fungerar för de olika individerna. Återigen har 

faktorn mindre grupper bidragit i detta arbete, men även att ledarna nu är mer närvarande. 

Respondenterna menar att de alltid är där och kan själva se vad som händer i gruppen och 

känna av hur den mår. 

Ett dilemma, som Gordon (2009) beskriver, är att en ledare behöver uppfylla andras behov 

och samtidigt få sina egna behov uppfyllda. De flesta respondenterna upplever att de i sitt 

arbete har ett stöd både från organisationen och från deras chefer. Någon uttryckte sig 

däremot sakna utbildning, exempel GRUL, och någon annan menade att det inte alltid finns 

tid att i lugn och ro sitta ner och prata med sin chef eller sina medarbetare. Detta kan ses som 

svagheter i systemet som kan behövas se över. Tidsaspekten kan bero på att man fortfarande 

är i uppstartningsfasen i introduktionen av 5+1 modellen så det är något som med tiden kan 
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försvinna. Med det sagt så bör det ändå hanteras då behovet att få tid med sin ledare finns och 

behov bör inte ignoreras ifall man vill utöva ett framgångsrikt ledarskap. 

7.2. Beteende 

OBM fokuserar på beteendets roll inom organisationen. Genom ABC-modellen beskriver 

bland annat Olofsson (2010) hur man kan arbeta med aktiverare och konsekvenser för att 

förstärka och släcka beteenden. Beteende, både hur man arbetar samt hur man beter sig emot 

sina medarbetare, är något som samtliga respondenter upplever sig medvetet eller omedvetet 

arbeta med.  

Olofsson (2010) skriver att för att aktiverarens, det som triggar ett beteende, effekt ska vara 

optimal bör den vara nära i tiden i förhållande till beteendet och vara omväxlande för att inte 

förlora sitt värde. De vanligaste aktiverarna som kan urskiljas är coachning och information, 

både från möten och direkt kontakt mellan ledare och medarbetare. I och med att man arbetar 

mycket ur ett individperspektiv kan aktiverarna bli mer individanpassade, vilket teman som 

”Tydlighet” och ”Ansvar” belyser. Ledaren är närvarande och coachningen innebär att man 

arbetar mer i realtid och mer på individnivå. Detta är två starka förutsättningar för ledarna att 

arbeta med effektiva aktiverare.  

Andersson och Klintrot (2009) skriver om konsekvenser som antingen förstärkande eller 

försvagande. Studien fastställde flertalet konsekvenser och den vanligaste på Chassi är 

avvikelsehantering vad gäller beteende och speciellt kvalitet på produkten. Ett felaktigt 

beteende som innebär en osäker handling eller en felaktig montering rapporteras som en 

avvikelse. Flera respondenter har uttryckt att man är väldigt avvikelsefokuserade och menar 

att det kan vara anledningen till varför de ses som så vanliga i samband med feedback, som 

resulterade i ett tema i analysen. Just positiv feedback är en till konsekvens som denna studie 

önskar lyfta fram. Majoriteten av respondenterna menar att positiv feedback är något som de 

är dåliga på, men att det även kan vara svårt att uppmärksamma bra beteende. En anledning 

till detta ansågs vara att mestadels av tiden ibland gick till att arbeta med avvikelser. TL 

upplevdes speciellt ha svårt att sätta av tid till att exempelvis coacha sina medarbetare och bli 

coachad av PL.  

Andersson och Klintrot (2009) menar att vår inlärningshistoria är unik och av den 

anledningen behöver ledare känna individerna i gruppen för att optimalt kunna använda 

verktyg som positiva och negativa förstärkare och försvagare. Även konsekvenser är 

individuella och beror på personen om de är förstärkande eller försvagande. Återigen är det en 

fördel att arbetet sker i mindre grupper så man kan anpassa exempelvis feedbacken för varje 

individ. Temat Behov belyser detta med citat som 

”...man får ju försöka tänka ut något för varje person liksom, för det passar ju 

inte samma för alla” 

Det tar däremot tid innan en ledare vet vad som triggar en individ men med mindre grupper 

har detta arbete underlättats markant.  
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7.3. Grupputveckling 

Danes m.fl. (2002) skriver att FIRO modellen illustrerar hur grupper kan tillhöra olika faser. 

Varje fas, tillhöra, rollsökning och samhörighet, har olika behov och kräver olika slags 

ledarskap. Det bör vara speciellt viktigt för en PL att förstå vilken utveckling en grupp 

genomgår och var i utvecklingen den är. Anledningen till detta är att denne i sitt arbete 

hanterar flera olika grupper som kan ha olika mognadsgrader. Så en PL kan alltså inte hantera 

grupperna lika då de kan skilja sig åt. Genom att lyssna på respondenterna kunde det urskiljas 

tendenser till hur olika grupperna är i sin mognadsgrad. Vad det kan bero på kan inte denna 

studie fastställa utan hänvisar till teorin som menar att ledaren spelar en stor roll i gruppens 

utveckling. Har denne inte kunskap om vilket ledarskap som behövs är det svårt för denne att 

uppfylla det behov som gruppen har i den fas den befinner sig i.  

Schutz (1997) skriver ju mer kunskap ledaren har om sig själv desto större förståelse får 

denne om gruppen och individerna samt för de behov som uppstår. Denna studie önskar 

därför understryka vikten av ledarskapsutbildning för samtliga ledare. Vilket är något som 

även en respondent efterlyste:  

”Jag skulle gärna kunna tänka mig att man fick lite utbildning här på jobbet” 

Olsson (2000) skriver att grupper ofta faller tillbaka i tillhöra fasen. En utmaning line står 

inför vad gäller grupputveckling är att personalomsättningen är väldigt hög där. Så om en 

ledare har kunskap om hur en grupps utveckling kan se ut ökar möjligheterna för denna att 

leda gruppen att nå FIROs samhörighetsfas och själva resan behöver då inte kosta så mycket 

energi för varken gruppen eller individen.  

Lencionis (2002) första hinder, avsaknad av förtroende, motarbetar de på Scania i och med att 

man nu arbetar i mindre grupper. Det upplevs som om grupperna numera är mycket tajtare än 

förut. Samtliga ledare pratar om att de krav man ställer på sina medarbetare ställer man även 

på sig själva.  

Det andra hindret, rädsla för konflikter, menar respondenterna enklare kan motarbetas bland 

annat i och med de mindre grupperna. Intervjuerna visar att konflikter uppstår i grupperna, 

men alla är inte hälsosamma. Detta kan bero på var i FIRO cirkeln en grupp är och vilket 

ledarskap som gruppen leds av. Det finns tendenser på god hantering av konflikter på line, då 

resonemang som ”högt i tak” finns och att hantering av konflikter sker relativt omedelbart. 

Det kan dras paralleller mellan det tredje hindret, brist på engagemang, och hur 

respondenterna arbetar för att skapa en trygghet i gruppen. Temat Attityder belyser hur viktigt 

trygghet är både för medarbetaren och för respondenterna själva. Trygghet kan man även 

finna tendenser av i temat Gruppen. En respondent säger: 

”Lita på att det vi säger till varandra stannar inom den gruppen så försöker jag 

nog prata ganska öppet med dom när jag känner det förtroendet för dom” 
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Här belyser respondenten även hur denne försöker föregå med gott exempel och själva öppna 

upp för att skapa trygghet. 

Hindret, undvikande av ansvarstagande, kan kopplas samman med temat ”Tydlighet”. 

Respondenterna pratar om att det blivit mer tydligt vad produktionen har för mål. Detta 

innebär att de som ledare kan sätta upp en tydligare målsättning för gruppen som även visar 

hur de ska nå dit. Om målen är tydliga och vad individerna måste göra för att nå dit kan 

ledaren enklare skapa en atmosfär där individerna arbetar mot gruppens mål och vill gruppens 

bästa. Även temat Ansvar belyser hur respondenterna försöker arbeta sig förbi detta hinder. 

Genom att delegera ansvar försöker de skapa en känsla av delaktighet för arbetet men även i 

gruppen. 

Ouppmärksam för resultatet är det tredje hindret och innebär att individen sätter sitt eget 

resultat framför gruppen. Här måste ledaren tydligt visa vägen genom att själv inte se till sig 

själv utan alltid sätta gruppen först. Om ledaren börjar arbeta själviskt kommer gruppen följa 

det beteendet. Här måste respondenterna däremot vara aktsamma så att de inte arbeta emot sig 

själva. Det är väldigt positivt hur individerna synliggörs och hur man ska fokusera på deras 

personliga utveckling. Detta är något som temat ”Individuell utveckling” berör. Vad man 

måste vara försiktig med är att se till så att denna personliga utveckling inte tar mer plats än 

gruppens utveckling och mål. Detta infattar även ledaren och hur denne ser på sin egen 

utveckling i organisationen. Om exempelvis rollen som TL ses för ledaren som ett steg i att 

klättra vidare till något annat får den målsättningen inte ta överhand över gruppens prestation.  

7.4. Förslag till förbättring 

En situation som temat ”Behov” berör, är en TLs situation. Introduktionen av 5+1 påverkar 

hela avdelningen. Det innebär en förändring för samtliga, men speciellt för de med 

ledarskapsroller. I inledningen av denna rapport nämndes metaforen ringar på vattnet för att 

beskriva ledarens roll i förändring. Syftet med att här lyfta fram TLs situation är då dennes 

arbete med gruppen, stationen och medarbetarna kan tolkas som resultatet av det arbete som 

sker genom hela organisationsstrukturen. Fungerar med andra ord inte TLs arbete är det 

möjligt att orsaken till det finns någon annanstans i strukturen. Det önskvärda arbetssättet för 

en TL i och med 5+1 modellen illustreras i figuren nedan. 
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Figur 9 visar hur det är tänkt att en TL ska arbeta. 

En TL ska besitta kunskap om den station som dennes grupp arbetar på. Detta innebär att TL 

behöver kunna samtliga positioner som stationen innehåller för att på så sätt kunna coacha 

medarbetaren. Detta är en del i det förbättringsarbete som organisationen kontinuerligt arbetar 

med för att arbeta bort avvikelser på både kvalitet och arbete. Sedan ska TL även arbeta med 

hela gruppen så att den utvecklas till välfungerande grupp. Detta innebär att hantera allt från 

konflikter till introduktion av nya medarbetar. Slutligen ska TL även coacha medarbetaren 

mot dennes individuella mål. Som stöd har TL en PL som coachar den och som ska kunna 

hoppa in och assistera TL vid behov. PL behöver alltså också kunskap om stationen för att 

kunna optimalt stödja sina TL. Så här är, som Figur 9 illustrerar, målsättningen att en TL ska 

arbeta.  

Det är full möjligt att nå denna målsättning, men då behöver TL bland annat ha en 

välfungerande grupp med individer som kan hantera stationen oavsett hur tung eller känslig 

den är. Resultatet visar att förutsättningarna att nå dit finns men att det skiljer sig väldigt 

mycket grupper emellan. Temat Behov lyfter bland annat fram att stationerna skiljer sig åt och 

kräver olika mycket av medarbetaren. En annan anledning till hur det skiljer sig mellan 

grupperna är avvikelsehantering som tar mycket tid ifrån TL.  
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I värsta fall kan arbetssituationen se ut som figuren nedan visar. 

 

Figur 10 visar hur verkligheten kan se ut i vissa grupper. 

Figur 10 visar hur TL är upptagen med att hantera avvikelser. Detta resulterar i att 

medarbetare och gruppen inte får det stöd som de har behov av. TL har med andra ord inte 

någon tid över för coachning och att utveckla gruppen. I sådana situationer ska PL kunna 

hoppa in och hjälpa till, men i vissa fall saknar PL kunskap om stationen. Detta innebär att PL 

därför mest kan erbjuda att vara ett stöd för TL.  

I och med att mycket utav TLs tid går till att hantera avvikelser påverkas även dennes relation 

med sin PL. Det finns exempelvis ingen tid över för PL att coacha TL. Det finns exempel då 

denna coachning, hantering av ”mjuka delar”, lagts efter arbetstid. Det är den chansen som 

ges för en PL att ostört kunna umgås med sina TL.  

Den positiva aspekten som avvikelsehantering för med sig är att TL får en ökad kunskap om 

stationen. För varje avvikelse som sker som TL får hantera, ökar denne sin förståelse och 

kunskap om positionen, produkten och/eller stationen.  

För att kartlägga Figur 10 samt fastställa de åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar 

för att nå Figur 9 kan en DCOM analys genomföras. Syftet med DCOM analysen skulle vara 

att se hur man kan öka möjligheterna för coachning hos en TL, ett beteende som man i detta 

fallet skulle vilja förstärka.  
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Nedan är ett exempel på hur en sådan analys skulle kunna se ut. 

Tabell 7 illustrerar ett exempel på hur en DCOM analys kan se ut. Observera att detta är ett påhittat 

exempel. 

DCOM   

Riktning Mål Coachande TL 

Kompetens 
Vad finns för 

kompetens? 
Utbildade TL 

Möjlighet 
Vad finns det för 

resurser? 

Utbildning, Coachning och 

stöd från PL, tillfällig andon 

som arbetare med avvikelser 

Motivation 

Finns det tydliga 

aktiverare och 

konsekvenser för att 

motivera? 

Aktiverare: Tidsbestämd 

coachning 

Konsekvens: Färre avvikelser 

och medarbetare som blir SHB 

 

Genom att genomföra en DCOM analys på varje station, egentligen kanske över varje 

position, skulle man kunna få en tydlig bild över hur stationen skulle kunna arbeta.  
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8. SLUTSATS 

Detta avsnitt besvarar studiens frågeställning och lyfter fram råd till Chassi. Avsnittet avslutas 

med förslag på framtida forskning. 

8.1. Frågeställning 

Studiens syfte att utifrån ett Organizational Behavioral Management perspektiv kartlägga hur 

individer i ledarskapsroller arbetar med beteende och motivation för egen räkning, sina 

medarbetare samt gruppen som helhet resulterade i tre frågor.  

1. Vad motiverar en ledare? 

Resultatet visar att en stor motivationsfaktor för en ledare är önskan att få arbeta med 

människor. Drivkraften kommer från att se människor utvecklas och den roll ledaren haft i 

det. Det ökande ansvaret och utmaningen som arbetet ger tenderar också att vara en faktor till 

vad som motiverar en ledare. Det finns även de som motiveras av att nå längre och ser den 

roll som ledaren har idag som en del av något större och ett sätt att nå ett annat större 

slutgiltigt mål.  

2. Hur kan en ledare motivera individen?  

En ledare behöver skapa ett engagemang hos individen för att öka motivationen. Detta görs 

genom att tydligt belysa konsekvenserna för det arbetet som ledaren vill att individen ska 

genomföra. Det måste vara konsekvenser som är av betydelse för varje enskild individ, men 

ofta är det viktigt för samtliga att de känner sig sedda, hörda och bekräftade.  

Verktyg man kan arbeta med är till exempel att utmana individerna och deras förmåga. Detta 

kan göras genom att bland annat ge dem mer ansvar och skapa en känsla av att utvecklas. Ett 

annat verktyg är att lyfta individen och öka dennes förståelse för vilken roll den spelar för 

helheten, att vara en del i något större. Detta görs genom att skapa kunskap för produkten och 

vilken roll individen har i produktionen.  

3. Hur får en ledare gruppen att arbeta mot ett gemensamt mål? 

En grupps behov varierar beroende på vilken mognadsgrad den har. Tydlighet är däremot 

något som genomsyrar hela utvecklingen. Viljan att uppnå en tydlig och rak kommunikation 

finns. Man trycker på hur viktigt det är med en tydlig målsättning samt hur viktigt det är att 

individerna i gruppen tydligt förstår hur de kan nå målsättningen. 
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8.2. Budskap till Chassi 

 Det finns en jättebra grund att stå på, ni har människor som brinner för arbetet, 

produkten och medarbetarna. Se styrkor och svagheter genom att kartlägga varje 

grupp så ni vet vad ni kan använda och vad ni behöver stärka. Det går inte att hantera 

samtliga grupper lika då deras förutsättningar är olika. 

 Se till att ledarna har rätt förutsättningar för att nå de satta målen. Genom en DCOM 

analys kan mål fastställas samt huruvida förutsättningarna för att nå dem finns. På så 

sätt kan man specificera de svagheter och styrkor varje grupp har och arbeta utifrån 

dem. 

 Ge ledare bra verktyg att arbeta med, exempelvis utbildning och stöd. Organisationen 

erbjuder flera möjligheter och kompetens som exempelvis Scania Academy. Det går 

inte att förvänta sig att en ledare ska kunna effektivt producera ett resultat utan rätt 

verktyg. Scania erbjuder som sagt många hjälpmedel, använd dem. 

8.3. Framtida studier 

Denna studie skulle kunna utökas och skapa en mer generell och representativ bild för 

organisationen i sin helhet. Då skulle ett alternativ vara att bredda den genom att genomföra 

samma studie på andra avdelningar. Detta skulle vara ett intressant alternativ för att se 5+1 

modellens påverkan, då man kan jämföra de olika avdelningarna i organisationen och se hur 

de skiljer sig. Detta skulle också innebära att man kan lära sig av varandras styrkor och 

svagheter. 

Ett annat alternativ som vore intressant är att genomföra en smalare och djupare studie genom 

att exempelvis smalna av målgruppen till endast TL eller PL. Speciellt de två rollerna då de 

står närmast produktionen och medarbetarna. Alternativt så skulle man kunna göra 

djupgående intervjuer ett led rakt ner. Alltså från PL till TL och fokusera på flödet i ledet 

istället för en specifik roll. 

Sista förslaget på framtida studier är baserat på det diskussionen tar upp om TLs situation. 

Förslaget är att studera varje station för sig och kartlägga vad det finns för behov, styrkor och 

svagheter hos den och på så sätt kunna fastställa vilka förändringar som behöver ske för att 

kunna skapa rätt förutsättningar att nå målsättningen med 5+1 modellen. 
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10. BILAGOR 

10.1. Grundläggandeledarskap-schema 

 

SCANIAS GRUNDLÄGGANDE 

LEDARSKAP – GRUL 

2 + 2 dagar 

 

Tider Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 

08.30 

/10.00 

Inledning 

Gruppbildning 

Spelregler 

Fika 

Backspegel 

Behov och 

drivkrafter 1 

Normalbeteende 

Fika 

Incheckning, 

Framsteg 

Nya grupper (rep 

FIRO) 

Presentation 

”SCANIA” 

Fika 

Backspegel 

Behov och 

drivkrafter 2 

Vid konflikt 

Fika 

10.00 

/12.00 

Johari Fönster 

Självpresentation 

”SCANIA” 

 

Behov och 

drivkrafter 1 

 

Ledarskap kopplat 

till FIRO 

Etik, normer och 

värderingar 

Golvövning, 

fyrhörning, 

Kort  teori + Scanias 

värderingar 

Intro Konflikter 

Konflikthantering 

12.00 

/13.00 

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

13.00 

/15.00 

Landa Självpresent 

FIRO- Golvövning 

+ teorin  

Fika 

Intro ” Att ge FB 

…” 

Feedback 2 

”Självbilden” 

+ FB-trappan 

Fika 

Scanias 

ledarskapsprinciper 

 

Fika 

Konflikthantering 

 

Feedback 4 

“Önskad …” 

Fika 

15.00 

/16.30 

Ledarrollen 1 

Närhet. 

Feedback 1 (V-H) 

”Uppskattar dig 

för ...” 

Summering 

Ledarrollen 2-3 

Summering av dag 

1-2 

Läxa till nästa 

gång 

Avrundning 

Inlärningsstilar 

  

Feedback 3 

”Uppskattar” 

Summering 

Feedback 4 

“Önskad …” 

Summering 1-4, 

“Brevet” 

Utvärdering 

Avslutning 



II 
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10.2. Intervjuguide 

 

 Vad innebär positionen? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter av ledarskap? 

Ledarskap: 

1. Hur förberedde du dig för rollen som ledare? 

2. Var får du motivation att leda ifrån? 

a. Får du bra stöd från Scania? 

b. Upplever du att dina behov som ledare fylls? 

3. Hur kommunicerar du med andra ledare? 

a. Vet du vad som händer i andra grupper? 

 Fördelar/Nackdelar med att veta 

b. Hur får du information från andra ledare? 

4. Hur möter du de behov som din grupp behöver? 

5. Vad anser du om det nya 5+1systemet som Scania infört? 

a. 2 Positivt 

b. 2 Negativt 

Gruppen: 

1. Hur introduceras en ny i gruppen? 

2. Anser du det vara svårt att komma in som ny? 

3. Hur ser din roll ut vid när en ny börjar jobba? 

 

4. Hur kan en konflikt i gruppen se ut? 

5. Hur skulle du hantera den? 

6. Vad gör du för att alla ska jobba mot samma mål? 

 

7. Hur uppdaterar du dig om vad som sker i gruppen? 

8. Hur skulle du säga att en bra grupp ser ut? 

a. Hur är stämningen 

b. Vad har en bra grupp för egenskaper? 

c. Hur når man dit? 
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Individen: 

1. Hur får du information från dina medarbetare? 

2. Hur informerar du dina medarbetare? 

3. Hur skulle du vilja att information sprids? 

 

4. Vilka beteenden är bra beteenden hos en medarbetare? 

5. Hur arbetare du med beteende/beteendeförändring? 

a. Hur ser er roll ut för att uppnå förändring? 

b. Vilken är den störta svårigheten att nå dit? 

 

6. Hur uppehåller du standarden på arbetet? 

7. Finns förutsättningarna för att uppnå nollvisionen? 

8. Upplever du att något saknas? 

9. Hur uppmärksammas ett bra beteende? 

a. Sker det någon mer uppföljning annat än på avvikelser? 

b. Hur motiverar du dina medarbetare? 
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10.3. Missivbrev 

 

Hej 

Mitt namn är Emma Hallstan och jag studerar på det kognitionsvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet. För att kunna ta min examen ingår det att genomföra examensuppsats 

under 20 veckor relaterat till min utbildning. Nu har jag fått den fantastiska chansen att få 

Scania Academy som uppdragsgivare och få att genomföra detta arbete på Chassi.  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur man på Scania resonerar om ledarskap, 

grupputveckling och beteende utifrån Organizational Behavioral Management och 5+1 

modellen. Nu är det dags att höra vad ni som jobbar där tänker och tycker så jag planerar 

genomföra intervjuer med er. Dina svar kommer att hanteras anonymt. Jag hoppas verkligen 

att du kan vara med.  

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller något annat så får du 

gärna höra av dig till mig, på telefon eller mejl. 

Mvh 

Emma Hallstan 

07X-XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX@XXXX.com 

Tack på förhand för din medverkan! 
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