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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka ett konsultföretags interventionsmodell för 
grupputveckling ur ett konsultperspektiv respektive kundperspektiv. Detta görs 
för att ta reda på vilka strategier som kan användas för att arbeta med 
grupputveckling och för att undersöka dessa strategiers upplevda resultat. 
Studiens teoretiska referensram består av forskning inom grupputveckling. Susan 
Wheelans teori om hur effektiva team skapas ses som en grund för studien, där 
hennes 10 nycklar till produktivitet utgör kriterier för vad som kännetecknar 
högpresterande arbetsgrupper. Studiens empiriska material består av intervjuer 
med konsulter på konsultföretaget samt kunder till dem. Resultatet visar att 
majoriteten av kunderna upplever konsulternas strategier som framgångsrika och 
att de har fått ett förbättrat företagsklimat, främst i form av ett öppnare klimat 
mellan de anställda. Vidare visar resultatet att faktorer som berör det existentiella 
och personella har varit framträdande i konsulternas tillvägagångssätt. Resultatet 
visar även på att utvärdering av interventionen kan ses som ett utvecklingsområde, 
för att ur ett långsiktigt perspektiv kunna uttala sig om strategierna verkligen 
fungerar. 

 
Nyckelord: Intervention, grupputveckling, kunskapsöverföring, feedback, 
högpresterande arbetsgrupp. 
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1. Inledning 
 
Hur kan en katt och en råtta samarbeta med varandra? Råttan upplever att katten tar plats och 
tycks bara vara intresserad av sina egna åsikter. Katten å andra sidan upplever att råttan alltid 
sitter tyst och är oengagerad. Första, andra och tredje mötet äger rum, men katten och råttan 
står fortfarande och stampar på samma ställe. Samarbetet präglas mer av irritation än 
prestation, där den förelagda arbetsuppgiften åsidosätts för konflikter.   
 
De flesta människor har troligtvis varit en del av en grupp där samarbetet inte fungerar, vilket 
kan leda till en känsla av frustration. Trots stora ansträngningar är det antagligen inte en enkel 
uppgift att få ett välfungerande samarbete. Enligt evolutionsläran har bildandet av grupper 
dock en väsentlig betydelse, eftersom grupper sedan begynnelsen har utgjort en förutsättning 
för människans överlevnadsförmåga och utvecklingen av den mänskliga kulturen (Wheelan, 
2013). Uttrycket “tillsammans är vi starka” är antagligen inget inbillat fenomen, utan kan 
snarare tänkas ha en avgörande betydelse.  
 
Enligt Susan Wheelan (2013) är det idag en trend att organisationer anlitar konsulter för att 
arbeta med arbetsgruppers dynamik och grupputveckling, där personal genomgår någon form 
av grupputvecklande intervention. Interventioner kan se ut på olika sätt, med varierande 
kvalitetsnivå och där en del tillvägagångssätt är mer strukturerade än andra. Att exempelvis 
åka på bergsklättring eller forsränning saknar forskningsbelägg, men är ändå en allmänt 
förekommande teambuildingföreteelse. Under de senaste 10 åren har fokuseringen främst 
varit riktad mot att utbilda teamledare, baserat på tanken att kompetenta ledare själva klarar 
av att styra grupper till att bli högpresterande. Wheelan (2013) framhåller däremot att 
forskning visar att även medlemmar bör ha djupare insikter i grupputveckling, för att förbättra 
möjligheten att öka effektiviteten och produktiviteten, och således bör både ledare och 
medlemmar utbildas.   
 
Av egna erfarenheter, under bland annat studietid och arbetslivserfarenhet, upplever vi att det 
ibland kan uppstå en viss friktion mellan gruppmedlemmar. Detta gäller främst då grupper 
sätts samman utan att deltagarna själva får välja. Det kan medföra att individer som är väldigt 
olika varandra och som arbetar på särskiljande sätt måste försöka samarbeta. Som nämnts 
tidigare kan det innebära att en katt och en råtta ska fungera ihop, trots många tydliga 
olikheter. Detta gör ämnet intressant att studera. Vidare finner vi det intressant även av andra 
anledningar. Dels för att komplexa arbetsuppgifter idag ofta kräver ett välfungerande 
samarbete och dels för att det, trots att det finns en mängd forskning om metoder för 
grupputveckling, inte finns lika mycket om hur dessa upplevs påverka deltagare (Wheelan, 
2013).  
 
1.1. Problemformulering 
När konsultföretag anlitas menar Wheelan (2013) att det är vanligt förekommande att kunder 
bortser från att ställa viktiga frågor till konsulter, frågor som kan vara grundläggande för 
interventionens resultat. Ett exempel är frågan om interventionen verkligen fungerar, det vill 
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säga om de som deltar i interventionen blir bättre gruppmedlemmar. En väsentlig anledning 
till att ta del av en intervention i grupputveckling bör vara att arbetsgrupper ska förändras i en 
riktning mot att bli mer effektiva och därför är en central aspekt också om det som lärs ut 
således är framgångsrikt. Wheelan (2013) menar att interventionsprogram som behandlar 
grupputveckling inte alltid resulterar i bättre gruppmedlemmar. Utifrån den aspekten har idén 
till denna undersökning vuxit fram.  
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka ett konsultföretags interventionsmodell för 
grupputveckling ur ett konsultperspektiv respektive kundperspektiv. Detta görs för att ta reda 
på vilka strategier som kan användas för att arbeta med grupputveckling och för att undersöka 
dessa strategiers upplevda resultat. Frågeställningar som valts är: 

1. Hur beskriver konsulter sina strategier för grupputveckling? 
2. Hur upplever kunder konsulternas strategier för grupputveckling? 
3. Hur upplever konsulter respektive kunder interventionens resultat?  

 
1.3. Teoretisk utgångspunkt och avgränsning 
I föreliggande studie är Wheelans (2013) teori om hur effektiva team kan skapas en grund till 
studien. Anledningen till det är att hon är en etablerad forskare på området och att hennes 
modell har fört samman forskning från 1930-talet fram till forskning idag, hon ger således en 
bred beskrivning av grupputveckling som är aktuell även idag. Wheelan (2013) beskriver i sin 
forskning ett antal faktorer som hon menar en grupputvecklande intervention bör innehålla. 
Hon kallar faktorerna för nycklar och i denna studie har dessa nycklar setts som kriterier för 
vad som kännetecknar en högpresterande arbetsgrupp. Vidare berörs gruppdynamiska 
processer ur olika teoretikers perspektiv, med avsikten att ge en bred bild av 
grupputvecklingens stadier. Anledningen till att det anses relevant i sammanhanget är att det 
visar att grupper kan gå från mer ineffektiva stadier till mer effektiva, något som är aktuellt i 
ett grupputvecklingsarbete. 
 
1.4. Disposition 
Studien är disponerad i sju delar, där nästa avsnitt består av en beskrivning av 
konsultföretaget. Det följs av en redogörelse av studiens teoretiska referensram, som inleds 
med en förklaring av för studien centrala begrepp. Därefter kommer en metodbeskrivning, där 
studiens tillvägagångssätt uppges. Det femte avsnittet består av en presentation av studiens 
resultat utifrån det empiriska materialet. Därpå kommer ett diskussionsavsnitt, där reflektioner 
förs kring studiens olika delar. Slutligen redogörs studiens källmaterial. 
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2. Konsultföretaget 
I följande avsnitt ges en presentation av konsultföretaget, med en kort beskrivning av 
bakgrunden till företagets grundande, arbetssätt samt modell för grupputveckling. 
Konsultföretagets namn med tillhörande modell kommer inte att benämnas på grund av etiska 
skäl, vilket vidare kommer att behandlas under metodavsnittet. 
 
Konsultföretaget består av 30 anställda med managementkonsulter, psykologer och 
beteendevetare. Samarbetet startade i början på 2000-talet, då grundarna av företaget började 
samverka för att hjälpa ett annat företag som var i behov av förändring för att skapa en mer 
positiv företagskultur. Nya idéer uppkom om hur förändringar kan skapas och ledde några år 
senare till att en konsultverksamhet formades. Idag arbetar konsultföretaget med både 
internationella koncerner och mindre lokala företag. 
 
Företaget beskrivs som en pådrivande partner i förändringsprocesser, där konsulterna sprider 
kunskap till kunder om företagskultur och företagsledning. Arbetet består av att förändra 
strukturer, strategier och processer, vilket i sin tur ska leda till att öka kunders effektivitet och 
lönsamhet. För att detta ska vara möjligt menar konsulterna att företag även bör förändra sina 
beteenden i takt med de andra förändringarna, och en förutsättning för det är att även 
kartlägga sådant som inte syns till ytan. Deras arbetssätt präglas därför mycket av hur 
människorna inom företagen fungerar. 
 
För att förändra grupprocesserna i en grupp har företaget utvecklat en modell, som de menar 
är ett viktigt hjälpmedel för att utnyttja kunskapen som individer i en grupp besitter. Modellen 
kan summeras i fyra punkter: 
 

• Förtroende och trygghet: att skapa ett klimat som bygger på att det finns ett 
förtroende mellan medlemmarna. Det ska finnas ett positivt klimat inom företaget. 

 
• Reflektion och lärande: att gruppen ska reflektera kring sitt samarbete och hur det 

påverkar effektiviteten i gruppen. 
 

• Uppmärksamhet och omsorg: att gruppen ska arbeta som ett lag, med hänsyn till 
varandra och uppgiften. 

 
• Förutsättningar och tydlighet: att kunna tolka uppgiften och anpassa roller utifrån de 

resurser som finns i gruppen. 
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3. Grupputveckling - en teoretisk referensram  
I detta avsnitt presenteras en bakgrund till grupputvecklingsområdet. Först ges en förklaring 
av för studien centrala begrepp, sedan presenteras teorier om grupputveckling och därefter 
redogörs tidigare forskning om grupputvecklande interventioner. Slutligen presenteras 
Wheelans (2013) 10 nycklar till produktivitet. 
 
3.1. Centrala begrepp  
 
3.1.1. Grupp, arbetsgrupp och högpresterande arbetsgrupp 
Det finns olika definitioner av vad som symboliserar en grupp. Donelson R. Forsyth (2009) 
menar att en del betonar kommunikationen mellan medlemmarna som en viktig aspekt medan 
andra lägger vikt vid ett ömsesidigt beroende. Ytterligare andra anser att det är ett gemensamt 
mål som förenar människor. Forsyth (2009) har sammanfattat tre utgångspunkter som han 
menar definierar en grupp: att en grupp består av två eller fler individer, att det är något som 
förbinder gruppen och att det finns en social relation mellan gruppmedlemmarna. 
 
Kjell Granströms (2006) definition av en arbetsgrupp är att medlemmarna tillsammans deltar 
i en uppgift för att nå ett gemensamt mål som gruppen har. Vidare nämner han sex olika 
punkter som kännetecknar en arbetsgrupps tillstånd. Dessa punkter innebär att gruppen har en 
uppgift som hela tiden är i fokus, att arbetet är förankrat i verkligheten, att det finns en 
samarbetsanda i gruppen, att medlemmar agerar utifrån att de har ett gemensamt intresse, att 
medlemmar sätter gruppens uppgift framför individuella intressen och slutligen, att idéer, 
inlägg och tankar är inställda mot handling. 
 
Vidare gör Wheelan (2013) en distinktion mellan arbetsgrupp och team. Arbetsgruppens 
medlemmar strävar efter att uppnå gemensamma mål och att skapa en välfungerande 
organisationskultur för att underlätta vägen mot målet. Arbetsgruppen blir sedan ett team när 
målen är upprättade och då gruppen utvecklat effektiva och produktiva metoder för att nå 
dem. Detta tillstånd kännetecknas av att arbetet inte längre känns som en börda, utan det är 
roligt och medlemmarna är engagerade och hjälper varandra. Wheelan (2013) menar att 
teamarbete kan vara avgörande för organisationers framgång. 
 
Wheelan (2013) kallar således de grupper som ännu inte uppnått ett önskat effektivitets- och 
produktivitetstillstånd för arbetsgrupper och grupper som gjort det kallar hon för team. Till 
skillnad från denna distinktion mellan arbetsgrupp och team, kommer definitionen av team i 
denna studie att likställas med vad som benämns som en högpresterande arbetsgrupp.   
 
3.1.2. Förändringskonsult, intervention och strategier 
Wheelan (2005) definierar en konsult som en person som erbjuder professionell hjälp och 
service. En konsult som arbetar med grupputveckling beskrivs ha inflytande över individ, 
grupp eller organisation. Konsulten fungerar som ett stöd och målet är att ingripa för att 
förändra en grupps strukturer, procedurer och processer i en positiv riktning. 
 



	   5	  

En konsult ska således hjälpa medlemmar i en grupp att uppnå uppsatta mål och för att 
underlätta det kan en intervention vara ett viktigt hjälpmedel. Enligt Wheelan (2005) är en 
intervention ett medvetet tillvägagångssätt som ska minska gapet mellan ett rådande tillstånd 
och en klients önskade tillstånd. Interventioner bygger på olika strategier som konsulten 
organiserar och utvecklar för att hjälpa gruppen. Strategierna baseras på diagnoser som 
grundar sig på information som konsulten har samlat in om gruppen genom bland annat 
intervjuer, frågeformulär och undersökningar. För att målet med konsultationen ska bli 
uppfyllt är en viktig förutsättning att konsulten är medveten om att det finns en variation i 
gruppens dynamik, och därför fungerar det sällan att enbart fokusera på gruppens uppgifter. 
För att hålla en hög effektivitets- och produktivitetsnivå bör konsulten tillsammans med 
gruppen även fokusera på gruppens underliggande dynamik. Om grupper också koncentrerar 
sig på sådana variabler ökar möjligheten att förbättra effektiviteten och produktiviteten. 
 
3.2. Gruppdynamiska processer - Fältteori 
Kurt Levin (1951 i Forsyth, 2009) använde begreppet gruppdynamik för att förklara att 
grupper är dynamiska snarare än statiska och att dynamiken präglas av de aktiviteter, 
operationer, processer och förändringar som sker i en grupp. Vidare beskriver Levin (1952 i 
Olsson, 1998) gruppen som ett mönster av krafter i ett fält, vilket han kallade för fältteorin. 
 
När krafter inom ett fält, individer eller omgivningen förändras visar det sig i hela fältet och 
det skapas en ny gruppsituation. Krafterna har nämligen olika fältkartor, vilket påverkar 
interaktionen inom fältet som i sin tur påverkar gruppens och även organisationens 
utveckling. För att förstå och förändra gruppens situation bör därför de olika krafterna inom 
ett fält kartläggas. En person kan uppfatta fältet som betydelsefullt eller betydelselöst utifrån 
personens egna uppfattningar och därefter kommer att agera i fältet utifrån det. För att 
illustrera detta kan en utgångspunkt vara att gruppen har ett gemensamt mål att sträva mot. En 
del individer i gruppen underlättar vägen mot målet medan andra försvårar, beroende på om 
målet tillgodoser egna behov eller inte (Olsson, 1998). Detta sammanfattar Forsyth (2009) 
med formeln B = f(P,E), där B står för en gruppmedlems beteende som ett resultat av 
interaktionen mellan dennes egenskaper (P) och sociala faktorer (E), exempelvis 
gruppmedlemmar, gruppens sammansättning och situationen. Vidare menade Levin (1952 i 
Olsson, 1998) att gruppen kan ses som ett enat system, där fokus bör ligga på gruppens helhet 
snarare än på delarna. Han hävdade således att en förändring i en del av helheten leder till att 
varje annan del i helheten också förändras. 
 
3.3. Gruppdynamiska processer - Gruppteori om grundantaganden 
För att förstå de dynamiska processerna som sker i en grupp skriver Granström (2006) att 
hänsyn bör tas till de omedvetna processerna som uppstår då människor samlas för att göra 
något tillsammans. Han ger således en beskrivning av gruppdynamik ur ett psykoanalytisk 
perspektiv och refererar till bland annat Wilfred Bions (1961 i Granström, 2006) gruppteori, 
som Granström (2006) hävdar har inspirerats av bland annat Melanie Klein och Sigmund 
Freud. 
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Enligt Bion (1961 i Granström, 2006) kan grupper fungera på olika nivåer, antingen som 
arbetsgrupp eller grundantagandegrupp. Det förstnämnda menade han präglas av en 
sofistikerad anda där alla samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Den andra nivån består 
av starka känslor där gruppen också delar gemensamma antaganden, som kan liknas med 
omedvetna föreställningar eller fantasier av regressiv natur. Bion (1961 i Granström, 2006) 
menade att gruppens gemensamma antagande är att de har en annan uppgift gemensamt, än 
den nämnda. Exempel på sådan uppgift kan vara att de tillsammans ska bekämpa en fiende 
eller undvika krav, som alla upplever. 
 
När gruppen upplever ångest, exempelvis på grund av att den blir pressad, inverkar det i 
högre grad hämmande för effektiviteten, istället för att främja gruppens arbete. Arbetsgruppen 
har då omvandlats till en grundantagandegrupp och detta tillstånd delar Bion (1961 i 
Granström, 2006) sedermera upp i flera typer av grundantaganden: beroende, kamp, flykt och 
parbildning. I beroendegruppen saknar deltagarna handlingskraft och överlåter 
beslutsfattandet till ledaren. Det råder brist på kreativitet och deltagarna är förvirrade, därför 
förlitar de sig på ledaren. Alla typer av konflikter förnekas. Kampgruppen däremot präglas av 
relativt hög aktivitet bland deltagarna, då aktiviteterna är riktade mot något eller någon. Det är 
vanligt med hög grad av aggression och brist på solidaritet, där konflikter utreds genom kamp. 
Flyktgruppen riktar sin aktivitet bort från något. I början är aktiviteten relativt låg, men den 
ökar i takt med att gruppen försöker undvika krav. Precis som i beroendegruppen är 
kreativiteten ganska låg. Tillståndet präglas inte av fientlighet som i kampgruppen, men viss 
besvikelse kan existera. Konflikter är sällsynta och alla krav undviks. Slutligen består 
parbildningsgruppen av att det är ett par som är aktivt, medan resterande deltagare är passiva. 
Stämningen är varm, lekfull och sensuell, men under ytan döljer sig svartsjuka. Det råder hög 
kreativitet, men inte gällande den föreliggande arbetsuppgiften. Konflikter förnekas och tillåts 
inte att konfronteras. 
 
Både arbetsgruppen och grundantagandegruppen kan ses som tillfälliga tillstånd som växlar 
mellan varandra. Sådana växlingar kan ske mellan 10-50 gånger under ett sammanträde på en 
timme. Grundantagande behöver däremot inte enbart ses som ett regressivt tillstånd, där 
gruppens effektivitet hindras, utan kan även innebära en utveckling för grupper. Det kan vara 
ansträngande för grupper att ständigt befinna sig i ett arbetsgruppstillstånd, vilket kan göra att 
ett växlande till ett av grundantagandena kan upplevas som en avlastning. Gruppen kan samla 
nya krafter för att fungera som arbetsgrupp, därför ses även detta tillstånd som naturligt och 
ofrånkomligt för att grupper ska kunna överleva. Exempelvis kan ett växlande från 
arbetsgrupp till kampgrupp, där gruppen eventuellt upprätthåller sig med att smutskasta en 
upplevd fiende, innebära ett slags “pep-talk” som ger gruppen ny kraft att ta sig an uppgiften 
på ett mer effektivt och strategiskt sätt. En växling till en flyktgrupp skulle kunna ses som en 
temporär vila från den sofistikerade och rationella arbetsgruppen, som också kan innebära ett 
insamlande av krafter för gruppen (Bion, 1961 i Granström, 2006). 
 
3.4. Grupputveckling i olika stadier 
Forsyth (2009) refererar till Bruce Tuckman (1965) då han beskriver de utvecklingsstadier 
som grupper går igenom. Tuckmans (1965 i Forsyth, 2009) teori om grupputveckling är en 
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väl använd utgångspunkt vid beskrivning av gruppers utveckling. Teorin visar hur grupper 
utvecklas successivt i fem olika faser som han benämner: forming, storming, norming, 
performing och adjouring. I likhet med Bions (1961 i Granström, 2006) olika 
grundantagandetillstånd, följer faserna inte alltid samma riktning, en del grupper kan hoppa 
över vissa faser medan andra går igenom dem på sina specifika sätt (Tuckman, 1965 i 
Forsyth, 2009). 
 
Den första fasen Tuckman (1965 i Forsyth, 2009) beskriver kallas forming och kan översättas 
till orienteringsfasen. I denna fas läggs det inte mycket energi på den avsedda uppgiften utan 
interaktionen består snarare i att lära känna varandra. Det råder ofta stor spänning och 
gruppmedlemmarna är försiktiga med att ta för sig och säga vad de tycker eftersom deras 
roller i gruppen inte är fastställda. 
 
Nästa fas benämner Tuckman (1965 i Forsyth, 2009) för storming, konfliktfasen. I denna fas 
har gruppmedlemmarna bekantat sig mer med varandra. Det leder till att medlemmarna vågar 
vara mer öppna mot varandra, vilket kan innebära att det uppstår frustration mellan 
medlemmarna. Under orienteringsfasen accepterar gruppen ofta ledaren utan invändningar, 
men under konfliktfasen ligger mycket fokus kring relationen mellan ledaren och resten av 
gruppen. Medlemmarna pendlar ofta mellan “fight” och “flight”, de agerar antingen genom att 
utmana ledarens beslut eller ta avstånd från denne. I likhet med Bions (1961 i Granström, 
2006) teori om att tillstånd av “regressiv natur” inte enbart behöver ses som något negativt, så 
bör inte konflikter heller ses som enbart något dåligt. För att grupper ska utvecklas och 
förändras kan ett visst mått av konflikter vara nödvändiga, i annat fall präglas gruppens 
dynamik ofta av att medlemmarna är omotiverade, uttråkade och inte särskilt involverade 
(Tuckman, 1965 i Forsyth, 2009). 
 
Den tredje fasen titulerar Tuckman (1965 i Forsyth, 2009) norming, struktureringsfasen. Till 
skillnad från orienteringsfasen och struktureringsfasen, där gruppen kännetecknas av låg 
intimitet och vänskap, blir gruppen en organiserad helhet med ett bättre samarbete. Normer 
utvecklas och medlemmarna börjar agera utifrån dem. Konflikter kan fortfarande uppstå, men 
eftersom medlemmarna känner varandra bättre kan de hantera dem då de diskuterar mer 
öppet. 
 
Den fjärde fasen benämns performing, arbetsstadiet. Få grupper är produktiva redan vid 
inledningsstadiet. Produktiviteten uppstår med gruppens mognad och ju mognare en grupp är 
desto mer tid spenderar den på uppgiften snarare än på att socialisera sig, söka direktion och 
föra argumentationer. Då gruppen hamnar i arbetarstadiet skiftar fokus från vad gruppen är, 
till vad gruppen måste göra. Tiden är en viktig aspekt för att en grupp ska nå detta stadie men 
tiden är i sig ingen garanti för att grupper ska vara produktiva. 
 
Den sista fasen Tuckman (1965 i Forsyth, 2009) beskriver är adjouring, upplösningsstadiet. 
En grupps upplösning kan vara ett tillstånd som antingen är planerat eller spontant. En 
planerad upplösning kan innebära att gruppen exempelvis har nått sina mål. En spontan 
upplösning uppstår då gruppen inte har planerat den. Det kan innebära att ett problem har 
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uppstått som gör att gruppen inte längre kan samarbeta. Upplösningen kan också uppstå på 
grund av att gruppen inte finner deras mål värda att sträva mot, exempelvis på grund av att 
medlemmarna har funnit andra grupper som känns mer attraktiva. Denna fas kan upplevas 
ansträngande för en del medlemmar och detta slutskede kan innebära att det uppstår konflikter 
mellan medlemmarna och att gruppen misslyckas med deras uppdrag. 
 
3.5. En modern modell för grupputveckling 
En fråga som är en viktig utgångspunkt för Wheelan (2013) är vilka strategier som kan hjälpa 
arbetsgrupper att bli högpresterande. För att ta reda på det har hon utarbetat en modell för 
grupputveckling som presenterades i början på 1990-talet. Denna modell kallar hon för en 
integrerad modell för grupputveckling, som baseras på tidigare forskning på området. Det går 
exempelvis att utläsa stora likheter med Tuckmans (1965 i Forsyth, 2009) samt Bions (1961 i 
Granström, 2006) teori om grupputveckling. Wheelan (2013) benämner stadierna: tillhörighet 
och trygghet, opposition och konflikt, tillit och struktur samt arbete och produktivitet. Dessa 
stadier har bekräftats av prövande studier av hennes modell. Det huvudsakliga syftet med 
grupputveckling skriver Wheelan är att: ”… skapa en organisatorisk enhet som är kapabel att 
arbeta effektivt och produktivt för att uppnå specifika mål.” (Wheelan, 2013, s. 22). 
 
I likhet med vad Tuckman (1965 i Forsyth, 2009) och Bion (1961 i Granström, 2006) 
framhåller, menar Wheelan (2013) att grupputveckling inte är något som enbart följer en 
positiv utvecklingsriktning. Under olika perioder kan grupper uppehålla sig på ett specifikt 
stadium, där effektiviteten och produktiviteten är låg. Dessutom kan grupperna pendla mellan 
olika stadium för att de påverkas av yttre omständigheter. I likhet med Bions (1961 i 
Granström, 2006) beskrivning av “regressiva tillstånd” menar Wheelan (2013) att det uppstår 
en slags regression i gruppen som gör att gruppstruktur och kultur tvingas till ombildning, då 
det exempelvis är hög personalomsättning eller att uppgifter omfördelas. 
 
I det första stadiet i Wheelans (2013) modell, tillhörighet och trygghet, är det vanligt att 
medlemmarna hamnar i ett typ av flykttillstånd, precis som Tuckman (1965 i Forsyth, 2009) 
och Bion (1961 i Granström, 2006) också påvisar. Under denna fas ägnar sig 
gruppmedlemmarna mestadels tid åt att diskutera sådant som saknar relevans för den uppgift 
som ska utföras och lägger ner mycket tid för att bli accepterade av de andra 
gruppmedlemmarna. Dessutom är medlemmarna passiva och inväntar ledarens kommandon. I 
stadie två, opposition och konflikt, försöker gruppen frigöra sig från det ovan beskrivna 
beroendet av ledaren. I enlighet med Tuckmans (1965 i Forsyth, 2009) teori är det under 
denna fas vanligt att konflikter uppstår och även Wheelan (2013) menar att forskning har visat 
att dessa uppgiftsrelaterade konflikter är nödvändiga för att arbetsgrupper ska bli effektiva 
och produktiva. Klarar sig gruppen igenom konflikterna växer tillit och engagemang samt 
vilja att samarbeta, vilket kännetecknar det tredje stadiet: tillit och struktur. Här är 
kommunikationen öppen och uppgiftsorienterad och ledarens roll är inte lika betydande som i 
tidigare stadier. Det fjärde och sista stadiet, arbete och produktivitet, är då gruppen bildar en 
högpresterande arbetsgrupp. Detta stadium präglas av intensiv effektivitet och produktivitet. I 
likhet med vad Tuckman (1965 i Forsyth, 2009) hävdar, kommer inte alla grupper till detta 
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stadium. Det är varken enkelt att ta sig dit eller att upprätthålla sig vid stadiet (Wheelan, 
2013). 
 
3.6. Grupputvecklande interventioner – tidigare forskning  
 
3.6.1. Interventioners blandande effekter 
Eric Sundström, Kenneth P. De Meuse och David Futrell (1990) belyser studier som har 
behandlat interventioner på arbetsgrupper och vilken effekt de har haft. I de studier författarna 
har tagit del av identifierar de fyra komponenter som interventioner på arbetsgrupper 
vanligtvis innehåller: mellanmänskliga processer, målsättning, rollförtydligande och 
problemlösning. Mellanmänskliga processer innebär att det ska råda en öppen diskussion 
inom gruppen, syftet är att bygga upp ett bra samarbete. Målsättning står för att gruppen ska 
ha tydliga mål att sträva emot. Vid upprättandet av mål brukar även delmål definieras, vilket 
ofta kombineras med att produktiviteten mäts och besvaras med feedback. Förtydligande av 
roller innefattar att förväntningarna på varje individ ska tydliggöras, och även gruppens 
normer. Slutligen innebär problemlösning att gruppen ska veta vad problemet är, orsaker till 
det och lösningar på det. 
 
Sundström et al. (1990) tar del av 13 interventionsstudier där typ av intervention klargjorts 
och vilket resultat det gav. Arbetsgruppens effektivitet mäts i form av prestation och 
tillfredsställelse, där prestation står för vad gruppen producerar till kunder, i form av 
exempelvis service, produkter och information. Tillfredsställelse inkluderar medlemmarnas 
känsla av att tillhöra gruppen och viljan att fortsätta att vara en del av den. Resultaten är 
blandade. I fyra av nio fall ökar prestationen och gällande aspekter av tillfredsställelse visar 
åtta av tio studier med interpersonella aspekter på positiva resultat.   
 
Sundström et al. (1990) poängterar betydelsen av att beakta skillnader mellan olika 
arbetsgrupper. Det är en utmaning då konsulter måste ta hänsyn till att en del grupper behöver 
lägga fokus på externa faktorer, som exempelvis kulturen i hela organisationen, medan andra 
grupper kanske bör fokusera mer på interna faktorer, exempelvis kreativitet inom gruppen. 
Olikheterna innebär att det kan bli svårt att generalisera metoder mellan olika grupper, vilket 
författarna menar att det bör forskas mer om. 
 
3.6.2. Interventioners negativa effekter 
I likhet med Sundström et al. (1990), är syftet i en metaanalytisk studie av Eduardo Salas, 
Drew Rozell, Brian Mullen och James E. Driskell (1999) att undersöka effekter av 
grupputvecklande interventioner. De utgår från samma interventionskomponenter som 
Sundström et al. (1990), det vill säga mellanmänskliga processer, målsättning, 
rollförtydligande och problemlösning. Författarna menar att alla interventioner med fokus på 
grupputveckling bör betona några eller samtliga av dessa komponenter, om än i olika grad. 
Något som skiljer studierna åt är att Sundström et al. (1990) både betonar effekter av 
prestation och tillfredsställelse, medan Salas et al. (1999) enbart lägger fokus på gruppens 
prestation. 
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Salas et al. (1999) ställer sig kritiska mot tidigare studier på området och menar att mycket av 
tidigare forskning, däribland studien genomförd av Sundström et al. (1990), brister i sin 
bevisföring. Tidigare studier har dragit slutsatsen att interventioner om grupputveckling har 
positiv eller tvetydig inverkan på gruppers prestationer, men Salas et al. menar att det saknas 
definitiva och övertygande bevis för dessa resultat. Anledningen till att det är svårt att avgöra 
om det finns en positiv effekt av grupputvecklande interventioner på prestation, baserat på 
tidigare metaanalytiska studier på området, beror enligt författarna på att grupputvecklande 
interventioner har definierats mångtydigt och brett i litteraturen på området. De menar att 
litteraturen innefattar en rad olika fallstudier, interventioner som konceptuellt skiljer sig åt, 
icke empiriska resultat och olika typer av effektmått. 
 
I föreliggande studie framkommer slutligen en mer negativ bild av dessa interventioner, än 
vad bland annat Sundström et al. (1990) kommit fram till, då studien ger ett resultat som 
indikerar att det generellt inte finns någon signifikant effekt av grupputvecklande 
interventioner på prestation. Däremot visar resultatet att interventioner som lägger vikt vid 
den rollförtydligande komponenten kan innebära vissa fördelar för gruppers prestation, främst 
för mindre grupper (Salas et al., 1999).    
 
3.6.3. Interventioners positiva effekter 
En senare studie om grupputvecklande interventioners effekter är gjord av Cameron Klein, 
Deborah Diaz Granados, Eduardo Salas, Huy Le, C. Shawn Burke, Rebecca Lyons och 
Geerald F. Goodwin (2009). I likhet med ovanstående studier, utgår även denna från att 
interventioner består av de fyra komponenterna som beskrivits ovan. Klein et al., (2009) 
betonar utöver effekter av prestation även effekter av kognitiva, affektiva och processaspekter 
på gruppers arbete. De kognitiva aspekterna innefattar exempelvis kunskap om hur 
högpresterande arbetsgrupper fungerar, medan de affektiva aspekterna handlar om exempelvis 
förtroende och lagstyrka. Gällande gruppers process syftar det främst till samordning och 
kommunikation. Detta kan ses som förenligt med Sundström et al. (1990) studie, då även de 
betonar vikten av upplevd tillfredsställelse av gruppdeltagandet. En ytterligare likhet mellan 
dessa studier är att båda betonar vikten av att ställa sig frågan varför en grupp behöver en 
intervention samt vilka karakteristika som gruppen har. Det innebär således att alla grupper 
inte kommer dra nytta av samma intervention, utan interventionen bör anpassas efter gruppen 
(Klein et al., 2009).  
 
Det mest väsentliga från studien av Klein et al. (2009) är att resultatet skiljer sig mot många 
tidigare studier. Studiens resultat indikerar att grupputvecklande interventioner faktiskt 
förbättrar gruppers arbete gällande de olika aspekterna, speciellt vad gäller aspekter som har 
med process och affektivitet att göra. Av de olika komponenterna visade resultatet att 
målformulering och rollförtydligande har den största effekten. 
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3.7. 10 nycklar till produktivitet 
Nedan presenteras Wheelans (2013) 10 nycklar för att få högpresterande arbetsgrupper: 

1. Mål 
2. Roller 
3. Ömsesidigt beroende 
4. Ledarskap 
5. Kommunikation och feedback 
6. Diskussion, beslutsfattande och planering 
7. Implementering och evaluering 
8. Normer och individuella skillnader 
9. Struktur 
10. Samarbete och konflikthantering 

 
Enligt Wheelan (2013) är den viktigaste ingrediensen i en högpresterande arbetsgrupp att 
gruppen har en tydlig bild av gruppens mål, och att medlemmarna ska förstå relevansen av 
det. För att bli en högpresterande arbetsgrupp är det också viktigt att medlemmarna är överens 
om målet. Målet ska anses viktigt, uppnåbart och det ska vara till nytta för gruppen och 
organisationen. När målet är klargjort ska arbetet organiseras för att underlätta vägen till det, 
vilket vanligtvis innebär att beslut måste tas om vem som ska göra vad. Det är viktigt att varje 
medlem är medveten om vad rollen de tilldelas innebär, vilka förväntningar som råder och på 
vilket sätt uppgifterna ska utföras. De måste även acceptera rollen och inneha de förmågor 
som krävs för att kunna utföra uppgiften. 
 
För att uppgifterna ska genomföras på bästa sätt är det viktigt att arbetsgruppen arbetar 
tillsammans som en enhet. Det är således viktigt med ett ömsesidigt beroende mellan 
gruppmedlemmarna. Om en strategisk plan ska fungera i en grupp krävs det att olika 
synpunkter accepteras och att den plan som utarbetas godtas av alla. Ledarskapet blir också en 
relevant aspekt i detta avseende, då ledaren är en viktig del i organiseringen av arbetet. 
Ledaren bör förändra sin ledarstil för att möta behov som växer fram och för att gruppen ska 
ledas i en positiv riktning. Det innebär ofta att synen på ledaren förändras beroende på vilket 
stadie gruppen befinner sig på i utvecklingen. Ledaren bör vara konsultativ och inte styrande, 
och vara medveten om gruppens behov i olika situationer för att främja utvecklingen. 
 
Kommunikation och feedback innebär att kommunikationsstrukturen ska vara öppen och att 
alla medlemmar ska tillåtas delta. Alla förslag och idéer ska få presenteras. Feedback av 
konstruktivt slag är viktigt för individuell utveckling, vilket gynnar gruppen som helhet 
eftersom det hjälper individen att bli en effektivare gruppmedlem. Således hjälper feedback 
gruppen genom att rikta uppmärksamhet åt individuella förbättringar. Det är också viktigt att 
det förs en diskussion mellan medlemmarna för att planera hur problem ska lösas och vilka 
beslut som ska fattas. Detta måste få ta tid, då olika alternativ ofta vägs mot varandra. Då det 
har förts en diskussion kring hur problem ska lösas och vilka beslut som ska tas, är en 
väsentlig aspekt att arbetsgruppen implementerar de lösningar och beslut som fattats. Beslut 
kan vara ofullständiga, men en högpresterande arbetsgrupp följer upp och utvärderar och löser 
problemen. 
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Normer som uppmuntrar kvalitet, prestation och framgång är framträdande i högpresterande 
arbetsgrupper. Sådana arbetsgrupper har också ofta normer som uppmuntrar innovativitet och 
kreativitet, vilket många gånger är nödvändigt för att gruppen ska prestera på topp. Om en 
medlem har en idé som andra medlemmar inte håller med om, så accepteras den ändå så länge 
insatsen anses bidra positivt till gruppen. Högpresterande arbetsgrupper består av medlemmar 
som är toleranta så länge arbetsuppgiften blir gjord. Avseende detta blir också strukturen en 
relevant aspekt för arbetsgrupper som är effektiva och produktiva. Det innebär att 
medlemsantalet ska vara minsta möjliga som krävs för arbetsgruppgiften. Arbetsgruppen ska 
även kunna bilda subgrupper, och dessa ska inte ses som ett hot utan uppskattas för deras 
bidrag till gruppen, således är en sådan grupp en integrerad del av hela gruppen.  
 
Produktiva arbetsgrupper är organiserade och ägnar den tid som behövs för att kunna hålla en 
hög nivå och fullfölja målen. Enligt Wheelan (2013) tar det cirka åtta - nio månader för en 
grupp att bli framgångsrik och uppnå målen. Detta är dock något som varje grupp måste göra 
en bedömning av själva och ta hänsyn till det mål som ska uppnås. Samarbetet blir en viktig 
punkt här, eftersom ju bättre samarbete desto större möjligheter till framgångsrika resultat. 
Detta betyder inte att konflikter inte får råda, tvärtom kan kortvariga sådana anses produktiva 
om gruppen har utarbetat strategier för att hantera dem. 
 
3.8. Sammanfattande kommentar av teoretisk referensram 
Syftet med avsnittet har varit att redogöra för den forskning som finns inom 
grupputvecklingsområdet. Avsnittet visar att författarna är överens om att utvecklingen i 
grupper är dynamisk och att grupper går igenom olika tillstånd och stadier som kännetecknas 
av olika faktorer, som i sin tur påverkar hur en grupps effektivitet yttrar sig. Syftet med 
avsnittet har vidare varit att ge en presentation av grupputvecklande interventioners effekter. 
Resultatet är blandat, med både positiva, tvetydiga och negativa resultat. Författarna är dock 
överens om vilka komponenter som en intervention bör innehålla för att skapa positiva 
effekter: mellanmänskliga processer, målsättning, rollförtydligande samt problemlösning. 
Däremot menar författarna att resultaten av interventionerna påvisar att dessa komponenter 
har olika effekt, där Salas et al. (1999) lägger vikt vid den rollförtydligande komponenten 
medan Klein et al. (2009) även betonar målsättning som viktigt. Författarna är överens om att 
effekten av interventioner bör mätas i prestation, men Klein et al. (2009) betonar även 
aspekter som kognitiva, affektiva och processaspekter, där de affektiva aspekterna kan 
jämföras med tillfredsställelse, som Sundström et al. (1990) framhäver. Både Sundström et al. 
(1990) och Klein et al. (2009) beskriver vikten av att anpassa en intervention utifrån en 
grupps karaktäristika. Slutligen framgår även i avsnittet Wheelans (2013) 10 nycklar som hon 
anser är viktiga faktorer i en högpresterande arbetsgrupp. Dessa nycklar kan kopplas till de 
komponenter som beskrivits och, som tidigare nämnts, kännetecknar en högpresterande 
arbetsgrupp.  
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4. Metod 
I följande avsnitt presenteras de metoder som har använts i studien, vilken ansats som har 
valts, hur insamling av material har gått till, tolkning och bearbetning av det samt hur val av 
intervjupersoner har skett. Slutligen behandlas etiska aspekter och studiens validitet. 
 
4.1. En kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod  
Valet av metod beror på vilken utgångspunkt en studie har och vad man vill ha ut av den 
(Repstad, 2007). I denna studie har den kvalitativa datainsamlingsmetoden ansetts vara den 
mest lämpliga. Detta eftersom syftet med studien har varit att få en djupare förståelse dels 
kring hur konsulter beskriver de strategier de använder, och dels kring hur kunder upplever 
dem. Ambitionen att skapa en djupare förståelse av ett fenomen skiljer sig från den 
kvantitativa ansatsens mål som ofta studerar många analysenheter och väljer ut några drag 
som ska analyseras. Kvantitativ metod är ett bra alternativ då det råder en distans mellan 
forskaren och undersökningsobjekt och då viljan är att kunna uttala sig om mönster, 
återkommande samband och regelbundenheter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 
2012). I den kvalitativa metoden å andra sidan råder ett förhållande som kännetecknas av 
närhet mellan forskaren och miljön, eller personerna som ingår i studien. Eftersom en strävan 
har varit att belysa olika nyanser och teman mer ingående, ansågs den kvalitativa metoden 
mest lämplig för denna studie (Repstad, 2007).  
 
För att bilda oss en uppfattning om konsulters beskrivningar och kunders upplevelser, tankar 
och känslor kring kundernas behov av en grupputvecklande intervention, konsulternas 
strategier och interventionens utfall, har intervju valts som datainsamlingsmetod (Dalen, 
2008). Metoden har kritiserats för att åsidosätta strukturella villkor eftersom fokus ligger på 
att fånga erfarenheter som intervjupersonen upplever i sitt speciella sammanhang (Repstad, 
2007). Det innebär således att det främst är intervjupersonernas individuella upplevelser som 
varit i fokus och att kontexter har fått mindre plats. Som forskare har vi således haft en 
strävan att leva oss in i intervjupersonernas föreställningsvärldar och har följaktligen tolkat 
intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser. Studien utgår därmed från ett 
aktörsperspektiv och den ontologiska ståndpunkten, det vill säga en grundsyn på världen, att 
verkligheten konstrueras av människor (Hyldgaard, 2008).  
 
Det finns olika typer av intervjuer, där en del former är mer öppna och andra mer 
strukturerade (Dalen, 2008). I denna studie har en semistrukturerad intervjuform använts, 
vilket innebär att vi som forskare har valt ut ämnen i förväg som samtalet har varit riktat mot. 
Innan intervjuerna genomfördes utformades två olika intervjuguider (se bilaga 3-4) som grund 
för intervjuerna, där studiens syfte och frågeställningar konkretiserades i teman med 
underliggande frågor. Dessa prövades, för att få en uppfattning om frågorna och om 
strukturen i helhet, genom att två testintervjuer hölls innan de kom att användas som 
datainsamlingsunderlag. Vid insamlandet av datamaterialet hölls sedan tre av intervjuerna på 
intervjupersonernas arbetsplatser, medan fyra intervjuer genomfördes per telefon. De tog 
cirka 30 minuter vardera. 
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Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) finns det inom intervjumetod två typiska 
tillvägagångssätt, resenären och malmvetaren. Författarna beskriver resenären som en metod 
av mer undersökande karaktär, där intresset ligger i att resa med den intervjuade och 
redovisningsformen sker oftast i form av en historia. Malmvetaren å andra sidan vill gräva 
djupt inom intervjupersonen och jämföra dennes upplevelse av världen med den objektiva. 
Ambitionen i denna studie var att använda båda metoder för att få en bred bild av området. 
 
Undersökningen har varit av både informantkaraktär och respondentkaraktär. I en 
informantundersökning är undersökningsobjektet ett vittne och ger information om hur något 
är beskaffat, exempelvis hur arbetet fungerar på en arbetsplats. Vid en 
respondentundersökning ligger intresset i svarspersonens subjektiva tankar och upplevelser 
(Esaiasson et al., 2012). I denna studie har intervjupersonerna på konsultföretaget varit 
informanter, då syftet har varit att få en inblick i deras modell och strategier. Kunderna som 
intervjuats har setts som respondenter eftersom intresset där låg i att undersöka hur dessa har 
upplevt och tänkt kring den intervention de tagit del av. 
 
4.2. Urval och begränsningar 
Langemar (2008) skriver att det som i kvalitativa studier bör styra val av intervjupersoner 
främst är studiens syfte. Syfte och frågeställningar kan å andra sidan förändras successivt 
under forskningsprocessen, vilket också urvalet bör anpassa sig efter för att det ska vara 
representativt och informativt. Utgångspunkten är att urvalet ska ge varierande, innehållsrik 
och tolkningsbar information för att kunna täcka det som avses studeras. I praktiken kan detta 
innebära en viss tillträdesproblematik, att det är svårt att få tillgång till det urval som passar 
studiens syfte.  
 
I denna studie förmedlades den initiala kontakten med intervjupersonerna genom 
kontaktpersonen på konsultföretaget. Detta kan ses som ett typ av snöbollsurval, vilket är en 
form av bekvämlighetsurval (Langemar, 2008; Esaiasson et al., 2012). Orsaken till detta urval 
var att det fanns en tillträdesproblematik, det ansågs nödvändigt att gå genom en överordnad 
person för att få tillgång till intervjupersoner. Vad gäller intervjuerna av konsulterna valdes 
dessa av kontaktpersonen. Gällande intervjuerna av kunderna kontaktade konsulterna 
inledningsvis kundernas chefer för att informera om föreliggande studie för att sedan 
återkomma med aktuella namn på möjliga kunder att intervjua. Till både kunder och konsulter 
skickades informationsbrev ut med ytterligare och mer detaljerad information om studien (se 
bilaga 1-2).  
 
Både Langemar (2008) och Dalen (2008) menar att det finns en risk med snöbollsurval, 
eftersom det riskerar att bli icke representativt för den avsedda populationen. För att öka de 
utvalda intervjupersonernas trovärdighet förmedlade vi i informationsbrevet och inledningsvis 
vid intervjutillfällena att de avidentifieras i avrapporteringen samt att föreliggande studie inte 
sker på uppdrag av konsultföretaget, utan utgör ett oberoende examensarbete. Det senare 
nämnda innebär ett betonande av ett kritiskt förhållningssätt där inga vinklingar till 
konsultföretagets fördel görs. Förhoppningsvis medgav detta till att intervjupersonernas 
upplevde att de kunde svara sanningsenligt. 
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Antalet intervjupersoner bör baseras på upplevd teoretisk mättnad, nämligen att det slutligen 
inte ska komma fram nya väsentliga aspekter av det undersökta forskningsproblemet 
(Langemar, 2008; Esaiasson et al., 2012). I denna studie var det sammanlagt sju personer som 
intervjuades, varav två var informanter och fem var respondenter. Antalet baserades snarare 
på tillgänglighet än teoretisk mättnad, vilket dock ansågs vara en förutsättning för att kunna 
genomföra intervjuerna. 
 
Val av konsultföretag baserades på att det skulle vara ett företag som erbjuder 
grupputvecklande interventioner. En intresseförfrågan mailades till föreliggande 
konsultföretag, efter rekommendationer från en studiekamrat, vilket ledde till ett möte med en 
av grundarna som kontaktperson. Detta resulterade i att konsultföretaget kom att användas 
som studiens utgångspunkt. 
 
4.3. Bearbetning och analys av datamaterial 
Studien har präglats av en hermeneutisk tolkningsprocess, som handlar om att som forskare 
skifta uppfattning mellan enskilda delar och helheten, där delarna oftast har tolkats först och 
sedan relaterats till helheten. (Hyldgaard, 2008). Rörelsen har inneburit att ny kunskap bildats 
och det har skett en kontinuerlig förståelse av helheten (Repstad, 2007). 
 
När intervjuerna var genomförda transkriberades dem, ett första led i att göra det inspelade 
materialet hanterligt. När transkriberingen var gjord börjades arbetet med att sortera 
materialet för att välja ut de delar som ansågs mest relevanta att presentera och analysera, 
kopplat till syfte och frågeställningar. Det gjordes i enlighet med den hermeneutiska cirkeln, 
vilket innebar att vi först läste igenom materialet för att skapa oss en förståelse av helheten, 
för att sedan fördjupa oss i delarna och koppla dem till sammanhanget. Det genomfördes 
genom att koda materialet och sortera det i olika teman. Detta kan också förklaras genom det 
som Langemar (2008) kallar för strukturering och komprimering, där det förstnämnda innebar 
att vi som forskare skapade struktur i materialet genom att ordna enheter som var kopplade till 
helheten. När det var gjort komprimerade vi materialet vilket innebar att det som inte ansågs 
relevant kopplat till studiens syfte och frågeställningar reducerades. 
 
Under bearbetningsprocessen var tolkningen, som tidigare nämnts, en central del. För att öka 
förståelsen av det empiriska materialet har det satts in i ett större sammanhang genom att även 
tolka det utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Det innebär således att redogörelsen av 
materialet har presenterats utifrån empirin och studiens teoretiska referensram (Langemar, 
2008). 
 
4.4. Forskningsetiska principer 
Det är viktigt som forskare att ta hänsyn till etiska aspekter i sin forskning. I denna studie har 
utgångspunkten för etiska riktlinjer varit Vetenskapsrådets rapport, God forskningsed (2011). 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp fyra forskningsetiska principer: informationskrav, 
samtyckeskrav, nyttjandekrav samt konfidentialitetskrav.  
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I informationsbrevet som skickades ut till intervjupersonerna, samt vid intervjutillfällena, 
redogjorde vi för de etiska principerna. Informationskravet innebar att vi klargjorde syfte, 
deltagarvillkor, metod och hantering av resultat för deltagarna. Samtyckeskravet försäkrades 
genom att deltagarna gav sitt samtycke för deltagandet. Nyttjandekravet framgick då vi talade 
om att uppgifterna enbart skulle användas för forskningsändamål. Slutligen gällande 
konfidentialitetskravet informerade vi om att både konsulter, kunder samt företag skulle 
avidentifieras. Den modell som konsultföretaget använder har även avidentifierats, även det 
för att minska risken att kunna identifiera företaget. Modellens begrepp har varit svåra att 
dölja och har därför valts att användas, eftersom vi anser det nödvändigt för att förstå deras 
tillvägagångssätt. Däremot kan dessa begrepp ses som allmängiltiga, vilket gör det svårt att 
identifiera konsultföretaget. 
 
4.6. Validitet 
Dalen (2008) skriver att validitet och reliabilitet är begrepp som är förknippade med 
kvantitativ forskning, vilket kräver en annan terminologi för att anpassa till kvalitativ 
forskning. Det är svårt att mäta begreppen eftersom de grundar sig på en annan 
vetenskapsteoretisk grund än den kvalitativa forskningstraditionen. I likhet med Dalen (2008), 
menar Langemar (2008) att dessa begrepp behöver modifieras för att passa in i den kvalitativa 
forskningen, vilken främst fokuserar på studiers trovärdighet, kvalitet och meningsfullhet. 
Reliabilitet handlar främst om mätningars tillförlitlighet, vilket Langemar (2008) hävdar inte 
genomförs i kvalitativ metod och därför är oväsentligt att ta hänsyn till i sammanhanget. 
 
Ett kriterium för att bedöma en studies validitet betecknas av Langemar (2008) som 
förankring i data och handlar om att granska resultatets empiriska förankring. Under 
analysprocessen har vi försökt låta materialet styra och har därför exempelvis varit noga med 
att inte lägga till information för att grundliggöra analysdata. Dessutom har vi haft i åtanke att 
inte göra för långtgående tolkningar av intervjumaterialet, vilket har underlättats av att de 
teoretiska utgångspunkterna använts som “glasögon” att se på materialet med. Det faktum att 
vi har varit två som genomfört analysen har dessutom möjliggjort att vi har kunnat diskutera 
och ställa olika tolkningar mot varandra, för att förhindra långsökta tolkningar och istället få 
en mer allsidig bild av fenomenet. 
 
Kvalitativ generaliserbarhet, hur väl ett resultat kan generaliseras till det ämne och population 
som studeras, menar Langemar (2008) är viktigt att ha med i kvalitativ forskning. För att 
bedöma den kvalitativa generaliserbarheten studeras metod för datainsamling och hur urvalet 
har gjorts. Tillvägagångssättet i denna studie har beskrivits ingående ovan. För att öka 
möjligheten att kunna generalisera studiens resultat, togs intervjuguiderna fram med teori och 
tidigare forskning som grund med ambitionen att ställa öppna frågor som inte var ledande. En 
annan aspekt av den kvalitativa generaliserbarheten är om urvalet gjorts på ett lämpligt sätt, 
främst om vilka deltagare som valts ut, hur de har valts ut och om de kan ge ett resultat som 
kan besvara syfte och frågeställningar. I föreliggande studie har kunder och konsulter främst 
valts ut genom snöbollsurval, eftersom det möjliggjorde att vi kunde få tillgång till 
intervjupersoner. Utan en förmedlande kontaktperson under inledningsfasen hade det 
antagligen varit svårt att nå fram till både kunder och konsulter. 
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Gällande perspektivmedvetenhet, som Langemar (2008) framhäver är ett annat viktigt 
kriterium för god validitet, har vi varit tydliga med vår position och vår förförståelse. Tidigare 
i detta avsnitt har den ontologiska ståndpunkten redogjorts, som kan kopplas till 
konstruktivism. Vi utgår således från att världen är konstruerad av människan och därför är 
hennes livsvärld intressant att undersöka. Att forskaren visar på medvetenhet om perspektiv 
menar Langemar (2008) är eftersträvansvärt inom forskning, för att läsaren ska få en bild av 
studien i rätt sammanhang. 
 
Slutligen är ytterligare ett aktuellt kriterium för denna studie vad Langemar (2008) kallar för 
reflexiv validitet, vilket handlar om att teorin som används förändras och utvecklas under 
processens gång utifrån insamlad data. I denna studie har vi varit noga med att ha ett reflexivt 
och öppet förhållningssätt, genom att redogöra för forskningsprocessens olika steg, dess 
begränsningar och grundantaganden. Vidare kommer studiens validitet att diskuteras mer 
ingående under rubriken “Kritisk granskning”, där utvecklade reflektioner kring 
validitetsbegränsningar kommer att beröras. 
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5. Resultat och analys 
I avsnittet presenteras studiens resultat och analys. Inledningsvis ges en kort beskrivning av 
intervjupersonerna och de företag som de arbetar på. Därefter presenteras bakgrunden till 
behovet av en grupputvecklande intervention, vilket framkommit under intervjuerna. Slutligen 
behandlas det empiriska materialet utifrån studiens frågeställningar: Hur beskriver konsulter 
sina strategier för grupputveckling? Hur upplever kunder konsulternas strategier för 
grupputveckling? Hur upplever konsulter respektive kunder interventionens resultat?  
 
5.1. Beskrivning av intervjupersoner  
Informanterna är två anställda konsulter på konsultföretaget. Den ena konsulten arbetar 
mestadels med förändringsuppdrag gällande företagskultur och den andra konsulten arbetar 
främst som strategi- och managementkonsult. Konsultföretaget är beläget i en större svensk 
stad.  
 
Respondenterna utgör kunder till konsultföretaget som alla innehar någon form av 
ledarposition på två separata företag, där det ena företaget har cirka 130 anställda och det 
andra cirka 800 anställda. Även dessa företag ligger i en större svensk stad. För båda 
företagen är grupputvecklingsarbetet med konsultföretaget fortfarande en pågående process, 
processer som har pågått under flera år. 
 
5.2. Behov av grupputvecklande intervention 
En genomgående uppfattning bland kunderna är att det som utgjorde orsaken till att ett 
konsultföretag kontaktades är att det fanns en del problemområden, vilka dessa var och vad de 
berodde på skiljer sig däremot åt mellan företagen. På ett företag uppfattas kärnproblemet 
vara att chefer upplevde att uppgifter delegerades uppåt istället för nedåt i organisationen. Det 
fanns en önskan om att förändra arbetssättet för att minska chefernas ansvar och istället öka 
medarbetarnas. En kund beskriver det på följande sätt: 
 

Man tyckte inte att människorna tog sina problem i eget ansvar och därför flyttades 
frågorna och frågeställningarna runt på ett sätt som inte var effektivt. Allt hamnade i 
chefernas knä så de fick mycket att göra. 

 
Ett ytterligare problemområde på samma företag var upplevelsen av brist på gemensam 
företagsvision och vetskap om vilken riktning alla skulle arbeta mot. Denna problembakgrund 
kan kopplas till den första grupputvecklingsfasen som av Bion (1961 i Granström, 2006) 
kallas för beroendegruppen, som Tuckman (1965 i Forsyth, 2009) benämner som forming och 
som enligt Wheelan (2013) kallas för fasen för tillhörighet och trygghet. Samtliga författare är 
överens om att denna fas präglas av en form av flykt från den avsedda arbetsuppgiften. 
Gruppmedlemmarna är passiva och inväntar istället ledarens kommandon. Baserat på 
kundernas upplevelser av anledningen till att konsultföretaget kontaktades går det att se 
likheter mellan det beskrivna grundantagandetillståndet och de verkliga fallen, vilket tyder på 
att grupperna har befunnit sig i denna fas. En tydlig och gemensam målbild är enligt Wheelan 
(2013) den viktigaste faktorn i en högpresterande arbetsgrupp och ingår således som en av 
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hennes nycklar i 10 nycklar till produktivitet. Det faktum att kunderna upplevde att det rådde 
brist på detta är ytterligare ett tecken på att de innan anlitandet av konsultföretaget befann sig 
i ett ineffektivt arbetstillstånd. Dessa aspekter upplevs ha inverkat negativt på 
företagsresultaten och det har ansetts svårt att själva lösa problemen. Det fanns därför ett 
behov av att få in nya angreppssätt utifrån, vilket var en väsentlig orsak till varför 
konsultföretaget anlitades. 
 
I enlighet med kundernas uppfattningar beskrivs det ur ett konsultperspektiv att 
förändringsbehovet, på företaget som nämns ovan, var att ledarskapet var detaljstyrande, att 
det var ett operativt ledarskap och det var svårt att leda och styra projekt. Det fanns även 
problem med kommunikation och relationer. Utmaningen konsulterna ställdes inför var hur 
ledarskapet skulle kunna moderniseras. Ledningen behövde frigöras och det var följaktligen 
nödvändigt med mer självstyrande grupper som det kunde delegeras till.  
 
Behovet av extern hjälp uppfattas, av kunder på det andra företaget, ha berott på bristen på 
trygga och stabila chefer. Inledningsvis var idén på det företaget, enligt en kund, att alla skulle 
delta i grupputvecklingsarbetet. Därefter var uppfattningen att det främst fanns ett behov av 
att utveckla cheferna till att bli stadiga och trygga. Detta för att de i sin tur ska kunna utveckla 
sina egna arbetsgrupper, därför fokuserades utvecklingsarbetet i det sammanhanget främst på 
att ledarna skulle få stöd från konsultföretaget. Följande citat kan illustrera denna uppfattning: 
 

Jag kan inte ha chefer som sitter på läktaren, jag måste ha trygga chefer. /…/ Har man en 
chef som är otrygg får man bara ännu mer frustrerade medarbetare. 

 
Enligt Wheelan (2013) utbildas främst teamledare i dagens samhälle, baserat på tanken att 
kompetenta ledare själva klarar av att styra arbetsgrupper mot att bli högpresterande. Detta 
följer ovanstående resonemang gällande ”trygga chefer” och att inte ha ”chefer som sitter på 
läktaren”. Däremot framhåller Wheelan (2013) att om inte medlemmarna också får kunskap i 
grupputveckling, kan det vara svårt att nå denna höga prestationsnivå i arbetsgrupper. Det är 
därför viktigt att betoning även läggs på medarbetare och inte enbart ledare.  
 
5.3. Strategier för grupputveckling 
 
5.3.1. Hårdvara respektive mjukvara 
Konsulterna berättar att det som är unikt med konsultföretagets arbetssätt är att de arbetar med 
så kallad hårdvara, så som strukturer, processer och mål, i kombination med mjukvara, i form 
av människor och beteenden. De anställda konsulterna har blandade kompetenser, då det är 
managementkonsulter, beteendevetare och psykologer som arbetar tillsammans. Denna 
kombination förklaras som lyckad eftersom det innebär att kulturförändring, det vill säga 
tänkandet kring människor och beteenden, även kommer in i de mer traditionella 
managementuppdragen. Vidare redogörs denna kombination utifrån en process- och 
innehållsmodell, där en skillnad görs mellan en Vad-dimension och en Hur-dimension. Vad-
dimensionen är hårdvaran, vilket inkluderar exempelvis ett företags mål. Även om de 
anställda på ett företag är överens om Vad:et, kan resultatet variera beroende på Hur 
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människor väljer att hantera uppgifter. Det är där som beteenden och attityder kommer in i 
sammanhanget, en insikt som vid grundandet av företaget utgjorde en slags “aha-upplevelse” 
bland grundarna. 
 
Sundström et al. (1990) och Klein et al. (2009) betonar vikten av att anpassa en intervention 
efter olika grupper. Grupper har olika karaktäristika och därför bör interventioner anpassas 
utifrån det. Företagets modell och grundsyn beskrivs av konsulter å ena sidan som intakt, men 
konkurrensstrategin bygger å andra sidan på kundnärhet. Det förklaras på följande sätt: ”Vi 
har ingen färdig lösning som vi tar fram utan vi har ett tankesätt och sätter oss ner med varje kund.” 
Först görs med andra ord en analys av gruppen, för att få kunskap om den och vilka delar som 
behöver utvecklas, för att sedan bygga vidare på ett program. Vid den här typen av uppdrag är 
utgångspunkten viktig och att rätt medel används för att kunden ska nå sina mål. Språket är en 
sådan viktig utgångspunkt. Det måste vara enkelt för att kunden ska ta till sig verktygen för 
grupputveckling, och bör således anpassas beroende på vilket företag konsulterna anlitats av. 
 
5.3.2. Kunskapsöverföring på flera nivåer 
Som tidigare nämnts, diskuterar Wheelan (2013) vikten av att utbilda alla medarbetare i 
grupputveckling och inte bara ledare. Denna uppfattning kan kopplas till det hon pratar om att 
ledaren inte ska vara styrande, utan att dennes roll bör tonas ner. Konsulterna beskriver i 
överensstämmelse med det att en viktig del i deras arbete är kunskapsöverföring, från 
konsulter till organisationer. Kunskapsöverföringen innebär vidare att det som cheferna får 
lära sig ska spridas till alla medarbetare. Det beskrivs som att ”det blir som ett vattenfall ner i 
organisationen.” Även om det främst fokuseras på ledarutveckling på kundernas arbetsplatser, 
utbildas och tränas även medarbetare på olika sätt på de båda företagen. Både genom att 
samtliga medarbetare får delta i grupputvecklingstillfällena och genom att konsultföretaget på 
ett av företagen utbildar interna tränare som stödjer team i deras process och utveckling. 
Vidare uttrycker både kunder och konsulter vikten av det personliga ledarskapet, att alla 
medarbetare i en organisation är ledare eftersom de kan påverka resultat genom inställning 
och agerande. En kund uttrycker det så här:  
 

Medarbetare ska ta mer initiativ, kraften ska komma utifrån medarbetare och 
medarbetarna ska ha ett mandat. Det ska inte vara så att cheferna inom pekar på detalj 
och kommer med lösningar utan det ska komma från medarbetare. 

 
Av citatet ovan framkommer en medvetenhet bland kunder om betydelsen av ett ökat ansvar 
från medarbetares sida, en uppfattning som är i överensstämmelse med att även medarbetare 
bör ha kunskaper om grupputveckling.  
 
Ur ett konsultperspektiv är det viktigt att säkerhetsställa att det är kunderna som ansvarar för 
träningen och att det inte är en konsultprodukt. Målet är att konsultberoendet ska minska och 
det får inte uppstå en situation där utvecklingen stoppas, för att kunderna eventuellt inte 
längre har råd med konsulter. I enlighet med denna uppfattning är kundperspektivet att 
konsulterna ska lägga grunden med hjälp av deras modell och verktyg och att detta sedan ska 
införlivas i deras eget arbetssätt. En kund säger följande: 
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Grundplåtarna får vi av dem (konsultföretaget) och sen kanske vi tar in dem för särskilda 
saker någon gång nu och då, men vi ser att den metod som de har lärt oss är vår metod 
nu. Det är såhär vi jobbar. Det är inte deras metod, utan vår. 

 
Citatet belyser att upplevelsen av att arbetssättet är att det har införlivats och blivit till deras 
eget. De begrepp och verktyg som från början presenterades fortsätter att vara aktuella och 
ersätts inte med nya ”modeord”. Det är en lång process som gör att verktygen och metoderna 
blir till kundernas egen metod, eget arbetssätt. Ambitionen är således även hos kunderna att 
beroendet av konsulterna ska minska. Detta menar kunderna görs genom att tillvägagångsättet 
är en levande och djupgående process, vilket ses som en förutsättning för att förändra 
beteenden långsiktigt. Upplevelsen av många tidigare grupputvecklingsarbeten är att de är 
engångsföreteelser och ytliga kurser i grupputveckling. Konsultföretagets arbetssätt uppfattas 
däremot som konsekvent.  
 
5.3.3. Existentiella och personella frågor 
Något som betonas av kunder och konsulter är betydelsen av den personliga inställningen och 
motivationen till att förändras, att det är viktigt att varje individ tar eget ansvar och själv 
funderar på vad den kan bidra med. En gemensam uppfattning är att vem man är som person 
är tydligt relaterat till hur väl man tar emot grupputvecklingsarbetet. Det måste finnas en vilja 
att utvecklas, annars är det svårt att nå ut med olika verktyg för grupputveckling. 
Konsultföretaget har, enligt både kunder och konsulter, inslag av existentiella frågor i sitt 
tillvägagångsätt, där deltagarna uppmuntras till att berätta om personliga erfarenheter som 
exempelvis uppväxt. En kund berättar följande:   
 

Nu är jag kanske som person ändå ganska självmedveten om vem jag är, jag är 
praktiserande buddhist och det finns ganska mycket i de här processerna och tankesättet 
som ligger väldigt nära en buddhistisk filosofi. 

 
Citatet belyser uppfattningen att det krävs självinsikt och mottaglighet för de affektiva delarna 
av grupputvecklingsarbetet samt att det finns existentiella inslag i tillvägagångssättet. Samma 
kund berättar om en övningssituation där en deltagare vägrar ställa upp på att göra en 
berättelse om sig själv, eftersom det blir för personligt. Det visar att alla människor inte är 
öppna för denna typ av känslomässiga och personliga tillvägagångssätt. Det handlar således 
om personligt ansvar för att fortsätta att använda de verktyg och strategier som 
konsultföretaget presenterar och lär ut. I enlighet med ovanstående uppfattning menar en 
konsult att arbetssättet är grundligt och att det kommer folk nära inpå livet. Detta kan vara 
omvälvande för kunderna, då de måste förstå att deras arbete med grupputveckling innebär att 
de måste, som konsulten säger, “kliva in med hela kroppen”. Det betyder att det kan bli väldigt 
personligt och kan variera i svårighetsgrad, beroende på vad det är för företag och vilken 
kultur de har. Samma konsult säger: 
 

Ja, ibland är det svårare om företaget har en kultur som är väldigt långt ifrån den 
önskade kulturen. Då kan det bli väldigt obekvämt när någon kommer in och petar på en 
och vill att man ska kliva in och ta ställning. Ibland kan människor bli förbannade. 
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Citatet visar att olika typer av människor har olika mottaglighet för de affektiva aspekterna av 
grupputvecklingsarbetet och att det därför kan vara svårt att som konsult gå in och försöka 
förändra dessa människors arbetssätt. 
 
5.3.4. Teori och praktik 
Inledningsvis i arbetet med konsultföretaget har kunderna fått teorigenomgångar där 
nyckelbegrepp och verktyg från konsultföretagets modell har presenterats, för att öka 
förståelsen av vilka beteenden som gynnar effektivitet. Till skillnad från andra konsulter, som 
enligt kunder beskrivs applicera en modell utan att ha grunder för det, upplevs begreppen och 
verktygen som konsultföretaget använder vara väl teoretiskt förankrade och att de således har 
belägg för sina teorier. En annan upplevelse av konsultföretagets begrepp och verktyg är att 
de är enkla och baserade på sunt förnuft. I samma positiva anda uppfattas även 
tillvägagångsättet som strukturerat och genomtänkt. En något annorlunda uppfattning är att de 
begrepp och verktyg som presenteras av konsultföretaget är allmänna och traditionella, att de 
som en kund säger “har bidragit med de här vanliga modellerna” för grupputveckling. Vidare 
menar samma kund att liknande begrepp återfinns mer eller mindre hos andra konsultföretag: 
 

Jag har inte upplevt att de har haft någon egen unik del som dem har använt, det kan jag 
inte påstå. Utan de är den här vanliga firo-modellen, till exempel där man tittar på… 
Situationsanpassat ledarskap. Sådana saker. 
 

Citatet tyder på en mer likgiltig inställning till konsultföretagets strategier och modell, till 
skillnad mot en majoritet av kunderna, där en starkare positiv inställning framkommer. 
 
Teorin som presenteras av konsultföretaget tillämpas sedan i form av övningar med kunderna, 
både genom verklighetsförankrade situationer och träningssituationer, vilket av kunderna 
upplevs som ett pedagogiskt sätt att ta till sig teorin. En genomgående uppfattning av 
upplägget är att det till stor del handlar om att få ut teorin i det vardagliga arbetet och inte 
enbart se det som enstaka övningar. Ett exempel på en övning är coachning i triad, en slags 
feedbackövning då kunderna får träna på att ge korrigerande och förändrande feedback. Det 
innebär att en person coachar en annan medan en tredje observerar för att kunna ge feedback 
efteråt. En annan övning som en majoritet av kunderna berör är en legotorns-övning, där 
bland annat samarbetsförmåga tränas. Det handlar om att pröva gruppens förmåga att lösa en 
uppgift under kort tid, för att sedan få feedback om hur grupprocessen såg ut gällande 
rollfördelning och förståelse av målet. Det har funnits skilda uppfattningar om denna typ av 
övning på kundernas företag. Bland cheferna råder en gemensam positiv uppfattning, men det 
förmedlas även en bild av att inte alla medarbetare uppskattade dessa övningar från början. 
Nedan följer ett citat som berör detta: 
 

Många tyckte att ’varför ska vi sitta här och leka på arbetstid?’ Framför allt tyckte de att 
det var svårt att man skulle ge feedback. Tyckte de att var… ’Vad menar du, ska jag sitta 
här och tala om vad jag tycker om dig? Det tänker jag inte göra.’ 
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Detta illustrerar att inte alla deltagare varit positivt inställda till övningarna. Det finns 
medarbetare på arbetsplatserna som från början har varit skeptiska mot det nya och som, 
enligt en kund, inte har vågat släppa in nya idéer. En uppfattning är att det beror på att de bara 
vill göra sina jobb utan att någon utomstående kommer in styr, medan en annan är att en del 
deltagare tycks uppleva det som enbart påhittat ”hokus pokus”. 
 
5.3.5. Att ta med ett företag på en utvecklingsresa - ett illustrerande exempel  
Följande exempel är en konsults beskrivning av hur konsulterna gick till väga i 
förändringsuppdraget på ett av företagen. Konsulten berättar att de ”tog med företaget på en 
utvecklingsresa” och gjorde en analys utifrån deras arbetsmodell, där de upplevde att det fanns 
en del utvecklingsområden.  
 
Ett väsentligt inslag på denna utvecklingsresa var att formulera en tydlig målbild. Konsulten 
berättar att de reste bort med ledningsgruppen på företaget och arbetade med att förtydliga 
målbilden och ett antal strategiska initiativ som ansågs nödvändiga på vägen till målet. Att det 
läggs stor vikt på målformulering kan kopplas till Wheelans (2013) forskning där hon, som 
tidigare nämnts, beskriver vikten av att ha ett tydligt formulerat mål och att målet ska anses 
vara till nytta för gruppen och organisationen. Även Sundström et al. (1990), Salas et al. 
(1999) och Klein et al. (2009) tar i deras respektive forskning upp att målformulering är en av 
de viktigaste komponenterna som grupputvecklande interventioner bör innehålla. I enlighet 
med detta säger konsulten att: ”För att det ska finnas en känsla av engagemang, motivation och 
förmåga att finna tillhörighet är det viktigt att det finns en vision.” Målbilden uppfattas således som 
en väsentlig grund i utvecklingsarbetet och som en viktig bas för att kunna delegera. Enligt 
Wheelan (2013) är det även betydelsefullt att både ledare och gruppmedlemmar är med i 
processen att formulera mål och de strategier som behövs för att nå dem. I överensstämmelse 
med det beskriver konsulten att syftet med att de reste bort och arbetade med målbilden var att 
träna ledningsgrupper att föra vidare kunskapen till medarbetarna. 
 
För att säkerställa långsiktig förändring på företaget beskriver konsulten att det finns ett antal 
faktorer som är viktiga. Utvecklingsplaner är väsentliga för den fortsätta utvecklingen i 
teamet, eftersom det ger en vägledning om hur övningar genomförs och ger en förståelse för 
hur teamet ska utvecklas. Även interna tränare uppfattas som viktiga, som ska se till att det 
som konsulterna lär dem genomförs på bred front i organisationen. Utvecklingsplanerna och 
de interna tränarna kan ses som ett led i kunskapsöverföringen som beskrivits tidigare och kan 
även relateras till en av Wheelans (2013) nycklar till produktivitet, nämligen att de lösningar 
och beslut som fattas ska implementeras ordentligt. Vidare menar konsulten att det är 
betydelsefullt att planera att inför varje möte arbeta med reflektion, feedback eller lärande 
beteende. Det är även nödvändigt att anpassa projektmetoden, något som förutsätter att det 
arbetas med rollklargörande, förväntanshantering och uppstartsmöten och att det skapas en 
tydlig bild av hur man gör det.  
 
5.3.6. Utvärdering 
Konsulterna anlitas vanligtvis av kunder under en längre tid och avstämningar sker som en 
naturlig del i processen, för att kunna veta hur fortsättningen ska utformas. En 
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konsultuppfattning är att de däremot kan bli bättre på att följa upp kundnöjdhet och att det 
generellt är ett utvecklingsområde att följa upp faktiska resultat. Det är en svårighet att se 
kausalitet, eftersom det endast går att ana om en korrelation existerar. I enlighet med detta 
berättar en kund, gällande det personliga ledarskapet, följande: 
 

Det kan vara en konsekvens, delvis av omorganisationen – det är klart att det är lättare 
nu när vi har ett land att fokusera på och delvis av den här ständiga uppmuntran att du 
är en ledare oavsett var du är. 

 
Av citatet ovan, och i överensstämmelse med konsultens uppfattning om att det är svårt att 
uttala sig om kausalitet, framkommer det att det finns en osäkerhet om vad som ligger bakom 
kulturförändringen och att utvärdering är ett utvecklingsområde för konsulterna. På ett av 
företagen arbetar kunderna själva med utvärdering i form av personalenkäter där personalen 
får frågor som kan innehålla aspekter som om cheferna och medarbetarna själva använder de 
verktyg som presenterats, exempelvis användandet av feedback och reflektion. Detta beskrivs 
som ett eget initiativ hos kunderna, men i samråd med konsulterna. Personalenkäten kan, som 
tidigare nämns, kopplas till Wheelan (2013) som framhåller vikten av att arbetsgrupper följer 
upp och utvärderar de lösningar och beslut som har implementerats. Att utvärderingen 
ansvaras av kunderna kan relateras till kunskapsöverföring, att det från början var konsulterna 
som ansvarade för utbildningen medan det nu är de interna tränarna som gör det. En 
kunduppfattning är att det främst är av ekonomiska skäl eftersom det är en konsultprodukt 
som innebär att tjänster köps. 
 
5.4. Interventionens upplevda resultat 
 
5.4.1. Gemensam begreppsformulering skapar öppenhet 
Kunderna upplever att de begrepp och övningar som har presenterats och genomförts har 
skapat “gemensamma spelregler” på arbetsplatserna, vilket i sin tur har resulterat i ett öppet 
klimat. Det har medfört att ledare och medarbetare i större utsträckning vågar säga vad de 
tycker och tänker. Vidare innebär det att när någon exempelvis ger feedback till en annan, 
talar de samma språk och förstår att det inte är ett påhopp utan konstruktiv kritik. Följande 
citat illustrerar denna uppfattning: 
 

Vi har jobbat på olika sätt tidigare. Utgångspunkten nu är att man har samma syn på 
saker och ting, att man har samma smörgåsbord, samma utgångspunkt. Tanken är att 
när vi säger ’reflektion’ så förstår alla. /… / Vi vill öka samverkan mellan de olika 
delarna för vi jobbar mot samma kund. 

 
Citatet belyser att de begrepp och verktyg som presenteras leder till att personal ”talar samma 
språk” och kan kommunicera med varandra, utan att personliga konflikter uppstår. Detta kan 
kopplas till Wheelans (2013) 10 nycklar till produktivitet, där en faktor är att det är viktigt att 
gruppmedlemmar kan kommunicera och ge feedback, och att de ska arbeta tillsammans som 
en enhet för att kunna nå önskade resultat. Wheelan (2013) poängterar vidare att det är viktigt 
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med feedback eftersom det gynnar gruppen genom att rikta uppmärksamhet åt individuella 
förbättringar. Det kan relateras till vad en kund upplever om feedback: 
 

Ja, det har ändå hjälpt mig att bli mer uppmärksam på vissa saker runt omkring mig och 
jag har ändå fått mer feedback om saker som jag bör förstärka och saker som jag bör 
förändra, än vad jag hade fått utan den här processen. 

 
I citatet framkommer att kunden upplever att feedback är ett viktigt verktyg för lärande. 
Denna uppfattning kan relateras till vad en annan kund säger om det öppna klimatet: “Nu går 
vi mycket mer direkt till varandra för att prata och lösa problem och kommer med förslag”. Det kan 
även kopplas till Klein et al. (2009) studie där de beskriver att interventioner inte enbart 
resulterar i ökad prestation utan även i andra aspekter, som exempelvis affektiva- och 
processaspekter. De affektiva processerna innehåller aspekter som förtroende och lagstyrka, 
medan processaspekter syftar till samordning och kommunikation. Detta kan sammanfattas 
med följande citat: ”Ska jag lita på mina kollegor så måste jag veta att de säger vad de tycker, jag 
måste känna dem på det sättet”. Detta belyser en kundupplevelse gällande vad som utgör 
grunden för att ett samarbete ska vara välfungerande. 
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6. Diskussion  
I detta avsnitt presenteras reflektioner och slutsatser, kritisk granskning av metod samt 
förslag på vidare forskning. 
 
6.1. Reflektioner och slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka ett konsultföretags interventionsmodell för grupputveckling 
ur ett konsultperspektiv respektive kundperspektiv. Detta gjordes för att ta reda på vilka 
strategier som kan användas för att arbeta med grupputveckling och för att undersöka dessa 
strategiers upplevda resultat. De frågeställningar som studien syftat att besvara är: Hur 
beskriver konsulter sina strategier för grupputveckling? Hur upplever kunder konsulternas 
strategier för grupputveckling? Hur upplever konsulter respektive kunder interventionens 
resultat? Det följande som presenteras är vad som uppfattas som mest väsentligt att diskutera 
gällande studiens resultat, relaterat till studiens syfte och frågeställningar. 
 
6.1.1. Kunskapsöverföring  
Inledningsvis i resultatavsnittet behandlas kundernas behov av en grupputvecklande 
intervention. Resultatet visar att både konsulter och kunder på ett företag upplever att ett 
väsentligt problem var att uppgifter delegerades uppåt istället för nedåt i organisationen och 
att cheferna således hade för mycket ansvar. Eftersom själva kärnan ligger i att öka 
medarbetares ansvar och minska chefernas ger beskrivningen av problembakgrunden en bild 
av att det finns en medvetenhet om vikten av kunskapsöverföring inom organisationen, att det 
inte enbart är ledare som bör ha kunskaper om grupputveckling, utan även medarbetare. Å 
andra sidan är det främst ledare som utbildas av konsulterna, men ambitionen på båda 
företagen beskrivs vara att kunskaperna ska föras vidare till medarbetarna. Utvecklingsarbetet 
måste börja någonstans och antagligen är det mest praktiskt och kostnadseffektivt att börja på 
ledningsnivå för att sedan sprida kunskapen vidare i organisationen. Uppfattningen är således 
att det finns en medvetenhet både hos kunder och konsulter om vikten att även utbilda 
medarbetare, vilket även Wheelan (2013) menar är en viktig komponent för att arbetsgrupper 
ska bli högpresterande. 
 
6.1.2. Existentiella och personella inslag  
Utifrån studiens andra frågeställning visar resultatet att konsulternas strategier har inslag av 
existentiella och personella aspekter. Upplevelsen av många tidigare grupputvecklande 
interventioner är att det har varit engångsföreteelser som inte går på djupet, vilket i 
inledningen nämndes exempelvis kan vara att åka iväg på bergsklättring. Med tanke på detta 
förväntade sig kunderna kanske inte dessa personella och existentiella inslag i konsulternas 
tillvägagångssätt, vilket skulle kunna ses som en slags bonus som de fick på köpet.  
 
Resultat visar vidare att medarbetare har olika inställningar till detta arbetssätt, vilket innebär 
att mottagligheten för och motivationen till de affektiva delarna varierar beroende på om man 
har en öppen inställning till det eller inte. Kunderna beskriver hur en del medarbetare ser 
arbetssättet som “hokus pokus” och att det tar tid från arbetsuppgifterna. Detta kan kopplas 
till Levins (1952 i Olsson, 1998) beskrivning av fältteorin. Krafterna inom fältet agerar olika 
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beroende på vad som tillfredsställer de egna behoven. En negativ inställning till valet att 
anlita konsulter för att arbeta med grupputveckling skulle således kunna få en motsatt effekt, 
att det finns de som tycker det är onödigt att spendera pengar på en sådan typ av intervention. 
Det i sin tur skulle kunna leda till att hela arbetsgruppen, och även organisationen som helhet, 
påverkas genom att det uppstår en viss friktion mellan medarbetarna. Sammantaget verkar det 
således krävas att man är en viss typ av individ och att det råder en viss typ företagskultur för 
att vara motiverad till att arbeta ett arbetssätt med existentiella inslag. De kunder som vi har 
mött tycks dock vara öppna personer med självkännedom, vilket tyder på att interventionen är 
framgångsrik för dem, till skillnad från de medarbetare som kunderna beskriver har en mer 
negativ inställning till arbetssättet.  
 
Den forskning som tagits del av i studien visar att det främst är senare forskning av Klein et 
al. (2009) som berör mer affektiva aspekter. Det kan tyda på att ”det ligger i tiden” att 
interventioner innehåller fler aspekter än de som direkt berör prestation och effektivitet. Detta 
kan även kopplas till resultatet av denna studie. Det kan å ena sidan ses som positivt eftersom 
kunden får en intervention som berör flera områden. Å andra sidan kan det leda till att om det 
blir för stort fokus på mjukvaran och de psykologiska faktorerna, kan det innebära att delar 
som rör hårdvaran utesluts och vice versa. Om mjukvaran är en för central del av 
interventionen kan det förmodligen finnas en risk att det blir för mycket “terapi”, att det blir 
för stort fokus på “mig” och “mina” känslor. Det skulle kunna innebära att arbetsuppgiften 
åsidosätts och att effektiviteten därför snarare minskar. En reflektion som uppkommit är att 
vad är det som talar för att det personliga kan leda till bättre resultat för arbetsgrupper? 
Eftersom det heller inte tycks läggas stor vikt vid utvärdering av resultat, är det svårt att 
avgöra om det ger effekt. I arbetet är det antagligen viktigt att även lägga vikt vid den 
förelagda uppgiften och inte övervägande vara relationsorienterad. Däremot skulle 
självkännedom, att man vet ens egna begränsningar och vad man kan bidra med, kunna tänkas 
leda till bättre gruppsammanhållning. Det skulle i sin tur kunna resultera i bättre resultat.  
 
Sammanfattningsvis innehåller en framgångsrik grupputvecklande intervention troligtvis både 
aspekter av hårdvara och mjukvara, eftersom det passar både uppgiftsorienterade och 
relationsorienterade personer, men som anpassas beroende på vad gruppen i fråga är i behov 
av. Resultatet visar att interventionen innehåller aspekter av både mjukvara och hårdvara, men 
eventuellt på grund av att många av de frågor vi ställt handlar om beteenden så är det främst 
mjukvaruaspekter som är framträdande. 
 
6.1.3. Utvärdering 
Studiens tredje frågeställning handlar om hur interventionens resultat upplevs. Enligt 
Wheelan (2013) finns det mycket forskning om vad lyckade gruppinterventioner bör innehålla 
för att förändra arbetsgrupper i positiv riktning, men inte lika mycket forskning om dessa 
interventioner verkligen fungerar. I enlighet med det visar Sundström et al. (1990) och Salas 
et al. (1999) studier att det är svårt att avgöra om grupputvecklande interventioner är 
framgångsrika eller inte. De framhåller att flertalet tidigare studier inte är tillförlitliga, 
eftersom de menar att grupputvecklande interventioner bland annat har definierats tvetydigt i 
aktuell litteratur, att litteraturen innehåller många olika fallstudier och har icke empiriska 
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resultat. Däremot visar en senare studie av Klein et al. (2009) på framgångsrika resultat, att 
grupputvecklande interventioner förbättrar gruppers arbete gällande främst process och 
affektiva aspekter. Denna studie är mer tidsaktuell och har tagit hänsyn till ovanstående 
studier, vilket således kan tänkas öka dess trovärdighet. Det resultat som Klein et al. (2009) 
får, kan relateras till denna studies resultat där de affektiva delarna är framträdande och av 
kunder upplevts som framgångsrika. Å andra sidan kan det vara nödvändigt att utvärdera 
avslutade förändringsprojekt, för att få en uppfattning om mer långsiktiga resultat. De företag 
som deltagit i denna studie anlitar fortfarande konsultföretaget och det sker kontinuerligt 
uppföljningar. Kunderna beskriver bland annat att de nu har utvecklat ett antal gemensamma 
spelregler och att det råder ett öppnare klimat. Det går således att uttala sig om att 
förändringar har skett sedan konsultföretaget anlitades, men eftersom projekten inte är 
avslutade är det inte möjligt att göra en efterhandsutvärdering för att utläsa om dessa 
förändringar har bestått över tid.  
 
De frågor som har ställts angående utvärdering upplever vi av konsulter besvaras odetaljerat, 
som tyder på att det finns en brist på systematik i utvärderingar. En konsult nämner dessutom 
att utvärdering är ett utvecklingsområde. I enlighet med konsultuppfattningen, bör utvärdering 
ses som en förutsättning för att kunna uttala sig om en intervention verkligen fungerar. Å 
andra sidan innebär den kunskapsöverföring som beskrivits tidigare, att kunderna får mer 
ansvar över den metod som konsulterna lär ut, att ansvaret över att utvärdera därför kan anses 
ligga på företagen själva. På ett av företagen har kunderna i enlighet med det utvecklat 
personalenkäter, vilket kan ses som att det företaget bedriver en form av utvärdering. Frågan 
är däremot om även konsulterna har något ansvar i detta, dels för kundernas skull och dels för 
egen vinning, för att eventuellt kunna utveckla de strategier som de använder. Ett alternativ är 
att utvärdering av bland annat kundnöjdhet blir en bestående del av konsulttjänsten, vilket kan 
tänkas resultera i ett ännu bättre helhetsintryck för kunder. 
 
6.1.4. Slutsats: Överensstämmelse  
Wheelans (2013) 10 nycklar till produktivitet har som nämnts setts som kriterier för vilka 
faktorer som anses viktiga i en högpresterande arbetsgrupp. Vid tolkning av resultatet går det 
att utläsa att konsulternas strategier, både hur de beskrivs av konsulter och hur de upplevs av 
kunder, till stor del stämmer överens med Wheelans (2013) nycklar. Alla nycklar berörs 
visserligen inte, men det som Wheelan (2013) lägger tonvikt vid är sådant som konsulterna 
och kunderna beskriver att strategierna innehåller. Exempelvis menar Wheelan (2013) att en 
grupputvecklingsintervention bör innehålla målformulering och feedback, verktyg som även 
Sundström et al. (1990), Salas et al. (1999) och Klein et al. (2009) betonar, vilket är 
komponenter som konsulterna också beskriver som viktiga för att en grupp ska arbeta 
effektivt. Även en gemensam uppfattning hos kunderna är att dessa komponenter varit i stort 
fokus i utvecklingsarbetet. 
 
En viktig aspekt i studien har varit om kunderna upplever att de blivit bättre gruppmedlemmar 
efter att de tagit del av interventionen. Utifrån resultatet kan det besvaras jakande eftersom 
majoriteten av kunderna upplever att konsulternas strategier bidragit med att förbättra 
företagsklimatet, främst i form av att skapa ett öppnare klimat, där kommunikationen har 
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förbättrats mellan medarbetarna. Konsulternas strategier kan således tänkas ha upplevts 
påverka kundernas arbetsgrupper i en positiv riktning. Eftersom överensstämmelsen är stor 
mellan Wheelans (2013) kriterier och konsulternas strategier, samt kundernas upplevelser av 
dem, finns tecken på att kundernas arbetsgrupper har utvecklats till att bli högpresterande. 
Med utgångspunkt från teorierna om grupputvecklingens olika stadier, som presenterats i 
teoriavsnittet, kan det ses som att arbetsgrupperna har utvecklats från stadier som 
kännetecknas av ineffektivitet, till mer produktiva och effektiva stadier. För att säkerställa 
detta högpresterande tillstånd skulle ett möjligt utvecklingsområde vara att mer systematiskt 
följa upp och utvärdera arbetet i arbetsgrupperna, för att säkerställa att strategierna verkligen 
fungerar och har en långsiktig positiv verkan.  
 
Eftersom det tycks vara svårt att avgöra vilka effekter en grupputvecklande intervention har 
på dess deltagare, men att många i efterhand upplever sig vara positivt förändrade, skulle en 
annan bakomliggande orsak vara den så kallade Hawthorneeffekten. Kan det tänkas vara så 
att gruppdeltagarna förändrar sina beteenden bara för att de vet att de blir observerade? 
Eftersom grupputvecklingsinterventionens främsta syfte är att skapa högpresterande 
arbetsgrupper för att få bättre resultat, kanske produktiviteten ökar på grund av att det finns en 
medvetenhet om avsikten. Detta resonemang innebär att själva interventionen i sig inte är det 
viktigaste, utan bara det faktum att något görs skapar förändringar. Å andra sidan kommer 
konsulterna utifrån som oberoende parter och kan därför eventuellt se arbetsgrupperna ur 
andra perspektiv än gruppmedlemmarna själva, vilket kan vara en grundförutsättning för 
förändring.  
 
6.2. Kritisk granskning  
En ambition under arbetets gång var att intervjupersonerna skulle vara anonyma i förhållande 
till kontaktpersonen på konsultföretaget. Urvalet av konsulter och kunder gjordes främst 
genom ett snöbollsurval, där kontaktpersonen på konsultföretaget inledningsvis förmedlade 
kontakten med konsulter som i sin tur förde oss vidare till kunder. Vad gäller konsulternas 
anonymitet har därför den strävan inte uppnåtts. Däremot ses konsulterna som informanter, 
med främsta syfte att beskriva konsultföretagets angreppssätt, och därför anser vi att 
problematiken med anonymiteten i det avseendet är mindre. Det är således inte ett känsligt 
ämne som berörs. Kunderna ses istället som respondenter, där subjektiva tankar och 
uppfattningar är i ett större fokus. I det avseendet kunde inte fullständig anonymitet heller 
uppfyllas, eftersom de valdes ut av konsulterna. En tänkbar konsekvens av det kan vara att 
kunderna inte vågade svara fullt sanningsenligt på grund av att deras konsulter är medvetna 
om vilka de är, något som kan vara en anledning till att kunderna förmedlade övervägande 
positiva åsikter och yttranden kring den grupputvecklande interventionen. Även om vi innan 
intervjuerna uppgav att arbetet inte är på uppdrag av konsultföretaget, utan ett oberoende 
examensarbete, samt att intervjupersonerna kommer att behandlas konfidentiellt kan denna 
aspekt ha fått ett snedvridet resultat som konsekvens. 
 
En annan kritisk aspekt av urvalet kan vara att det enbart var kunder i chefsposition som 
intervjuades. Detta kan också vara en bidragande orsak till att de främst framhållit positiva 
aspekter av konsultföretagets strategier och modell, eftersom de som chefer eventuellt känner 
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ett tvång att upprätthålla en bild av att deras investeringar i denna grupputvecklande 
intervention varit främjande för respektive verksamhet. Det ligger således ett ekonomiskt 
intresse bakom, att de stora ekonomiska satsningarna som lagts ner på arbetet har varit 
verkningsfulla. Annars finns antagligen en risk att missnöje bland resterande medarbetare 
skulle uppstå på företagen. Bortsett från ovanstående aspekter är det möjligt att kunderna ändå 
är positivt inställda till interventionen, baserat på deras uppfattningar av den som bland annat 
teoretiskt förankrad och genomtänkt. 
 
I efterhand inser vi att det skulle vara intressant att även få direkt tillgång till medarbetares 
uppfattningar och upplevelser av konsultföretagets strategier och modell, vilket skulle kunna 
leda till att andra aspekter kan fångas upp och ge en bredare bild av företeelsen. I det aktuella 
fallet finns som nämnts en risk att resultatet är något ensidigt och snedvridet. Å andra sidan 
framhåller ändå kunderna, det vill säga chefer, andra medarbetares tänkbara uppfattningar av 
det hela. Även om dessa yttringar innebär kundernas egna tolkningar av andras uppfattningar, 
framkommer tecken på en del särskiljande uppfattningar som tyder på att alla som har deltagit 
i interventionen inte är lika positivt inställda som cheferna. Eftersom kunderna i detta fall 
utgör andrahandskällor av medarbetarnas uppfattningar, är det däremot svårt att fullständigt 
kunna uttala sig om dessa särskiljande uppfattningar. Det skulle därför ha varit intressant att 
undersöka kundernas företag på flera hierarkiska nivåer. 
 
Innan vi träffade kunderna var vi inte medvetna om konsultuppdraget var avslutat eller 
fortfarande pågående. Under intervjuerna framkom det att båda företagen med respektive 
chefer fortfarande anlitar konsultföretaget, men att konsultberoendet har minskat och 
kontakten mellan kunderna och konsultföretaget är mer sporadisk. En tänkbar konsekvens av 
att det fortfarande är en pågående process skulle kunna vara att kunderna inte har hunnit få 
perspektiv på interventionen, eftersom de fortfarande i viss mån befinner sig i den. De kanske 
inte har hunnit reflektera tillräckligt över vad den har inneburit för dem, vilket till viss del 
blev tydligt under en del intervjuer. Det var framför allt en kund som blev relativt ställd av 
intervjufrågorna och inte kunde komma med detaljerade eller reflekterande svar. Om det 
istället skulle vara ett avslutat arbete, där ett par månader har gått sedan arbetet slutförts, 
kanske svaren skulle bli mer genomtänkta och att mer långsiktiga resultat kan uppfattas. Å 
andra sidan kan en risk med det vara att en del viktiga aspekter hinner glömmas bort. En 
styrka i sammanhanget kan vara att kunderna har anlitat konsultföretaget under flera år, att det 
följaktligen har varit en långtgående process, vilket därför kan innebära att de ändå har 
uppmärksammat förändringar. Detta är något som resultatet även visar att kunderna gör.  
 
En annan reflektion som uppstått efter insamlandet av det empiriska materialet är att 
intervjufrågorna till konsulterna inte behandlar interventionens utfall, det är således enbart 
intervjufrågorna till kunderna som berör det. Däremot ingår frågan till konsulter: “Hur tror du 
att kunder upplever ert tillvägagångssätt?”, som kan tänkas motsvara detta. Å andra sidan 
berör frågan främst själva tillvägagångssättet och inte interventionens utfall. Frågan ledde 
dessutom fram till vaga svar, vilket antagligen tyder på en bristande formulering med låg 
validitet. Det innebär att den tredje frågeställningen inte har kunnat besvaras fullständigt, 
vilket speglas i resultatavsnittet där enbart kunders upplevelser kring interventionens utfall 
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återfinns. Däremot anser vi att kunders upplevelser av interventionens utfall är mest 
intressanta och således relevant, eftersom de har investerat i denna konsulttjänst. Kunderna 
har genomgått konsulternas strategier, vilket konsulterna själva inte har. Dessutom kanske 
konsulterna inte är fullt insatta i interventionens utfall, då utvärdering kan ses som ett 
bristande område.  
 
Enligt Esaiasson et al. (2012) är en poäng med informantintervjuer att beskriva hur något 
fungerar eller hur något gick till och därför kan det vara en fördel om det ställs olika frågor till 
respektive informant, för att få en bredare belysning av ämnet. I denna studie ställdes samma 
frågor till konsulterna, vilket kan ha lett till att det var vissa aspekter gällande konsulternas 
strategier som inte berördes. En idé som uppkommit i efterhand är att till respektive informant 
i princip enbart ställa en fråga, gällande konsulternas strategier, för att på så sätt låta de tala 
mer fritt kring tillvägagångsättet. Relaterat till resenären och malmvetaren, som framhölls i 
metodavsnittet, skulle detta tillvägagångsätt kunna ses som mer överensstämmande med 
malmvetaren än resenären. I detta fall behandlades även konsulterna utifrån malmvetarens 
angreppssätt, istället för att i det fallet vara resenärer.  
 
Ytterligare reflektioner kring studiens intervjufrågor att det finns inslag av ledande frågor. 
Frågorna ”Vad skulle du säga är tillvägagångssättets styrkor” och ”Vad skulle du säga är 
tillvägagångssättets begränsningar” kan uppfattas som ledande, eftersom de ställs på ett sätt 
som innebär att det förutsätts att det finns styrkor respektive begränsningar i arbetssättet. 
Frågorna skulle kunna ställas på ett öppnare sätt, för att inte styra intervjupersonerna i deras 
svar. Ett alternativ är ställa frågan ”Hur upplever du konsultföretagets tillvägagångssätt?”. En 
ytterligare brist i intervjuguiden är att vi har ställt två frågor i en, exempelvis ”Ni som har 
deltagit i gruppinterventionen, upplever du att ni att ni har blivit en bättre arbetsgrupp eller 
inte? Kan du beskriva hur?”. Detta kan skapa en otydlighet vad man egentligen vill ha ut av 
frågan och det kan bli svårare för intervjupersonen att besvara. Däremot sågs den senare 
frågan som en följdfråga, ifall intervjupersonen inte skulle utveckla sitt svar. Detta hade 
således inte behövt skrivas ut i intervjuguiden. 
 
En sista reflektion kring intervjufrågorna är att de bjuder in till svar av beskrivande karaktär. 
På grund av att de kunder som intervjuades var självgående och utvecklande i sina svar till 
upplevelser samt att vi ställde följdfrågor, fick vi ändå tillgång till mer djupgående och 
utvecklad information som frågeställningarna eftersträvade. Om intervjufrågorna ska 
användas igen, är det ett alternativ att omformulera till frågor som tydligare resulterar i svar i 
form av upplevelser snarare än beskrivningar.  
 
Gällande studiens generaliserbarhet finns det antagligen möjligheter att generalisera till den 
avsedda populationen, det vill säga konsultföretagets kunder. Det gäller främst till 
konsultföretagets kunder som innehar chefspositioner. Det är däremot svårare att avgöra om 
det går att generalisera till alla kunder inklusive medarbetare, eftersom vi inte har tagit del av 
ett medarbetarperspektiv. På grund av att denna studie har fokuserat på subjektiva 
uppfattningar och upplevelser gällande kunderna är det sannolikt att andra chefer inte 
upplever interventionen exakt likadant. De intervjuade cheferna har däremot relativt 
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överensstämmande uppfattningar om interventionen, vilket ändå tyder på att uppfattningarna 
skulle gå att återfinna hos andra chefer. Detta eftersom de flesta chefer förmodligen har ett 
ekonomiskt intresse i åtanke och därför förmedlar en positiv inställning till den 
konsultprodukt som de köpt. Konsultföretaget arbetar inte efter en mall som gör att de 
hanterar alla arbetsgrupper likadant, utan de anpassar sitt tillvägagångsätt efter olika uppdrag. 
Detta kan innebära att alla kunder inte har lika uppfattningar om interventionens upplägg och 
verkan.  
 
6.3. Vidare forskning  
I denna studie har datainsamlingen enbart bestått av intervjuer. Grupputvecklingsarbetet 
består av många praktiska delar, därför skulle det i framtiden vara intressant att även göra 
observationer. Detta skulle kunna ge en helhetsbild av konsultföretagets tillvägagångssätt och 
därför skapa djupare förståelse för det. I det aktuella fallet handlar det vanligtvis om långa 
processer och därför är det svårt att följa dem i sin helhet, däremot kan det vara givande att 
observera olika övningar för att se hur strategierna tillämpas. 
 
Ett ytterligare förslag på alternativt studieområde är att studera ett företag innan de inleder det 
grupputvecklande arbetet, för att sedan kunna jämföra förändringen före och efter. Ett 
alternativ är att undersöka ett annat företag som inte har tagit del av konsultföretagets 
strategier och modell och jämföra det med ett företag som har gjort det, för att få en 
uppfattning om hur strategierna upplevs av deltagare. En problematik är däremot att olika 
företag antagligen har olika förutsättningar och bakgrund, vilket kan försvåra en jämförelse.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Informationsbrev till konsult 
 
Till dig som arbetar som konsult  
      
Förfrågan om medverkan i en undersökning 
      
Vilka strategier använder du i arbetet med att förändra arbetsgrupper? Vi vill gärna intervjua 
dig som informant om företagets arbetssätt! Denna intervju är tänkt att bidra med djupare 
insikt om företagets arbetsmodell, för att fungera som underlag till kommande intervjuer med 
företagets kunder. 
      
Vi beräknar att intervjun tar ungefär 30-45 minuter och för att inte gå miste om värdefull 
information kommer den att spelas in. De planeras att hållas i början på april. Vi önskar 
främst att hålla intervjun på plats, men telefonintervju är också ett alternativ. Du har rätt att 
avbryta intervjun och du behöver inte svara på frågor som du inte vill besvara. Ditt namn 
kommer inte att presenteras i rapporten. 
      
Denna studie är det sista vi gör på det beteendevetenskapliga kanditatprogrammet på Uppsala 
universitet och arbetet kommer att publiceras i juni. Vid intresse, skickar vi gärna det 
färdigställda arbetet till dig. 
      
Deltagandet är frivilligt. Vi kommer att kontakta dig inom några dagar för att höra om du vill 
delta, då vi gärna berättar mer om studien. 
       
      
Uppsala 2014-03-31 
      
Sandra Mellåker tel. …   Sofie Bergman tel. …  
 
      
Handledare:  
Pia-Maria Ivarsson  
Tel. …  
Mail: … 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till kund  
 
Till dig som varit kund  
 
Förfrågan om medverkan i en undersökning 
 
Hur upplevs den modell som … arbetar utefter? Vi vill gärna intervjua dig om din upplevelse! 
Forskning visar varierande resultat gällande grupputvecklande interventioners effekter, därför 
är det intressant att undersöka vad föreliggande arbetsmodell haft för inverkan på deltagare. 
 
Intervjuerna ska utgöra underlaget i vårt examensarbete på beteendevetarprogrammet. Får vi 
intervjua dig om din upplevelse av den modell som … använder i sitt konsultarbete, särskilt 
gällande vad du upplever att du har lärt dig? Vi planerar att intervjua sammanlagt sju 
personer, där samtliga har varit kunder hos … . 
 
Vi beräknar att intervjun tar ungefär 30-45 minuter och för att inte gå miste om värdefull 
information kommer den att spelas in. De är planerade att hållas i början på april. Du har rätt 
att avbryta intervjun och du behöver inte svara på frågor som du inte vill besvara. Ditt namn 
kommer inte att presenteras i rapporten. 
 
Denna studie är det sista vi gör på det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet på Uppsala 
universitet och arbetet kommer att publiceras i juni. Vid intresse, skickar vi gärna det 
färdigställda arbetet till dig. 
 
Deltagandet är frivilligt. Vi kommer att kontakta dig inom några dagar för att höra om du vill 
delta, då vi gärna berättar mer om studien. 
 
Uppsala 2014-03-10 
 

Sandra Mellåker                                            Sofie Bergman 
tel. …    tel. … 
 
 

Handledare:  
Pia-Maria Ivarsson 
Tel. …  
Mail: … 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor för konsult 
 
Tema 1 Anställning 
1. Kan du berätta om din tjänst? 
2. Vad har du för utbildning? 
 
Tema 2 Bakgrund 
3. Hur kom det sig att företaget grundades? 
 
Tema 3 Strategier och modell 
4. Kan du beskriva de strategier som används för att förändra arbetsgrupper? 
5. Kan du beskriva ditt tillvägagångssätt? 
6. Vilka typer av nyckelbegrepp arbetar ni med?  
7. Anpassar ni era strategier utefter olika grupper eller har ni samma tillvägagångsätt med 

alla grupper? 
 
Tema 4 Allmänt om interventionen 
8. På vilka grunder har ni utvecklat er modell?   
9. Följer ni upp era förändringsprojekt i efterhand? 
10. Vad har ni fått för respons? 
11. Hur tror du att era kunder upplever ert tillvägagångssätt? 
12. Vad skulle du säga är unikt med ert arbetssätt? 
 
Tema 5 Framtiden 
13. Hur tror du att det fortsatta arbetet kommer att se ut? 
14. Är du i det stora hela nöjd med tillvägagångssättet ni har idag eller har du 

invändningar? 
 
Tema 6 Avslutning 
15. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor för kund 
 
Tema 1 Bakgrund 
1. Kan du beskriva din tjänst? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Hur det kom sig att konsultföretaget kontaktades? 
4. När inleddes samarbetet? Är det avslutat? 
5. Har du deltagit i någon annan form av grupputvecklingsarbete tidigare? 
 
Tema 3 Strategier och modell 
6. Kan du ge exempel på vad ni har fått göra? 
7. Minns du vilka nyckelbegrepp som användes? 
8. Kan du beskriva vad konsultföretagets modell innebär? 
9. Har konsultföretaget gjort uppföljningar med er? 
 
Tema 5 Interventionens inverkan 
10. Upplever du att du har blivit en bättre gruppmedlem eller inte efter interventionen? 

(paus) Kan du beskriva på vilket sätt? 
11. Ni som har deltagit i gruppinterventionen, upplever du att ni har blivit en bättre 

arbetsgrupp eller inte? (paus) Kan du beskriva hur? 
12. Hur ser det ut i ditt dagliga arbete på företaget, använder du de strategier som 

presenterades av konsultföretaget? 
13. Vad skulle du säga är tillvägagångssättets styrkor? 
14. Vad skulle du säga är tillvägagångssättets begränsningar? 
 
Tema 6 Avslutning 
15. Är det något du vill tillägga? 
 

 


