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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka de deltagande för att ha gjort den här studien möjlig, vi är 
tacksamma för alla erfarenheter och flexibilitet som ni visat oss under det här arbetet, utan er 
hade det inte varit möjligt. Vi vill också tacka Jonas Axelsson för all vägledning och alla råd 
du gett oss i detta arbete. Slutligen vill vi tacka våning fyra i biblioteket där vi malt oss 
framåt och tagit snäva curvor för att uppnå våra mål. 
 
Vi har under hela denna studie arbetat tillsammans och gemensamt godkänt samtliga kapitel 
och avsnitt. Vi tar gemensamt ansvar för studien och dess delar. Denna uppsats ser vi som en 
bra avslutning på denna 3 år långa utbildning som givit oss verktyg för att klara en framtida 
karriär inom personalyrket. 
 
Karlstad, 2019 
 
Joakim Bärleving-Öhman & Frezhgi Kidane   
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Sammanfattning / Abstract 
 
Syftet med denna studie är att undersöka ledarskapets inverkan på teamskapande samt studera 
huruvida det finns några likheter eller skillnader i teamskapande mellan offentlig och privat 
sektor. Denna studie undersöker och tar del av sex personers erfarenheter gällande ledarskap 
och teamskapande. Den teoretiska referensramen som legat till grund i detta arbete och ger 
läsaren djupare kunskap kring ämnet är ledarskap, team, roller och person group-fit. 
Materialet som presenteras i studien har samlats in via en kvalitativ ansats i form av 
intervjuer och dessa intervjuer genomfördes med individer som arbetar och är sysselsatta 
inom den offentliga och privata sektorn. Undersökningen strävar efter att beskriva och 
tydliggöra de faktorer som är avgörande i ett team som fungerar väl samt vilken inverkan 
ledarskapet har på sammansättningen av de anställda. Presentationen av intervjupersonernas 
erfarenheter består av deras synpunkter kring vad ett fungerande team är, vilken roll en ledare 
har i teamskapandet, om det finns skillnader och likheter kring teamskapandet inom offentlig 
och privat sektor samt slutligen hur eventuella åtgärder ser ut på de varierande arbetsplatserna 
då inte team inte fungerar. Resultatet av studien visar på att det är inga större skillnader 
mellan sektorerna som studerades. Största skillnaden var en åtskild syn på roller och hur man 
värderade personligheterna i dessa. Det som kännetecknade ett gott teamskapande var 
delaktighet, tillit och ett klimat som möjliggjorde fel och frågor. Ledarskapets roll skulle 
präglas av delaktighet som tidigare nämnt samtidigt som ett tydligt ledarskap där en formell 
ledarroll sågs som viktig för ett team. Studien avslutas med en diskussion om studiens 
slutsatser och genomförandet av den.  
 
 
Nyckelord: Team, ledarskap, delaktighet, tillit, roller  
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1. INLEDNING 
Vi har i dagens arbetsliv och på dagens arbetsplatser lagt märke till en stor 
organisationsförändring där vi ser plattare, mindre centralstyrda arbetsgrupper och projekt. 
Det kan numera finnas arbetsgrupper eller team, som är ett mer populärt uttryck, som ett 
effektivt arbetssätt och något som kan producera bättre resultat. På en alltmer snabbare 
arbetsmarknad ökar kravet på att man är flexibel och uppnår resultat inom ett kortare 
tidsspann, vilket i sin tur kan leda till att man vänder sig till team och arbetsgrupper. 
 
Vad anses då viktigt i sådana team och finns det olika likheter eller skillnader i olika 
organisationer? Utifrån vårt intresse av roller i ett team och huruvida ledarskapet har 
betydelse för att ett team ska lyckas har vi valt detta ämne. Vi har även valt detta ämne på 
grund av sin applicerbarhet inom arbetslivet där en god kunskap och erfarenhet av detta kan 
skapa goda förutsättningar för sig själv och för organisationen man arbetar inom. I den här 
studien kommer det att undersökas bland annat vad som påverkar teamskapande, hur ledarens 
roll ser ut och påverkar en sammansättning av team. Vi kommer utforska om det kan 
uppkomma några svårigheter i teamskapande samt att vi i denna studien kommer att jämföra 
organisationer inom offentlig och privat sektor av arbetsmarknaden för att hitta likheter och 
eventuella skillnader i deras arbete i sammansättandet av team. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar samt avgränsningar 
Syftet med den här studien är att undersöka vad som påverkar teamskapande samt hur 
ledarskapet påverkar en sammansättning av grupper, både inom privat och offentlig sektor. 
Genom vårt eget intresse av teamskapande och ledarskap i kombination med syftet har vi 
tillsammans kommit fram till följande frågeställningar: 
 

- Vad anses vara viktigt vid teamskapande? 
- Vad anses ledarskapet ha för påverkan vid teamskapande? 
- Vad finns det för skillnader eller likheter kring teamskapande inom offentlig och 

privat sektor? 
- Finns det åtgärder om ett team inte fungerar och isåfall hur ser dem ut? 

 
Vi har valt att i detta arbete avgränsa oss till en jämförelse mellan offentligt och privat 
teamskapande och erfarenheterna av detta. Vi kommer i denna studie att endast se till 
ledarskapets perspektiv av tidsgrundade skäl. Detta på grund av att vi vill undersöka vad, 
enligt ledningen, anses vara viktigt att ta med i ett teamskapande. Vi har dessutom valt att 
bortse från ett genusperspektiv då vi inte tror att det är relevant för att kunna besvara våra 
frågeställningar. 
 
1.2 Tidigare forskning 
Ledarskap och grupparbete är under kontinuerlig förändring och forskning. Forskningen är 
således extensiv och den behandlar i huvudsak vad som gör ett team effektivt och faktorer 
som påverkar det. På grund av detta har vi valt att inte vidare gå in på djupet av tidigare 
forskning när det kommer till teamskapande då materialet att gå igenom är så omfattande och 
således tidskrävande. Dock har vi gjort en genomgång i bland annat Karlstads universitets 
biblioteksdatabas samt Google scholar för att söka på peer-reviewed vetenskapliga artiklar 
som hör till ämnet vi valt. Sökord som vi använts oss av har varit “team building”, “team 
creation” “leadership influence” samt “team roles”. Således har en övergripande genomgång 
av tidigare forskning skett för att bekanta oss med de teorier och de begrepp som ingår i 
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ämnet. Några av våra frågeställningar i denna studie gränsar till tidigare forskning men gör 
även en jämförelse mellan offentligt och privat teamskapande. Detta skiljer från tidigare 
genomförda studier där man lägger större fokus på ledarskapets roll i teamet samt 
grupprocesserna inom ett team. Potnuru et al. (2019) redovisar bland annat sambandet mellan 
human resource development och kompetens vid teambuilding och en ökad delaktighet. De 
talar här om en signifikant ökning i kompetens vid delaktighet i team och teamskapande.  
 
1.3 Disposition 
Denna uppsats är disponerad på så sätt att efter inledningen presenterar vi den teoretiska 
referensramen som skall ligga till grund för vår studie. Efter detta kapitel så presenterar vi 
vårt val av metod för genomförandet av studien och hur genomförandet ser ut samt diskuterar 
reliabiliteten och validiteten i vårt arbete, vi tar även upp de etiska övervägandena som bör 
beaktas. Kapitlet som följer efter detta så presenterar vi våra resultat och analyserar dessa 
samt avslutningsvis ett kapitel där vi diskuterar våra resultat och ger våra förslag på vidare 
forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här avsnittet av uppsatsen kommer vi att presentera olika teoretiska aspekter som 
kommer att hjälpa att tolka och underlätta arbetet med att besvara våra frågeställningar. Vi 
kommer behandla teman som bland annat ledarskap, Belbins teamroller och projekt då vi 
anser att samtliga har relevans i det fortsatta arbetet och analysen. Här nedan kommer en 
övergriplig version av referensramen att presenteras. 
 
I denna teoretiska referensram ser vi en definition av ledarskap som vital för att kunna förstå 
vad en ledare förväntas att kunna och göra i sin roll och i ett team. Utifrån denna definition av 
ledare och ledarskap görs vidare en definition Managerial grid som är en modell som visar på 
olika sätt en ledare kan vara och hur den ser på sitt team (Blake & Mouton 1969, refererad i 
Lindmark & Önnevik 2011). Denna modell är passande då den visar på att en ledare kan 
ändra sin inställning beroende på situation, medarbetare och uppgift. En annan modell som 
tagits med i denna studie är det situationsbaserade ledarskapet, där ett ledarskap kan ses som 
en resa där ledaren behöver anpassa sig för att ge en tydlig struktur och tydlighet. När 
potentialen ökar så samlas teamet i sig själv och det leder detta avsnitt in på definitionen av 
ett team, där bland andra Robbins och Judge (2009, s 357) definierar grupp som två eller fler 
individer som interagerar eller är beroende av varandra och har satts samman för att uträtta 
vissa mål men interagerar främst för att hjälpa varje medlem att prestera inom sitt respektive 
område. För att ett team skall bli effektivt har vi i denna undersökning framförallt valt 
Robbins och Judges (2009, s 361f) modell över vad effektiva team skall innefatta. Att 
definiera dessa team möjliggör också att förstå ett teams sammansättning och hur de arbetar 
samt vilka roller som behövs inom dem. I rollresonemanget används här Belbins teamroller 
(Lindmark & Önnevik 2011) där olika personlighetstyper kännetecknar roller och hur en 
sammansättning av dessa olika roller bidrar till en mångfald som gör att ett team blir 
effektivt. Denna mångfald av roller och personligheter gör enligt oss det möjligt för att få ett 
nyanserat och mångfacetterat team där man erhåller flera perspektiv på ett arbetssätt och väg 
till målet. Detta kan dock även komma med olika konflikter och därav behandlas 
rollkonflikter. Innan de slutliga delarna projekt och projektteam definieras presenteras Werbel 
och Johnsons Person-group fit där det resoneras kring vikten av att matcha personligheter 
med övriga gruppen. Projekt och projektteam definieras då det i denna studie studeras team 
som arbetar i projekt. En övergripande modell över teoriavsnittet följer nedan: 

 
Figur 1.1 Vår illustration av teoretisk referensram 
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2.1 Ledarskap 
 
2.1.1  Perspektiv på ledarskap 
Ingela Thylefors (2016) vill tillsammans med andra författare skilja på begreppen ledarskap 
och ledare. Ledarskap är traditionellt sett något som är kopplat till en individ, chefen som 
leder sina underställda. Likväl finns det ett annat alternativ där ledarskapet är att se alla 
initiativ som något som underlättar och effektiviserar människors sätt att arbeta tillsammans. 
Thylefors (2016, s 81) hänvisar ledarskap här som en kollektiv kapacitet som ett engagemang 
och inte kopplat till en specifik position. Här går som tidigare nämnt ledarskapet in och ut ur 
roller och kan liknas vid de aktuella företeelserna som medarbetarskap och självstyrning. I 
denna bemärkelse är inte ledarskap något hierarkiskt utan riktas åt olika håll men ett 
kollektivt ledarskap ersätter inte ett hierarkiskt ledarskap utan agerar som ett komplement och 
att det finns situationer där den ena formen är mer passande än det andra (Thylefors 2016, s 
81). Thylefors och de övriga som vi har nämnt i detta avsnitt har alla hänvisat till det 
situationsanpassade ledarskapet och detta kommer vi att djupare att förklara och definiera 
senare i detta kapitel. 
 
Önnevik (2010, s 24) anser att benämningen ledarskap har en viktigt funktion inom 
teamskapande och hanterande av team. Larsen (2003, s 41) påpekar att ledaren ses som en 
nyckelperson i ett välfungerande och effektivt team. Det kan tyckas att i ett team där ledaren 
och teamet fungerar som handen i handsken är felfritt men det som kan uppstå är att man blir 
för beroende av denna ledaren och det kan ibland sluta med att ledaren flyttar till en 
konkurrent. Vid val av sådana ledare kan det tyckas att yrkesmässiga egenskaper spelar stor 
roll men detta räcker inte då man kan sakna den där “ledaregenskapen” enligt Larsen (2003, s 
41). Istället bör man leta efter en person som är inriktad på gruppdynamik och samarbete 
samt ha tillräcklig yrkesmässig insikt för att kunna förstå kontexten och vad som ska 
kommuniceras och uträttas i teamet. Utöver detta belyser Hackman och Walton (1986 
refererad i Larsen 2003, s 42) även tre varierande ledarskapsegenskaper man bör beakta: 
Mod, där man kan ta och verkställa beslut; Emotionell mognad, där man istället för att dra sig 
undan vid obekväma situationer tar tag i dem och utforskar dem närmare; Samt att personliga 
värderingar med en genomtänkt värderingsgrund och ståndpunkt gör att beslutsfattande blir 
enklare på grund av sin personliga och moraliska integritet och motståndskraft mot att 
övertalas av andra. Larsen (2003, s 49f) kännetecknar bra ledare och ledarskap som en som 
tar hänsyn till sitt team och skapar förutsättningar istället för att med piska och käpp gå 
bakom dem för att driva teamet framåt. Vid teamets tidiga faser bör en ledare vara mer aktiv i 
sin roll för att hjälpa medlemmarna hitta sin plats och lära sig de nödvändiga egenskaperna 
för att lyckas. Här bör fokus ligga på att bygga och smälta ihop teamet så att det i slutändan 
kan klara sig själva utan att ledaren måste vara med i “den dagliga verksamheten” utan mer 
ha en tillbakadragen roll. 
 
Thylefors och Larsen delar med sig av tankar och erfarenheter gällande deras syn på ledare 
och ledarskap. Thylefors belyser och särskiljer de varierande egenskaper som kännetecknar 
ledare och ledarskap. Larsen å andra sidan klarlägger att en ledare bör ha 
ledarskapsegenskaper men även yrkesmässiga kvalifikationer. Detta resonemang som 
skribenterna för fram leder oss vidare in på nästa avsnitt som kommer att belysa Blake och 
Moutons modell berörande managerial grid.  
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2.1.2 Managerial grid 
Managerial grid är i grunden en modell av Blake och Mouton som bygger på två olika 
dimensioner som skall bestämma hur effektiv en ledare blir beroende på vilket ledarskap som 
tillämpas av hen. Detta beror dels på om ledaren är uppgiftsorienterad, det vill säga 
intresserad av uppgiftens lösande eller om ledaren är relationsorienterad, att man har ett 
intresse för människorna inom teamet (Lindmark & Önnevik 2011, s 300). Blake och Mouton 
utformade även en modell som visas nedan (fig 2.1) för den tvådimensionella ledarmodellen. 
I denna modellen ser man X-axeln som representerar omsorg för uppgiften och Y-axeln 
representerar omsorg om relationerna. 
 

Fig 2.1 Tvådimensionella ledarmodellen. Källa Blake & Mouton 1969 i Lindmark & Önnevik 2011, s 300 
 
Vid närmare granskning av modellen (fig 2.1) kan vi belysa olika delar av ledarskapet, till 
exempel i 1,1 ser vi en ledare som varken bryr sig om att lösa uppgiften eller att ha en god 
relation med sina medarbetare. Här agerar ledaren passivt och medarbetarna är de som styr 
verksamheten, som i sin tur ökar risken för att en eller flera informella ledare övertar 
ledarskapet. Den ideala ledaren är 9,9 där ledaren leder sin grupp med stort 
medarbetarinflytande och delaktighet, samtidigt som ledaren uppmuntrar nya idéer och 
förslag från gruppen. Vidare förklarar Blake och Mouton (1969, refererad i Lindmark & 
Önnevik 2011) att ledaren strävar att både teamets och individens mål ska uppfyllas så 
mycket som möjligt. I mitten av modellen ser vi 5,5, där ledaren låter medarbetarna vara med 
i beslutsprocessen men endast i den utsträckning som gör att teamet når acceptabla resultat 
och att de når en godtagbar tillfredsställelse i arbetet. Ledaren här söker ofta kompromisser 
för att lösa uppgiften. I övrigt finns det 9,1 som är den ledaren som ser sitt team som ett 
redskap för att nå resultat, de ignorerar de anställdas trivsel och ser informationsöverföring 
som överflödigt då besluten fattas centralt. Detta medför att de anställda inte förstår sina 
uppgifter och blir på så sätt passiva. En avslutande del i modellen är 1,9 där vi ser en ledare 
som bryr sig mycket om sitt team och individerna i det. Här visar ledaren detta genom att 
lägga stor energi på att skapa en kamratskap och god stämning i teamet, till uppgiftens 
lidande. Här kan det även präglas av att inga beslut fattas med risk att förstöra stämningen 
(Lindmark & Önnevik 2011, s 300f). 
 
Dessa ledarstilar kan vara lämpliga vid olika tillfällen och Lindmark och Önnevik (2011, s 
302) hänvisar till att det är upp till ledaren att utveckla en förmåga som ger ett 
situationsanpassat ledarskap utifrån medarbetarna, uppgiften och situationen. Managerial grid 
anser vi vara relevant då modellen visar på ett ledarskap som kan visa sig i individer oavsett 
situation och uppgift. Med utgångspunkt i de ovannämnda teorierna blir det märkbart att 
ledarskapet i en organisation med tiden stöter på motgångar och för att utveckla sitt ledarskap 
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krävs det att ledaren rättar sig efter situationen. Något som frånskiljer på ledarens 
tillvägagångssätt är ifall den berörda personen antingen är relations- eller uppgiftsorienterad. 
Detta tankesätt leder oss vidare till det situationsanpassade ledarskapet som är nästa avsnitt 
då ett situationsbaserat ledarskap kännetecknas av att ledaren kan anpassa sig efter gruppen 
samt hur uppgiften ser ut för att på så sätt lyckas.   
 
2.1.3 Situationsbaserat ledarskap 
Det situationsbaserade ledarskapet eller som Lindmark och Önnevik (2011, s 308f) benämner 
det: “den tredimensionella ledarstilsmodellen är en modell som kräver en tydlig struktur och 
hög grad av direktstyrning när medarbetarna individuellt och som grupp har en potential som 
är låg”. Här ser man tydligt hur gruppen behöver veta var de ska vara, när saker skall ske 
samt hur bilden av arbetsgången ska se ut. Detta ändras ju längre arbetet går och ledarens roll 
utvecklas mot en mer övertygande stil och mer anpassat efter individerna inom gruppen. 
 
När teamet skaffat de kunskaper och färdigheter som krävs för att i större utsträckning kunna 
utmana och ifrågasätta ledarens beslut och agerande så omvandlas ledarens roll till en mer 
säljande för att övertyga om planeringen och besluten. När teamets samhörighet och potential 
ökar ytterligare är det enligt Lindmark och Önnevik (2011) lämpligt av ledaren att anamma 
en mer samrådande ledarstil där hen fortfarande fattar många beslut men här i samråd med de 
övriga i teamet för att ge en känsla av delaktighet i beslutsfattandet och planeringen. Här drar 
även ledaren nytta av teamets kunskaper och färdigheter för att lösa uppgiften genom att ge 
teamet mer uppgifter att lösa själva. 
 
Den slutgiltiga fasen i den tredimensionella ledarstilen arbetar medarbetarna och teamet till 
stor del självständigt och ledaren agerar mest som resurs till teamet. De tillämpar 
självstyrning där teamet och ledaren gemensamt enas och sätter upp de mål som de vill uppnå 
med arbetet. Utefter detta är genomfört så skaffar ledaren fram de resurser som teamet 
behöver för att nå upp till målen och därefter väljer teamet själva vilken väg de ska gå för att 
sluföra målsättningen. Detta kräver att medarbetarna i teamet har goda kunskaper och en hög 
mognadsnivå för att arbetet skall bli effektivt.  
 
Lindmark och Önnevik (2010, s 126) visar även på att ledarskapet blir än mer komplext när 
ledaren behöver anpassa ledarstilen utifrån individernas mognad och med utgångspunkten att 
det kan finnas subgrupper inom teamet som kan ha kommit längre i sin grupputveckling och 
på så sätt behöva en annan typ av ledning. Hela denna utveckling av teamet och ledarstilen 
kan vi se i modellen nedan som visar hela förloppet (fig 2.2).  
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Fig 2.2 Det situationsanpassade ledarskapet. Källa: Modifiering av Hersey & Blanchard 2000, s 277 i 
Lindmark & Önnevik 2011, s 309. 
 
Förloppet som sådant påbörjas med att teamet i fråga har en låg potential och inga större 
relationer till varandra eller ledaren av teamet. Här krävs det för ledaren att anpassa sitt 
ledarskap på så sätt att hen leder sitt team med en hög grad av struktur och mot det uppsatta 
målet. Vidare efter en tids utveckling där relationer inom teamet skapas och potentialen ökar 
så övergår ledarens roll mer till att samråda ihop med gruppen för hur arbetet skall läggas 
upp. Kännetecknas däremot gruppen av att det finns en tydlig struktur men en låg potential så 
är det upp till ledaren att anpassa sig till att bli en mer direkt styrande ledare. Slutligen finns 
scenariot där teamets potential och relationer är höga vilket gör att ledaren bör anpassa sig till 
att ta en övertygande roll för att få gruppen att arbeta mot målet. I kombination med detta 
ledarskap och denna grupp av individer som ingår i ett team kan det uppnås mål och resultat. 
I kommande avsnitt skall team definieras och visa vad som definieras som ett effektivt team. 
 
2.2 Team 
I enlighet med Lind och Skärvad (2004, s 13f) är definitionen av ett team en grupp individer 
som samlats för att tillsammans arbeta och uppnå uppsatta mål. Det är enligt vissa ett väldigt 
effektivt arbetssätt då fler perspektiv och erfarenheter ger sin syn och arbetet blir präglat av 
flera synsätt. Det kan även kännetecknas av konflikter, ineffektivitet och osynliggörande av 
individen men kan även generera bättre och snabbare resultat.  
 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom vad ett team är, olika modeller av team och 
teamutveckling. Detta begrepp är fundamentalt i denna studie och behöver då definieras och 
förklaras för att senare kunna analysera materialet vi samlar in. I nästkommande område 
kommer vi att tydligare förklara begreppet samt behandla teorier kring detta begrepp.  
 
2.2.1 Team kontra grupp 
Robbins och Judge (2009, s 357) definierar grupp som två eller fler individer som interagerar 
eller är beroende av varandra. Som har satts samman för att uträtta vissa mål men interagerar 
främst för att hjälpa varje medlem att prestera inom sitt respektive område. En grupps arbete 
är här en summa av varje medlems enskilda arbete medan inom ett team genereras positiv 
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energi genom koordinerade insatser av individerna vilket i sin tur resulterar i ett resultat som 
är större än summan av de individuella insatserna för sig.  
Begreppen team och grupp kan anses ha liknande egenskaper men det som skiljer dem åt är 
att team arbetar mot ett på förhand förutbestämt mål som är en del av företaget samt 
arbetsplatsen (Bruzelius & Skärvad 2011, s 308). 
 
I boken av Lind och Skärvad (2004, s 19) citeras Nelson och Quick att  

 
Team behövs när kunskap, talang, färdighet och förmåga är spridda på flera            
organisationsmedarbetare och när dessa kompetenser kräver      
gemensamma/integrerade ansträngningar för att uppnå målen.  

 
Detta understryker att team är en sammansättning som sträcker sig utanför avdelningar eller 
liknande och det anser vi i denna studie ha bättre tillämpbarhet. Detta anser även Larsen 
(2003, s 13) där han definierar skillnaden mellan ett team eller andra arbetsgrupper som att 
“det består av människor som utifrån sina skilda kompetensområden samarbetar mot ett 
gemensamt mål.”, samt att teamet arbetar inom ett socialt system eller organisation som valt 
gruppen och därmed också kommer ställa teamet till svars för sina resultat. Även Hackman 
(1990 refererad i Larsen 2003, s 15) karaktäriserar team genom att gruppmedlemmarna inte 
vanligtvis arbetar med varandra, de kan vara med i flera team samtidigt, arbetet kännetecknas 
av självbestämmande och kanske även betydande resurser, en bestämd tidsfrist är uppsatt 
samt att det inte finns några förutbestämda arbetssätt eller regler hur det skall planera och 
utföra arbetet. Detta bara för att nämna några. Vi kommer fortsättningsvis i huvudsak att 
använda team som begrepp då vi anser att det är ett mer vedertaget uttryck och begrepp i 
dagens arbetsliv. 
 
2.2.2 Effektiva Team 
I en studie som genomfördes kring 1990 presenterade Bucholz och Roth (1987 i Lind & 
Skärvad 2004, s 71f) att ett högpresterande team kännetecknas av 1. En tydlig och klar 
gemensam målbild. Vilket innebär att samtliga medlemmar i teamet skall ha fått förklarat för 
sig vad syftet med uppgiften är. Ytterligare en väsentlig faktor är att ledningen samt 
medarbetarna behöver infinna sig på samma sida, för att kunna utföra uppgiften och uppnå 
målet. 2. Ett stödjande ledarskap med medansvar. Medlemmarna skall känna att de alla bär 
ett lika stort ansvar för uppgiften, dessutom eftersträvar organisationen att teammedlemmarna 
lyfter varandra och visar tecken på ett ömsesidigt stöd inom teamet. 3. Gemensamt 
ansvarstagande där alla medlemmar kände ansvar för att nå målen. Ledaren anpassar sitt stöd 
och hjälper medlemmarna utifrån deras behov av handledning. Medlemmarna ges även friare 
roll förutsatt att de tar ansvar över uppgiften. 4. Intensiv kommunikation bland 
teammedlemmarna, innebärande att de talar med varandra på ett ärligt, förtroendefullt och 
öppet sätt. För att detta ska vara möjligt är det väsentligt att medlemmarna är lyhörda och 
besitter en förmåga att ställa frågor. 5. Förändringsvillighet och framtidsinriktad där teamet 
måste kunna tänka framåt och samtidigt vara aktiv i förebyggande syfte. 6. 
Uppgiftsfokusering med uppföljning av resultat, detta går ut på att alla kan koncentrera sig 
tillräckligt mycket för att uppnå målen. 7. Goda individuella prestationer där teamet “lyfte” 
individernas prestationer över normalbilden. Denna punkten visar på att trots att man arbetar i 
ett team med andra individer, bör man även lyfta och hylla individuella prestationer.  8. 
Snabbt agerande där tiden mellan tänkande och handling kortades ner. Denna bild av 
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högpresterande team har alltså inte förändrats markant men skillnaden under dessa 30 år är att 
framtidstänk och förändringsvillighet fått en alltmer större roll. 
 
I enlighet med Önnevik (2010) ska ledaren försöka skapa ett tillåtande klimat som leder till 
utveckling för både individen och organisationen. Här ska även ledaren sträva efter en form 
av konsensus kring besluten som tas men även ha styrka att ta beslut även om detta inte 
uppnås. Här blir det då viktigt att kunna övertyga och sälja in beslutet som tas till de övriga i 
teamet för att bibehålla och bygga motivation hos det. Kommunikation och tydlighet är 
viktigt för att uppnå effektivitet samt kreativitet i teamet och det motverkar motivationsfall 
och ger medlemmarna utrymme för kreativitet och utveckling. Det kan även vara så att 
ledarskapet i ett team bör flyttas mellan medlemmarna beroende på vilken situation man 
befinner sig i som team och vilken uppgift som skall lösas (Önnevik 2010, s 128f). I en studie 
av Potnuru et al. (2019) hänvisar man även till att effektiva team kännetecknas av att 
utnyttjandet av medlemmarnas kompetenser ökar även motivation och engagemang som 
påverkar hela teamets resultat och arbete. 
 
Robbins och Judge (2009, s 361f) presenterar en modell man kan arbeta efter för att skapa 
effektiva team men understryker också att man ska ta i beaktning att varje team är annorlunda 
i form och struktur. Denna modell kan enligt dem sammanfattas i 4 generella kategorier. 
Först och främst kännetecknas teamet av Kontext, där resurser och andra omständigheter som 
gör teamet effektivt. Som andra kategori är det teamets Komposition, där kompetens och 
medlemmarnas attribut fokuseras på. Den tredje kategorin är Arbetsdesign, där uppgiften och 
arbetssättet utformas. Den sista kategorin är Process, där det reflekteras över om saker som 
läggs in i teamet som uppmuntrar effektivitet samt om det syfte och mål arbetas mot. I denna 
modell innefattar team effektivitet objektiva mätningar av produktiviteten, chefers värdering 
av resultaten och mätningar av medlemmarnas tillfredsställelse. Denna modell är illustrerad i 
modellen nedan och ger en tydligare bild av uppbyggnaden: 

 
Fig 2.3. Vår översättning av Robbins & Judge’s Team effectiveness model (2009, s 362) 
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Lind och Skärvad (2004, s 77) samt Makris et al. (2018) framhåller även att roller har en 
framträdande funktion i att utveckla ett högpresterande team samt varierar beroende på 
projekt. Roller kommer vi att i nästa skede behandla. Vi håller med i detta tankesätt och ser 
roller som en viktig del i att få ett team att prestera då en balans mellan olika roller skapar en 
dynamik i teamet. Det är av denna anledning vi har valt att definiera begreppet effektiva team 
då det har direkt inverkan på hur arbetet genomförs och slutförs. 
 
2.3 Roller 
Roller är något som vi alla i något sammanhang innehar, det kan vara rollen som pappa, 
idrottstränare eller som i den här uppsatsen, i en arbetssituation och ett arbetsteam. För att 
hitta rätt person kan det vara lämpligt att inte endast enbart fokusera på arbetsbeskrivning och 
kompetens utan att även fundera på vilken eller vilka roller som behöver fyllas i gruppen. Om 
företaget eller teamet har en majoritet av en viss roll så kan man med fördel anställa en 
person som har en annan roll och på så sätt kompletterar gruppen snarare än passar in 
(Lindmark & Önnevik 2011, s 83). Begreppet roll, taget ur Svenska akademiens ordbok och 
beskrivet i Arvidson och Johansson (2017), är en del av rollhäftet som skådespelare använder 
i en pjäs. På så sätt vet vi hur vi ska rätta oss efter en viss roll och smälta in i sociala 
sammanhang samt leva upp till en publiks förväntningar i olika kontexter. 
 
Vi anser att begreppet roll har en viktig funktion när det kommer till ämnet då det kan ha 
direkt påverkan i arbetet med team och ledarskapets skapande av dem. Vidare i detta avsnittet 
kommer vi att presentera olika roller som kan finnas i ett team och på en arbetsplats och 
dessa roller har egenskaper som man som ledare bör ta i beaktning i skapande av ett nytt team 
eller vid nyrekrytering till ett befintligt team. 
 
Water et al. (2008) talar om det funktionella rollen, som baseras på de krav som ställs på 
individen i form av förmågor och kunskap men dessutom den organisatoriska rollen som 
kännetecknas av var du befinner dig i organisationen samt tillhörande ansvarsområden. Dock 
anser inte Water et al. (2008) att dessa två roller inte ger en heltäckande bild av anställda då 
det saknas faktorer som bland annat beslutsfattande och kommunikation, vilket enligt dem 
medför att teorier om teamroller skall utgöra ett komplement för att ge en bredare bild av en 
anställd. 
 
2.3.1 Belbins Teamroller 
En forskare som har definierat och utformat en modell över roller är Meredith Belbin. Hennes 
roller i en grupp eller team är uppdelade i åtta olika där vi hittar Implementer 
(implementerare), Coordinator (Koordinator), Shaper (pådrivare och skapare), Plant 
(idéspruta), Resource investigator (resursundersökare), Monitor evaluator (analytiker), Team 
worker (lagarbetare), Completer (avslutare). Alla dessa roller belyser Belbin som en viktig 
del i utformandet av framgångsrika team (Lindmark & Önnevik 2011). För att vidare förstå 
vad rollerna innebär kommer vi nu att redovisa kort om vad varje roll har för attribut. 
 
Implementer: kännetecknas av egenskaper som att vara plikttrogen och konservativ, här är 
styrkor organisationsförmåga, självdisciplin och hårt arbete men svagheter kan vara en brist 
på flexibilitet och motstånd till nya idéer. Coordinator: är lugna och kontrollerade samt 
uttrycker självförtroende. Svagheter som finns här kan vara att de inte ligger över 
genomsnittet varken intellektuellt eller kreativt men de kompenserar detta med styrkor som 
att välkomna alla bidrag utan fördom samt har en stark känsla för att uppnå målen. Shaper: 
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kännetecknas av att vara överspända och utåtriktade med styrkor som drivande, utmanande, 
dynamiska och finner ofta vägar runt hinder. Svagheter som denna roll har är att de kan 
tendera till provokation och irritation hos de övriga samt visar ibland en otålighet. Plant (eller 
idésprutan): är ofta seriös, individualistisk och oortodoxa. Med styrkor som stor fantasi, 
intellekt och kunskap kompenseras svagheter som att missa praktiska detaljer och protokoll 
samt att uppfattas som frånvarande. Resource Investigator: har ofta egenskaper som 
nyfikenhet, entusiasm och kommunikativ. Styrkorna här är att utforska nya saker, svara på 
utmaningar och att ta kontakt med folk. Medan svagheter är ofta att de tappar lätt intresset 
efter att första entusiasmen har försvunnit. Monitor Evaluator: har ofta en sober, analytisk 
och förståndig syn på gruppens arbete och arbetar strategiskt. Deras styrkor är diskretion och 
bedömning medan svagheter som de kan ha är att de saknar förmågan att motivera andra. 
Team Worker: kännetecknas av att vara sociala, känsliga och ganska milda i sin framtoning 
och arbete. De kan vara obeslutsammma i kritiska lägen men de har en förmåga av att känna 
av människor, miljöer och att skapa den teamkänsla som kan behövas. Completer: Denna roll 
är ofta omsorgsfull, orolig och metodisk. De har en kapacitet att få avslut, att få saker gjorda 
och det perfekt. Däremot kännetecknas de av en oro där triviala saker och har en ovilja mot 
att låta saker “gå”. Dessa roller bör kombineras enlig Belbin för att skapa ett bra team och 
dynamiken i den. Till exempel om man skulle ha en grupp med endast Shapers så skulle den 
gruppen kanske kännetecknas av tävling, provokation och otålighet och kanske inte fungera 
så bra (Lindmark & Önnevik 2011, s 83f). 
 
2.3.2 Rollkonflikter 
I ett team och i den rollsökande perioden av ett teams utveckling kan det uppstå konflikter, 
konflikter som kan påverkar teamets resultat och sammansmältning. Detta kan motverkas 
eller låtas fortgå i hopp om att dessa konflikter utvecklar teamet i slutändan. Thylefors (2016) 
menar att det inte är mängden arbetsuppgifter utan exponeringen för motstridiga 
förväntningar som menas med rollkonflikter. Dessa är ofrånkomliga och uppgiften är att 
försöka hitta en rimlig balans mellan dessa krav och förväntningar. Hon menar även att 
oklarheten kan vara ett problem, där en tydlig beskrivning saknas och detta menar Thylefors 
kan vara en missvisning där arbetsuppgifterna och beskrivningen ofta kan vara tydlig men 
kraven och förväntningarna gör att man kan känna sig vilsen. Detta kan dock också ha en 
positiv sida då bristen på tydligheten kan ge en känsla av frihet och tolkningsutrymme 
(Thylefors 2016, s 141). 
 
Rollkonflikter kan även vara ett resultat av förändringar och ofta i teamets inledande stadier. 
Forskning visar på att dessa konflikter kan vara både positiva och negativa då de kan både 
vara hämmande eller bromsande men också vara utvecklande. Genom ett tydliggörande av 
sina egna uppfattningar vad roller och uppgifter betyder kan man samordna detta med andra 
för att motverka missuppfattningar och eventuella konflikter. Lyckas man med denna 
samordning kan man lättare acceptera olikheter, diskussioner uppmuntras samt att olika 
uppfattningar ventileras för att på så sätt komma fram till en enighet snabbare (Larsen 2003, s 
39). Jansson och Ljung (2017, s 125f) anser även att om de informella rollerna skiljer sig 
kraftigt från de formella rollerna i ett team så ökar risken för spänningar och konflikter inom 
det. Detta leder i sin tur till att teamet lägger tid och energi på att lösa de interna relationerna 
istället för uppgiften. 
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2.4 Person-Group fit 
Person-group fit, hädanefter PG-fit, är matchningen mellan individen och arbetsgruppen den 
tillhör (Werbel & Gillilan 1999, refererad i Werbel & Johnson 2001). Denna teori gäller både 
vid nyanställning och sammansättningar av team med redan anställda. Denna teori använder i 
huvudsak begreppet grupp istället för team men kan även appliceras på team. PG-fit innebär 
att en stor del positioner kräver relationer till kollegor och att man kan ha bra interaktioner 
med andra människor då det medför att ett arbete kan utföras på ett bättre sätt (Werbel & 
Johnson 2001). Präglas arbetet av kommunikation och samarbete med andra individer blir 
dessa interaktioner viktiga och i och med att teamarbete baseras på interaktioner och 
samarbete resulterar i att matchningen mellan individen och gruppen som helhet blir vital. 
 
Denna matchning baseras delvis på att liknande egenskaper och värderingar delas men även 
att man besitter styrkor och svagheter som kompletteras och kompletterar de andra 
medlemmarna. Genom detta blir det viktigt att kartlägga de kunskaper och egenskaper som 
finns inom gruppen men även de kvalitéer som saknas och bör besittas av en ny medlem för 
att på så sätt komplettera gruppen (Werbel & Johnson 2001). Här kan man koppla det till 
föregående teori om Belbins teamroller där man enligt PG-fit inte vill ha flera Shapers i 
samma grupp då det blir en onyanserad grupp som inte kompletterar varandra. 
 
PG-fit är en del av denna studie då det kan ha en avgörande roll i arbetet inom team, detta på 
grund av att som teorin nämner är matchningen mellan individ och gruppen vital för att 
underlätta arbetet och effektiviteten. Teorins inställning till kartläggningen av kunskaper och 
egenskaper kan ha en viktig del i ett teams arbete och enligt oss är detta något som är vanligt 
förekommande för ledningen och vid teamskapande, därav har vi valt att ta med avsnittet. 
 
2.5 Projekt 
Lind och Skärvad (2004, s 55) definierar projekt som följande: “Ett tillfälligt uppdrag 
som skall lösas inom givna tids-, kostnads- och kvalitetsramar”. Projekt är en arbetsform som 
tar mer och mer plats i dagens arbetsliv och organisationer. Det är något som är utöver det 
vanliga rutinartade för många och kan ses som både positivt och negativt. Positivt som i 
omväxling, utmaning och kanske något spännande men negativt som något stressfullt och 
rotlöst. Projekt är något vi har valt att ta med av den enkla anledningen  att vi avser 
undersöka teamskapande och det är en grundläggande del för att skapa ett projekt. I det här 
avsnittet kommer en definition av begreppet projekt att redovisas samt hur dessa projekt kan 
forma teamskapandet. 
 
Det är numera en vardaglig företeelse och ger enligt Jansson och Ljung (2017, s 12f) en 
bättre bild på hur organisationen arbetar tillsammans och även organiserar sig. I den fasta 
linjeorganisationen som har varit standard arbetade man i arbetslag under en längre tid och 
lärde känna varandra väldigt väl men i projekt ökar risken för missförstånd och att man får 
arbeta med människor man inte lärt känna men är viktiga för arbetet i projektet och här blir då 
samarbetsförmåga en baskompetens.Vidare påpekar Jansson och Ljung (2017) att projekt är 
inte nödvändigtvis en kombination av individer som inte känner varandra sen tidigare utan 
det kan vara en sammansvetsad grupp som känner varandra väldigt väl och går från projekt 
till projekt. 
 
Det skribenterna Jansson och Ljung (2017) konstaterar vad som skiljer projekt från fasta 
linjeorganisationer ytterligare är att projekt behöver ofta klara arbetet på första (och oftast 
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enda) försöket. Vilket i sin tur leder till en stor osäkerhet på hur arbetet ska läggas upp och 
genomföras. Denna osäkerhet gör att man eftersträvar att få projektets arbete att sträva mot 
målet som är utsatt. I detta arbete har osäkerheten en stor roll och medlemmarna i det präglas 
också av osäkerhet genom frågor som “Vad händer med mig och oss om vi misslyckas? 
Klarar jag min del? Räcker vår/min kompetens till? och Gör vi verkligen på rätt sätt?”. 
Denna osäkerhet har skaparen av projektgruppen en stor roll i att lugna och visa ett ledarskap 
för att minska den osäkerheten. Projekt går som tidigare nämnts ut på att skapa eller förändra 
och efter det är genomfört så upplöses det naturligt enligt idealbilden (Jansson & Ljung 2017, 
s 14). Däremot är detta i praktiken inte lika tydligt och måluppfyllnaden blir därmed lika 
otydlig, detta kan bero på att olika aktörer som är i projektets närhet har olika föreställningar 
om vad måluppfyllnad innebär. Allt detta gör att arbeta i projekt är svårbedömt och kan 
baseras på de som ingår i projektet och deras syn på målet med det. 
 
2.5.1 Projektteam 
Då projekt ofta kännetecknas av att man arbetar tillsammans med individer man inte känner 
särskilt väl så påverkar det även hur team arbetar och påverkar varandra. I projektteam så 
påverkas alla enligt Jansson och Ljung (2017, s 30) av det första intrycket. Detta är extra 
viktigt här, då projekt ofta är tidsbegränsade och man hinner inte lära känna varandra på 
djupet eller skaffa många intryck. Här blir modeller som Belbins teamroller viktiga för att 
kunna hantera det första intrycket och hur arbetet ska läggas upp då projektteam 
kännetecknas av tidsbrist och ett måluppfyllnadsfokus. Här får de olika rollerna olika stort 
fokus under arbetets gång och det är inte heller enkelt att avgöra vilka roller som blir de 
avgörande, vilket ytterligare understryker vikten av de olika rollerna och att var extra öppen i 
ett projektteam. Lind och Skärvad (2004, s 57f) anger i sin bok Nya team i organisationernas 
värld ett recept för effektiva projektteam. Detta recept innefattar att se över 
sammansättningen och ha en tydlig länk till företagets strategi, klargöra roller och 
relationerna inom teamet, träna medarbetarna i teamet i projektarbete samt att bygga upp 
kompetensen genom att se tillbaka på fram- och motgångar. 
 
Jansson och Ljung (2017, s 221) konstaterar även att projektteam löper även större risk för 
konflikter då alla deltagare har sin egen bild av projektet och vill arbeta mot den bilden. Här 
är det då viktigt att inte låta en bild driva arbetet för det kan driva att teamet skapar konflikter 
och till slut går under innan känslan av tillhörighet har infunnit sig. En annan faktor som kan 
inverka på projektteam är kravet på det kortsiktiga, snabba resultaten som efterfrågas. Det 
kan få medlemmar i teamet som är utpräglat handlingskraftiga att ta en framträdande roll och 
då kan arbetet “springa” iväg i en riktning som alla medlemmar inte är införstådda i en rädsla 
för att säga emot. Detta ödslar i slutändan tiden som teamet har och kan i slutändan få teamet 
att inte nå målet. 
 
2.6 Summering av teoriavsnitt 
Sammanfattningsvis har de tidigare nämnda teorierna som ligger till grund för vår studie 
redogjorts men även en beskrivning till hur studien står i relation med de valda teorierna. Till 
en början har teoriernas angelägenhet på ett mer ingående sätt förklarats och detta har vi gjort 
med hjälp av dels figurer från läroböcker men även våra egna tolkningar och uppfattningar av 
modeller. Inom nästkommande del i studien kommer vi att nämna det gällande 
metodavsnittet samt hur vi har gått tillväga för att samla in data och en redogörelse kring de 
etiska övervägandena som vi har rättat oss efter. 
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3. METOD 
I denna del kommer vi att presentera vår metod för datainsamlingen, problemen och 
möjligheterna med dessa. Urval och population kommer att presenteras och validiteten och 
reliabiliteten kommer att resoneras. Vi kommer även att lägga fram de etiska aspekterna som 
krävdes för att forskningsetiskt hålla oss inom ramarna. 
 
3.1 Metodval 
Efter diskussion och överläggningar kom vi tillsammans fram till att använda ett 
tillvägagångssätt med en kvalitativ prägel. Detta av den anledning att vi är intresserade av att 
utforska samt analysera individers erfarenheter och intryck av att ansvara för att sätta ihop 
och leda arbetsgrupper. Vi har valt att inte rikta fokus på frekvenser av olika studieobjekt och 
därför ansåg vi att en kvalitativ ansats var bäst lämpad för att besvara våra frågeställningar.  
 
Patel och Davidson (2003) understryker att vid tillämpning av en kvalitativ ansats ligger den 
samlade uppmärksamheten hos forskaren på data som kan upplevas som “mjuk” i vardagligt 
språk. I detta sammanhang är mjuk data något som kan tolkas som känslor och inställningar 
hos studieobjektet. Av den anledningen att vi vill förstå oss på bakomliggande faktorer samt 
varför respondenten känner som den gör genomsyras studien av en verbal analys av datan 
(Patel & Davidson 2011, s 14). Denna inriktning på studien kännetecknas av det 
hermeneutiska synsättet, vilket innebär att man genom att studera och tolka individers 
handlingar utvecklar en förståelse för andra människor. Synsättet gör även forskarens 
förförståelse till en tillgång som skall utnyttjas istället för att ses som ett hinder (Patel & 
Davidson 2011, s 29f). Förförståelsen presenteras senare i detta kapitel men har i denna 
studie visat sig vara delvis givande men samtidigt har vår förförståelse inte varit så ingående 
vilket gjort att den fallit inom ram för det vi kunnat tänka oss.  
 
Vårt val av frågeställning i studien spelade en avgörande roll kring vilken typ av 
insamlingsmetod vi förlitar oss på och samlar in information via. Attityder och erfarenheter 
hos respondenterna är vårt huvudmål med denna forskning och av den anledningen är en 
kvalitativ metod i form av intervjuer bäst lämpad. Gällande vår studie strävar vi efter att få en 
helhetsbild kring enskilda företeelser snarare än att få en karakteristisk perspektiv om ett 
studieobjekt (Larsen 2009, s 23). 
 
Kopplingen mellan teori och empiri beskrivs bäst genom att använda tre olika begrepp: 
abduktion, induktion och deduktion. Deduktion ,vanligt kallat bevisandets väg, har 
utgångspunkt i teorier som man sedan applicerar på verkligheten för att nå slutsatser om 
enskilda företeelser. Motsatsen till detta, induktion, där via upptäckandets väg finner empiri 
som sedan utifrån datan skapar en teori (Patel & Davidson 2011, s 23f). Det sista begreppet, 
abduktion, är en kombination av de två ovanstående och även det denna studien är baserad 
på. Då vår studie utgår ifrån ett väl utforskat begrepp och teorier så är den dels deduktiv då 
man kan genom till exempel våra ledarskapsteorier se hur dessa är applicerbara i verkligheten 
men studien är också induktiv då det kan ske fynd som inte passar in eller ge en ny dimension 
i ämnet, något som en jämförelse av sektorer kan utröna. På detta vis kan vi se bevis på det 
induktiva då vi ger utrymme för att se om det framkommer nya resultat som kan förklara hur 
en ledares påverkan skiljer sig mellan sektorer. 
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3.2 Förförståelse 
Benämningen förförståelse är vanligt förekommande i forskningens värld och anses som 
något väldigt väsentligt. Om man som forskare valt att tillämpa ett kvalitativt 
tillvägagångssätt när man ska samla in och granska information kring ett forskningsobjekt är 
forskaren inte bunden att vara objektiv. Detta i sin tur innebär att de intryck, tankar och 
kunskap forskaren i fråga besitter ses som en fördel i analysen av data (Patel & Davidson 
20011, s 29). 
 
Eftersom att ens förförståelse anses vara ett viktigt hjälpmedel när man skall analysera och 
diskutera insamlad data fann vi det betydelsefullt att vi redan i ett tidigt stadie satte oss och 
samtalade om vad vi hade för erfarenheter kring ledarskap och att arbeta med i grupp. Detta 
för att insamlandet av information skulle gå så smidigt som möjligt men även för att ta del av 
en annan persons åsikter och tankar. Med våra varierande bakgrunder inom dels 
förvärvsarbete samt utövandet av olika sporter kom vi ändå fram till att vi upplevt liknande 
erfarenheter situationer samt vad som kännetecknar en nyttig och givande relation med sin 
chef och de personer man samarbetar med. Bland annat fann vi att ett gemensamt mål för 
gruppen, feedback från ledaren samt möjlighet till att yttra sig utan att känna rädsla för vad de 
andra kommer tycka är viktiga faktorer som vi anser är nyckeln till en god och hälsosam 
relation bland kollegorna och överordnade. Båda har vi varit delar av diverse 
gruppsammansättningar i olika sammanhang men vi har väldigt liten eller till och med ingen 
erfarenhet alls när det kommer till att ansvara för att bilda nya grupper. Detta gör oss ännu 
mer intresserade och nyfikna i att se och få kännedom hur det faktiskt går till när grupper 
bildas och vad som händer bakom kulisserna som man annars inte tänker på. 
 
Vi båda har olika generella erfarenheter av att arbeta i grupper och ett exempel är hur en 
grupps dynamik kan ändras då det kommer in en ny medlem i den och kanske kolliderar med 
någon i gruppen eller vill sätta sin egen prägel på hela gruppen. Här kan det såklart uppstå 
konflikter och andra svårigheter. Dock anser vi båda att med ett starkt ledarskap och en noga 
utformad strategi och plan kan man från första sammansättning skapa ett bra team med alla 
de olika roller och kompetenser som behövs för att vara framgångsrika och produktiva.Som 
tidigare nämnts så ökar det vårt intresse av att undersöka hur detta kan realiseras och uppnås 
samt vad man kanske ska undvika vid sådana sammansättningar. 
 
3.3. Urval  
Utifrån vilket syfte samt problemformulering ens studie grundar sig behöver man som 
forskare fastlägga hur insamlandet av materialet skall se ut. Det man behöver beakta är vilka 
människor man vill ska delta i studien, på vilket sätt man ska samla in informationen och 
slutligen kartlägga över vilken tidsperiod undersökningen ska genomföras. I studier där 
forskaren tillämpar ett kvantitativt tillvägagångssätt strävar man ofta efter att på ett eller annat 
sätt genomföra generaliserbara slutsatser men när det istället handlar om kvalitativa studier 
ligger fokuset på en djupare förståelse kring företeelser (Patel & Davidsson 2003, s 53).  
 
I kvalitativa studier är det optimala att man försöker få en grupp respondenter som skiljer sig 
åt så mycket som möjligt det vill säga ett heterogent urval. där Här bör det finnas en balans 
mellan variationen bland respondenterna men att denna variation inte är alldeles för olikartad 
eller överdriven (Trost 2010, s 137). 
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Urvalet som vi genomförde i denna studie är ett strategiskt urval och som i sin tur är ett icke- 
sannolikhetsurval. Det strategiska urvalet visade sig genom att vi ville hitta respondenter som 
var i en ledarposition och hade personalansvar, både inom privat och offentlig sektor. Detta 
då vi ville studera en ledares inverkan på teamskapandet och kunna göra jämförelser mellan 
sektorerna. På grund av detta valet kan resultatet i studien inte generaliseras till en större 
population än de ursprungliga respondenterna. Denna typ av val görs i kvalitativa 
undersökningar med hänsyn till tidigare erfarenheter och innebär att forskaren självmant 
väljer ut vilka som skall delta i undersökningen. Ytterligare en form av urval tillämpat i 
denna studie är snöbollsurval. Förklaringen till detta urval grundar sig i namnet och kan 
kopplas till att en snöboll som rullar i nedförsbacke blir större och större med tiden. Det 
innebär alltså att man startar med att intervjua en individ och efter en avslutad intervju frågar 
man ifall intervjupersonen känner eller vet någon som skulle kunna tänka sig delta i 
undersökningen och dela med sig av sina erfarenheter (Trost 2010, s 140f). I vårt fall så 
visade det sig genom att vi först kontaktade en person som inte kunde delta tyvärr men 
skickade oss vidare till två förra kollegor som arbetar som teamledare. Dessa respondenter 
fyllde på så sätt kriterierna vi ville undersöka. 
 
3.3.1 Organisations- och respondentbeskrivning 
Då studien ska analysera bland annat huruvida det finns likheter eller skillnader mellan 
offentlig och privat sektors teamskapande så har vi valt att göra en jämn fördelning i antalet 
organisationer och respondenter. Dock genomfördes det endast sex intervjuer då vi inte har 
kunnat möjliggöra att fler ville delta i studien beroende på olika orsaker men främst att tid 
eller vilja inte fanns. Dessutom tackade vår sista tänkta respondent som vi hade fått bekräftat 
från nej i sista sekund på grund av omständigheter utanför vår makt. Vilket lämnade oss utan 
möjlighet till att intervjua någon annan beroende på tid samt att brist på återkoppling av de 
respondenter vi kontaktat trots återkommande telefonsamtal samt mail. 
 
Organisationerna som ingick i studien var en statlig myndighet, en kommunal skola samt en 
privatägd kommunikationsbyrå där man arbetade i huvudsak med människor och i 
projektform. Den respondent som var egenföretagare har arbetat inom båda sektorerna men i 
huvudsak privat. Respondenterna hade arbetat i genomsnitt sju år i teamarbete och 
projektform. Här nedan kommer respondenterna att i tabellform att presenteras för att ge en 
mer lättförståelig bild senare i resultatdelen av arbetet, respondenterna har även delgivits 
fiktiva könsneutrala efternamn för en lättare läsning.  
 
Tabell 1. Presentation av respondenter 
Respondent Yrke 

Törnquist  Teamledare - Statlig myndighet 

Tapper Teamledare - Statlig myndighet 

Palmsjö Projektledare - Kommunikationsbyrå 

Viding VD/projektledare - Kommunikationsbyrå 

Vigren VD/projektledare - Egenföretagare 

Mellberg Mellanchef - Kommunal skola 

 
Intervjudeltagarna som arbetade inom den offentliga sektorn har både roller som antingen 
teamchef eller någon form av mellanchef, vars arbetsuppgifter är att agera som en förlängd 
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arm till deras chef. De befann sig i roll mellan de anställda eller handläggarna och deras 
regionchefer. Dessa respondenter hade en viss form av personalansvar och ansvarade för att 
deadlines möttes och att arbetet ständigt rörde sig framåt och mot de uppsatta målen inom 
organisationen. Gällande deltagarna som arbetade på kommunikationsbyrån så var deras roll 
inom organisationen produktionsledare och projektledare/VD. Deras främsta arbetsuppgifter 
var att leda och fördela arbetet gällande diverse projekt samt att sätta samman olika personer 
med skiljande kompetenser och färdigheter som var bäst lämpade för just det specifika 
projektet. Rollen de erhöll innebar även att ha ett övergripande ansvar över projektet men att 
även se till att samarbetet fungerade smidigt och bra gentemot externa aktörer och 
samarbetspartners. Dessa externa aktörer var allt ifrån tryckeriföretag till och kommuner som 
på sina olika sätt spelade en väsentlig roll i projektet. Vigren, arbetar som konsult och 
projektledare. Hen har lång erfarenhet av projektledning och arbetar nu i huvudsak med att 
konsultera och handleda företag eller organisationer som arbetar med projekt, både inom 
offentlig och privat sektor. 
 
3.4 Insamlingsmetod 
Som tidigare nämnt i början av detta kapitel så har vi valt en kvalitativ ansats för detta arbete. 
Under detta avsnitt kommer vi att redovisa hur intervjuerna genomfördes, hur intervjuguiden 
utformades samt hur vi bearbetade det material som samlades in.  
 
3.4.1 Intervjuguide 
När man som forskare använder sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer är det av stor 
vikt att man redan innan intervjuerna vet vad vill ta reda på. Därför är det lämpligt att en 
intervjuguide skapas. Vår intervjuguide utformades utifrån våra frågeställningar och syfte 
men även den teoretiska referensramen som vi valde att basera studien på. Vi utformade 
guiden rent konkret genom att dela in intervjun i olika frågeområden och samtidigt ställa så 
öppna frågor som ger utrymme för nya upptäckter. Trost (2010, s 71ff) menar att forskare 
som tillämpar en kvalitativ ansats inte bör ha ett dokument med redan färdigformulerade 
frågor, som alternativ bör man formulera en uppställning kring det relevanta frågeområdet. 
Detta tog vi i beaktning i utformandet och vi valde en semistrukturerad intervjuguide då vi på 
grund av vår jämförelse mellan offentlig och privat ville skapa viss grad av standardisering. 
Detta för att ge respondenterna samma förutsättningar. Standardisering uppnås bäst genom att 
man ställer frågorna i samma ordningsföljd samt lika förutsättningar för att på så sätt minska 
variationer mellan intervjuerna (Trost 2010, s 39). I vår intervjuguide, se bilaga 7.2, börjar vi 
med att informera om de etiska aspekterna som vi senare kommer gå igenom i kapitlet. Efter 
detta tar vi del av respondentens bakgrund på företaget och sin position. Därefter gick vi över 
till området team och roller där respondenten fick ge sin syn på team och roller. Efter detta 
område gick vi vidare med prata om ledarskap och komplikationer. 
 
Intervjuguiden som vi utformade anser vi vara tillämpbar oavsett om man arbetade offentligt 
eller privat, vilket ledde till att vi enbart utformade en. Vårt urval gjorde detta möjligt då vi 
ämnade att studera arbetsteam och projektteam och respondenterna tillhörde något form av 
team där man arbetade i projekt. Inledningsvis i intervjuguiden hade vi information om hur 
intervjun var upplagd samt de forskningsetiska rättigheterna respondenterna hade. Efter detta 
inledde vi med några bakgrundsfrågor för att på ett naturligt sätt få igång samtalet för att 
sedan gå in på frågor som kräver mer djupgående eftertanke angående team, roller ledarskap 
och komplikationer. Som avslutning i intervjuguiden hade vi en fråga som tillät respondenten 
lägga till något som de tyckte vi hade missat. 
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3.4.2 Intervjuer 
En provintervju genomfördes innan de riktiga intervjuerna ägde rum. I denna intervju 
uppmärksammades det vissa insikter i framförallt intervjuarens agerande och uppträdande. 
Beteenden som att bekräfta det respondenten sa med ett “bra” eller “ja..” upptäcktes samt att 
den som agerade intervjuperson reagerade på att inspelningsutrustningen, som var en 
mobiltelefon, låg framför hen. Frågeområdena samt frågorna mötte liten kritik eller oförstånd 
vilket ledde till att intervjuguiden inte ändrades något till de efterföljande intervjuerna. En 
annan upptäckt under denna provintervju var att vi som intervjuare hade en tendens att inte 
låta tystnaden som kunde uppstå efter att respondenten svarat få fortgå. Denna tystnad kan 
vara bra då respondenten tillåts att fundera och kanske komma med ytterligare information 
och svar på ställda frågan. Valet att genomföra denna provintervju ansåg vi vara av vikt då 
det kunde påverka vår reliabilitet och validitet och även träna oss som intervjuare. 
 
Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide som vi tidigare redovisade i 
avsnittet om intervjuguiden. Intervjuerna pågick mellan 35-50 minuter och vi bokade 
intervjuerna själva med respondenterna. Den främsta anledningen till den varierande 
intervjutiden som vi kunnat identifiera var främst hur utförligt respondenterna svarade. 
Översiktligt så fanns det en återhållsamhet hos respondenterna i sina svar men ju längre 
intervjun pågick desto mer avslappnade blev de. Ett sätt att lyckas med detta var att vi ställde 
följdfrågor till dem. Detta enligt det Lantz (2013, s 121) framhäver vikten av att som 
intervjuare skall vara observant på dialogen ifall den saknar djup för att undvika att intervjun 
blir platt och onyanserad. 
 
Av de sex intervjuerna som vi genomförde hölls samtliga på respondenternas arbetsplats men 
i varierande form. Detta valde vi på grund av vår flexibilitet att anpassa oss efter deras 
schema då de är förvärvsarbetare och för att de skulle känna sig som mest bekväma i en miljö 
de känner igen samt att vi skulle erhålla genuina svar då en känsla av trygghet skulle infinna 
sig hos respondenterna. Dock skall det uppmärksammas att två av intervjuerna ägde rum i 
närheten av en entré på repsondentens arbetsplats vid arbetsdagens avslut, vilket medförde att 
förbipasserande kunde störa koncentrationen hos de medverkande marginellt. En intervju 
genomfördes som telefonintervju vilken vi spelade in med annan ljudutrustning vid sidan av 
telefonen. Dock ska de understrykas att företeelser som kroppsspråk, ansiktsuttryck eller 
liknande gick ej att notera under denna intervju. De övriga tre genomfördes på respondentens 
konferenslokal där inga störningsmoment kunde påverka intervjun. Vi sände ut ett kort 
informationsmail, se bilaga 7.1, där vi presenterade oss och studien samt de forskningsetiska 
reglerna, bland annat konfidentialitetskravet. 
 
Under intervjuerna delade vi upp arbetsuppgifterna på så sätt att en ställde frågorna och den 
andra observerade och förde anteckningar, vi bytte även dessa roller varannan intervju för att 
båda skulle få erfarenhet av det. Trost (2010, s 67) talar om att det kan vara både en för- och 
nackdel att vara två vid intervjutillfället. Fördelen är att man stöttar varandra och få en 
bredare förståelse men detta kräver också att intervjuarna är samspelta. För vår egen del var 
det rätt beslut att båda närvarade då vi har begränsad erfarenhet av att genomföra intervjuer 
och vi ville inte missa något samt det gjorde oss tryggare i vår roll. Nackdelen med detta är 
att respondenten kan uppleva sig i underläge (Trost 2010, s 67). Vi motverkade detta genom 
att tänka över vår positionering. 
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Innan genomförd intervju lämnade vi ut ett brev där vi informerade om vårt ansvarstagande 
och information hur de kunde nå oss vid eventuella frågor eller funderingar. Detta valde vi att 
göra för att visa på professionalism samt ett bindande dokument om komplikationer eller 
motsättningar skulle uppstå. 
 
3.4.3 Bearbetning av material 
Som tidigare nämnt spelades intervjuerna in i sin helhet samt att vi noterade svar som kändes 
viktiga att vidare framhäva. Efter dessa var genomförda var första steget att transkribera 
samtliga intervjuer, detta var tidskrävande men att överföra ljudfilerna till textform skulle 
underlätta det kommande analysarbetet. Genom att lyssna igenom och skriva ner intervjun 
minns man tillbaka intervjun och tankar och skapar på så sätt en större förståelse för 
respondentens svar. Detta bidrar i sin tur också till ett bättre analysarbete. Vid 
transkriberingen valde vi medvetet att ta bort talspråkliga uttryck som funderingar och 
kroppsljud då dessa inte bidrog eller var relevanta.  
 
Efter transkriberingen påbörjade vi analysarbetet och i praktiken innebar det att vi gjorde en 
genomgång av transkriberingarna och kodade på ett grounded theory-inspirerat sätt. 
Grounded theory innebär att utifrån empiri skapar en lokal teori som förklarar det specifika 
fallet man studerat (Patel & Davidson 2011, s 32). Vid applicerande av grounded theory 
genomförs en kodning genom att hitta concepts och utifrån dessa concepts skapa en teori 
(Corbin & Strauss 2008, s 56). Vi skapade till skillnad från detta tillvägagångssätt concepts 
utifrån intervjusvaren kopplat till vår teoretiska referensram och frågeställningar. Genom 
detta kan vi se hur svaren från respondenterna relaterar till teorin men även de svar som inte 
går att koppla blev intressanta och möjliga att analysera vidare. Vi färgkodade våra teorier för 
att på ett enklare och mer övergripande sätt koppla de i texterna. Efter det delade vi upp 
transkriberingarna utefter dessa färgkoder och kunde hitta gemensamma nämnare. Dessa 
koder kristalliserade sig i några nyckelord som vi presenterar i tabellen här nedan: 
 
Tabell 2. Våra  nyckelord efter genomförda intervjuer 

Tillit 

Ledarskap 

Delaktighet 

Lyhörd 

Tydlighet 

 
Dessa nyckelord gjorde det lättare att hitta samband mellan intervjuernas svar då de var 
återkommande hos respondenterna och detta i sin tur möjliggjorde att analysarbetet blev 
enklare gick att koppla samt se skillnader eller likheter mellan dem. 
 
3.5 Reliabilitet 
Vad som menas med reliabilitet är att man har för avsikt att undersöka samt mäta 
tillförlitligheten av den insamlade datan som presenteras i studiens resultatdel. Det man gör är 
att man granskar studien och tittar på ifall den har blivit utsatt för slumpmässiga mätfel. Det 
innebär att alla intervjupersoner skall svara på en liknande uppsättning av frågor samt att 
situationen ska vara densamma för studiens deltagare. Om en studie eller forskning har en 
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hög reliabilitet kännetecknas detta av att resultatet i studien blir detsamma om man skulle 
genomföra en mätning på samma sak fast vid två olika tidpunkter. En anmärkning mot det 
som precis nämnts ovan är att man isåfall utgår ifrån att ett oföränderligt förhållande 
föreligger (Trost 2010, s 131) 
 
Individerna som deltog i undersökningen blev i det utskickade mailet informerade om 
studiens syfte, de fick även syftet och målet med undersökningen förklarat för sig via ett 
missivbrev innan intervjun påbörjades. Detta anser vi bidra till att respondenterna känner sig 
mer förberedda och på så sätt delar med sig av erfarenheter som är inom syftet och 
frågeställningens ramar. Några av intervjuerna genomfördes via skype-samtal eller över 
telefonen till skillnad från resterande av intervjuerna där samtalet skedde med 
intervjupersonen i fysisk form. I vilken miljö intervjuerna utspelar sig i kan ha en inverkan på 
reliabiliteten i studien. I dessa intervjuer kan miljön ha haft en påverkan på två intervjuer där 
vi som tidigare nämnt genomfördes i anslutning till en entré och kan vid ett par tillfällen ha 
varit en distraktion då folk passerade. 
 
Vidare kan en faktor som nervositet eller obekvämhet varit något som påverkade 
tillförlitligheten i svaren. För att motverka detta och minska den risken var vi tydliga med att 
informera om studien, vad syftet var och vad vi förväntade oss av dem. Vi försökte även att 
småprata innan vi påbörjade den mer formella delen. Vi har tidigare nämnt hur vi 
positionerade oss vid intervjun och detta tänkte vi på för att inte distrahera eller som tidigare 
också nämnt få respondenten att inte känna sig i underläge. Då en intervju genomfördes som 
telefonintervju kan detta ha påverkat pålitligheten på grund av den anledningen att vi som 
intervjuare inte kunde observera respondenten samt att respondenten kunde ha gjort något 
som vi inte hade kännedom om. 
 
Vi genomförde som tidigare nämnt en provintervju då vi ansåg att det var viktigt för 
reliabiliteten och denna provintervju gav oss flera insikter i vårt eget agerande och lärdomar 
som vi sedan tog hänsyn till vid intervjutillfällena. 
 
3.6 Validitet 
Väljer man att som forskare att ta sig tiden att studera en mindre grupp av människor ökar 
möjligheten till att lära känna och få en djupare kunskap om studieobjektet. Gör man istället 
raka motsatsen och spenderar mindre tid för att få vetskap om ett större antal individer och på 
sätt ökar chansen att det framtagna resultatet i studien inte får ett personligt avtryck (David & 
Sutton 2016, s 33). 
 
Valet av använda en kvalitativ metod kändes lämpligt då användandet av en kvantitativ 
metod inte skulle ge lika utförliga svar. Hade enkäter använts hade det varit svårare att få 
kännedom om attityder och inställningarna hos respondenterna och på så sätt gett ett mindre 
utrymme för tolkning av svaren. Därmed anser vi att om vi använts oss av en annan metod 
hade det varit svårare att studera det vi avsåg att studera. 
 
Provintervjuer är inte enbart viktigt för reliabiliteten utan även för validiteten. Genom 
genomförandet kunde vi se om den som blev intervjuad tolkade frågorna i intervjuguiden 
som det var tänkt att tolkas och skulle respondenten tolka frågorna på annat sätt så skulle vi 
inte fått svar på det vi ville studera. t. Vid återkoppling till intervjuguiden kan vi se några 
frågor som kan kritiseras. Bland annat gav fråga 15: Skulle du vilja dela med dig av någon 

24 



 

erfarenhet där ett team inte fungerade? vi ett par tillfällen svar som kunde liknas mer som 
anekdoter och inte drev intervjun framåt. Även fråga 16: Hur hanterar du 
konflikter/motsättningar i en arbetsgrupp? kan ses som problematisk då det är sällan en 
respondent skulle erkänna att de inte hanterar en konflikt otillfredsställande, speciellt i en 
ledarposition. Trots detta så valde vi att ha med dessa för att ge utrymme för att få 
överraskande svar som kunde ge studien ny data samt visa på skillnader eller likheter mellan 
sektorerna. En fråga däremot som vi anser har stärkt validiteten är att vi i slutet av intervjun 
ställde frågan om respondenterna tyckte vi missat något i vår intervju. Detta möjliggjorde att 
få vidare information och data som vi kan ha missat i våra övriga frågor. 
 
Vår validitet kan diskuteras då våra organisationer som vi fått möjligheten att undersöka 
skiljer sig relativt mycket från varandra. Detta kan ha inverkan då många av organisationerna 
arbetar på olika sätt, i vårt fall hade vi organisationer som arbetade med 
mediekommunikation, skolväsendet samt en större myndighet. Dessa skillnader kan ha 
påverkat validiteten men det är i vår mening att det kan fungera som en styrka då det visar på 
en bredd inom sektorerna som kan ge tydliga exempel på olika ledarskap och sätt att skapa 
team på. 
 
3.7 Etiska överväganden 
För att forskningar och undersökningar skall kunna genomföras på ett korrekt och etiskt sätt 
krävs det att samtliga av de som deltar i studien behandlar motparten vänligt samt respekterar 
de aktuella riktlinjer och etiska överväganden som är befintliga. Dessa punkter anses vara 
väsentliga med hänsyn till standarden och utförandet av studien men även hur det insamlade 
materialet kommer att användas av resterande av befolkningen. De riktlinjer och etiska 
överväganden finns till som en vägledning för forskare samt för att de inte skall gå till 
överdrift eller liknande i sin undersökning. Vetenskapsrådet (2017, s 12) menar på att 
samtliga av människorna i dagens samhälle bär på en moral inom sig och denna moralen 
visar hur personen ifråga handlar och agerar, speciellt mot andra personer i dess omgivning. 
Ofta handlar det om att vi människor inte är medvetna om moralen och därför är det vanligt 
att man inte ägnar någon tanke åt detta. En otroligt viktig och central roll inom denna 
forskningsetik handlar om hur forskaren behandlar individer som via sitt deltagandet är en del 
av studien. Det man som forskare behöver ha i åtanke är att se till att medverkande individer 
inte behandlas på ett kränkande sätt samt att deras integritet och identitet inte undanröjs och 
blottas för omgivande samhälle. 
 
Vi har i detta arbete respekterat och eftersträvat att genom hela detta arbete följa dessa 
forskningsetiska regler och har noga återkopplat till dessa för att inte ha frångått dem. Vi har 
noga gått igenom arbetet och intervjuer, transkriberingar och intervjuguider för att säkerställa 
detta. Vi har i de kommande avsnitten utvecklat vad varje krav innebär och om vad vi har 
erfarit under denna studie. 
 
3.7.1 Informationskravet 
Denna del inom forskningsetiken handlar om att forskaren har ett ansvar gentemot 
undersökningens deltagare att informera respondenterna om vilken roll de har i 
undersökningen samt hur villkoren ser ut i intervjun. Informationen som förmedlas till 
respondenterna tar även upp att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och att 
intervjun kan avbrytas när som helst ifall respondenten känner för det (Vetenskapsrådet). 
Denna information förmedlades i ett första skede i form av ett mail i samband med att vi tog 
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kontakt med möjliga medverkanden och sen även när vi fått en godkännande och precis innan 
intervjun ska börja fick även respondenterna samma information via ett informationsblad.  
 
3.7.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet stipulerar att intervjupersonen måste ge sitt samtycke och godkännande för 
att ett deltagande i den specifika studien. Intervjupersonen fastlägger vilka villkor som ska 
gälla och har även inom denna regel möjlighet att avbryta intervjun om denne person känner 
att insamlandet av data inte går till på ett okej sätt (Vetenskapsrådet). Det vi gjorde innan 
varje ny intervju var att återigen fråga respondenterna om deras samtycke samt att vi gick 
igenom vilka rättigheter de har. Väljer individen att inte längre delta i undersökningen ska 
denna person fortfarande bemötas med respekt och inte genomgå diverse övertalningsförsök 
eller liknande från forskarens sida.  
 
3.7.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet handlar om att forskare skall behandla informationen och datan de 
samlat in från intervjun konfidentiellt. Detta i sin tur innebär att uppgifter inte ska delas ut till 
obehöriga eller förmedlas på ett sådant sätt att man kan lista ut respondentens egentliga 
identitet. Känd information om respondenten såsom dennes namn eller exempelvis namn på 
arbetsplats byts ut med påhittade namn eller inga namn alls (Vetenskapsrådet). Av den 
anledning att syftet med vår studie är att ta reda på människors upplevelser och erfarenhet av 
ledarskap samt varierande projekt, var vi väldigt tydliga och noggranna med att förklara för 
respondenterna att vi skulle respektera deras integritet samt behandla uppgifterna 
konfidentiellt och med ytterst försiktighet.  
 
3.7.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet inom forskningen innebär att det insamlade materialet enbart ska användas 
för att fullgöra sitt syfte i studien. Detta innebär att personuppgifter får bara användas 
forskare sinsemellan och utomstående parter som myndigheter eller andra 
samhällsmedlemmar inte får ta del av materialet (Vetenskapsrådet). Denna information och 
rättighet som respondenterna besitter tydliggjordes med hjälp av ett informationsdokument 
samt att vi även förklarade detta för dem innan vi startade intervjun.  
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4. ANALYS OCH RESULTAT 
Detta kapitel kommer resultat och analys att presenteras med utgångspunkt i våra 
frågeställningar. Respondenterna kommer här att benämnas som i metodavsnittet, se tabell 1. 
 
4.1 Vad anses viktigt vid teamskapande? 
Bland respondenternas svar i intervjuerna ser vi ett mönster där de lägger en väsentlig 
betoning på att medlemmarna som ingår i teamet framför allt skall känna att de är känner 
ansvar för sitt arbete och är delaktiga. Ytterligare värdeladdade ord som respondenterna ansåg 
beskriva som ett välfungerande team enligt dem själva är att tilliten finns från början samt en 
gedigen respekt mot de andra. En gemensam målbild och teamkänsla är därutöver saker som 
kom fram i intervjuerna. Palmsjö uttrycker sig i samma anda gällande ovanstående meningar 
med detta uttryck: “Det är väsentligt att man nånstans hittar nån typ av respekt, nån 
gemensam plattform att stå på och där kommer även vikten av spelregler in i bilden”. Likaså 
anser Larsen (2003), som ser ledaren i en organisation som en individ med en avgörande roll 
när det kommer till att slutföra arbetsuppgifter samt att de anställda blir vägledda i den 
riktning som överensstämmer med organisationens uppsatta mål.  
 
Törnquist, vars yrkesroll är att arbeta som teamledare för en grupp handläggare inom en 
myndighet anser att de väsentliga egenskaperna vid teamskapande bland annat är respekt för 
varandra samt en tydlig och gemensam målbild bland teammedlemmarna. Törnquist spinner 
vidare på tidigare resonemang med ett uttalande som lyder såhär: “När man jobbar i grupp är 
det viktigt att det finns tydliga roller, även om det bara är en person som har en ledande roll 
eller vad det nu kan vara så är det viktigt att det är uttalat då och har det mandatet”. 
Anledningen till detta är för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt krävs 
det att teamet redan från början vet vad det är de ska sträva mot. Dessa åsikter och 
upplevelser från respondenten finner även sitt stöd i en formulering som Nelson och Quick 
förmedlar i Lind och Skärvad (2004, s 19) och såhär lyder den språkliga formuleringen: 
 

Team behövs när kunskap, talang, färdighet och förmåga är spridda på flera 
organisationsmedarbetare och när dessa kompetenser kräver 
gemensamma/integrerade ansträngningar för att uppnå målen.  

 
Vad som menas med denna formulering är det att kompetensen och färdigheterna bland de 
anställda inte alltid finns på samma plats eller hos samma grupp av individer. Som en följd av 
detta krävs det att teamskapandet bör göras efter en granskning över organisationens samtliga 
medarbetare. Ytterligare saker som tas upp i intervjun som har en koppling till det ovan 
nämnda citatet är att Törnquist säger att det ges möjlighet för de anställda att blir hörda, hen 
formulerar sig med detta uttryckssättet: “Att se till att liksom hitta den där förmågan att lyfta 
medarbetarna, vad är du bra på, vad kan du komplettera med och liksom inventera och bygga 
upp tillsammans. På sätt blir medarbetarna också delaktiga i processen”. Att lyssna på ideer 
och förslag som medarbetarna har kring arbetsupplägget samt tillvägagångssätt gällande olika 
ärenden. Det respondenten vill belysa är att bara för att en anställds förslag inte alltid kan 
implementeras är det ändå viktigt i ett team att bli hörd och lyssnad på. Mellberg visar på en 
liknande inställning och formulerar sig så här: “Team måste samarbeta och ha en samsyn på 
hur man ska nå sina mål, om alla får tycka till så blir det lättare att sätta upp de mål och även 
om inte alla åsikter används så är det viktiga”. 
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I intervjun med Tapper, nämner hen en sak som enligt denna individ är väsentligt när det 
kommer till att skapa team för att handlägga ett ärende. Tapper belyser då att: “Bara för att 
jag är teamledare är jag inte hela teamet utan alla är med och bidrar”.  Utifrån detta uttalande 
från respondenten kan det ske en koppling mellan respondentens värderingar och Robbin och 
Judge’s (2009) teori beträffande team. Där skribenterna förklarar att i ett team har olika 
individer med varierande kunskaper sätts samman i grupp för att tillsammans arbeta mot de 
uppsatta målen inom verksamheten. Vidare förklarar de att dessa personer är beroende av 
varandra i olika grader och behöver åsidosätta sina personliga målsättningar och istället rikta 
fokus att slutföra uppgiften.  
 

Man är inte ensam, man behöver inte känna att man måste vara expert utan              
man har kollegor som man kan fråga, då man har sin teamledare och man              
ska även dela med sig av sin kunskap och inte hålla det för sig själv.  
- Tapper 

 
Palmsjö förklarar efter en lång fundering att det mest fundamentala i slutändan handlar om att 
medlemmarna i teamet ges rätt förutsättningar samt att de har ett förtroende för att utvecklas 
och även för att utföra sina arbetsuppgifter. Palmsjö vill ytterligare belysa att ett steg i att 
medarbetarna skall kunna ges rätt förutsättningar krävs det att rollerna i teamet är tydliga och 
att samtliga vet vad just innebörden av ens egen roll innebär. Denna argumentation leder oss 
vidare in på Lindmark och Önneviks (2011) resonemang beträffande vikten av att inte enbart 
fokusera på anställdas arbetsbeskrivningar utan även ta i beaktning vilken eller vilka roller 
som behövs inom gruppen för att göra den komplett. Gällande Lindmark och Önneviks 
tidigare omtalade resonemang delar Tapper med sig av sina tankar kring ämnet som lyder 
såhär: “Det måste finnas någon som styr och har ansvar. Det behövs nån som ändå, om man 
ser att man går åt fel håll, att det alltid finns nån som ansvar i slutändan”. Dessa roller leder 
oss även in på Belbins teamroller där en variation av personligheter och attribut kompletterar 
varandra. Viding understryker i sitt resonemang att de på hens organisation arbetar mycket att 
medlemmarna av teamet skall vara multikompetenta istället för specialister, detta på grund av 
att det är en liten organisation som genomför många projekt parallellt där samtliga inom 
teamet är involverade i många projekt. Hen säger såhär: 
 

Vi lagt ganska mycket fokus på multikompetenser, istället för kanske 
specialistroller.[...] Det är därför vi har möjlighet att jobba med väldigt olika typer av 
kunder och projekt, storlek på projekt. [...] det gör oxå att vi kan hantera så mycket 
mer [...] men hela gruppen är väl involverad i alla processer, från det kreativa till 
slutprodukter. 

 
Vigren, påpekar även vikten av roller samt påpekar att resurser och tid är faktorer som är 
viktiga för teamskapande. Med tid talar Vigren om att företag generellt är dålig på att planera 
projekt och att det krävs en större kunskap om planering, hen uttrycker sig såhär:  
 

...om man är bra på det, då ser man till att planera att projekt går igång i bra                  
tid så man kan jobba på ett bra ändamålsenligt sätt som leder till ett bra               
resultat. Är man sämre på det så blir nästan varje åtgärd som man gör blir               
väldigt reaktiv och akut med jättelite tid [...] det är liksom en omständighet             
som är viktig egentligen för gruppens effektivitet och kvalitetsarbete. 
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Med detta citat ser vi Robbins och Judges (2009, s 361f) effektivitetsmodell där adekvata 
resurser, inklusive både tid och övriga resurser påverkar hur effektivt ett teams arbete blir. 
 
Detta leder oss in på vad som till kontrast till våra respondenter anser viktiga faktorer i 
teamskapande så anser de att avsaknad av engagemang, brist på resurser och 
kompetensbrister är saker som försvårar och möjliggör att ett team producerar resultat. 
Utifrån dessa svar från respondenterna kan vi sammanställa en tabell av vad respondenterna 
anser viktigt och faktorer som försvårar. 
 
Tabell 3: Jämförelser mellan orsaker där team fungerade eller ej 
Orsaker till att team inte fungerar bra Orsaker till team att fungerar bra 

Inte komma överens Delaktiga 

Missnöjd Ansvar för sitt arbete 

Teamledare som bara kör över alla  Att bli lyssnad på 

Ingen kommunikation  Trygg inom gruppen 

Lyfter inte saker till ytan, bildar 
tryckkokare 

Känner ansvar och tillit 

Otydlighet vid uppstart Kommunikationen är väsentlig 

Inte vilja samarbeta Vågar lita på varandra  

Tänker bara på sig själv Förtroende generellt  

Fel grundinställning  Gemensam plattform att stå på 

Bristande kompetens Tillräckligt med tid och resurser 

 
Det tabellen ovanför visar är ett urval av egenskaper och nyckelord som respondenterna 
själva anser är anledningar till att team och grupper antingen fungerar mindre bra eller också 
fungerar väldigt bra och smidigt. Respondenterna betraktar begreppen i den högra spalten 
orsaker till att en sammansatt grupp fungerar väl och kommer bra överens. Gällande den 
vänstra spalten i tabellen demonstrerar den förhållanden och bakomliggande faktorer där en 
grupp inte fungerar. De ovannämnda urvalen gällande nyckelord från respondenterna tyder på 
att rollkonflikter är befintliga på de olika arbetsplatserna. Thylefors (2016) förklarar i sin 
argumentation om rollkonflikter att en vanligt förekommande orsak till 
meningsskiljaktigheter i grupper oftast är otydligheter vid uppstart samt att ledningen och de 
anställda inte strävar och arbetar mot samma mål. Mellberg lyfter detta resonemang om 
konflikter: 
 

Det är inte nödvändigtvis dåligt med konflikter och att det kommer motsättningar, det 
kan snarare vara utvecklande. Här lär man ju känna varandra genom att var oense och 
att se hur den andre hanterar att nån inte tänker som de. [...] Men sen får det ju inte gå 
överstyr så att projekten helt hamnar i stå. Det måste ju hållas på en rimlig nivå och 
där är det upp till mig som ledare att leda dem mot utveckling och att få folk att 
fortsätta jobba och tycka till.  

 
 

29 



 

Med detta citatet så kan vi se att Thylefors (2016) resonemang finns på arbetsplatserna, men 
att det är samtidigt kopplat till ledarskapet och tydlighet i vad som ska göras och förväntas av 
teamet spelar roll. En öppenhet gäller alltså från början vid en sammansättning av team. 
 
En övrig faktor som nämns av respondenterna är att storleken på ett team och dess betydelse. 
Viding uttrycker sig såhär: “oavsett om man är 3 personer eller 10 liksom.. ah, ehm, men som 
i min värld så är vi ett team för mig är liksom.. jag tänker nästan den här militäriska, ehm, hur 
en grupp ehm, använder kanske 8-10 personer max, det är ett team för mig liksom”. Detta 
håller även  
 
Vår analys av dessa svar och resultat av intervjuerna är som ovan uppvisad och resonerat 
kring: att delaktighet och tydlighet ger ett team alla förutsättningar för att fungera bra. Det 
visar sig genom det vi har presenterat under detta avsnitt. Ett team bör skapas utifrån en 
gedigen resursplan (med resurs innefattar ekonomiska, materiella samt personella resurser), 
en tidsplan som tillåter att mål och struktur för att uppnå de målen finns, en öppenhet och ett 
klimat som låter medlemmarna att utmana och utveckla sig själva och teamet. Dessutom 
genom den analys vi genomfört av dessa intervjuer så anser de ledarna att ett tydligt 
ledarskap och rollfördelning krävs för att det skall bli tydligt för alla parter. Huruvida detta 
skall råda som sanning återkommer vi i vår diskussionsdel i den avslutande delen av denna 
uppsats. Ledarskapets inverkan av teamskapandet är nästa del att presenteras. 
 
4.2 Vad anses ledarskapet ha för påverkan på teamskapande? 
Bland respondenterna framkom det att det är ett väldigt stor ansvar som ligger på en ledares 
axlar. De var även väl medvetna om att ledarens roll var att se över att de anställda sköter sina 
arbetsuppgifter samt se till att arbetet eller projektet inte bara står och stampar och inte 
kommer någonvart. Med tanke på den ansvarsskyldighet en ledare har besitter även denna 
person en avgörande roll gällande teamets och projektets framgång, förmåga att nå sina mål 
och dessvärre i vissa fall misslyckande där ledaren varit orsaken. Vad ledaren har för 
huvudfokus med just det specifika teamet eller projektet anses vara avgörande och även ha en 
enorm inverkan på teamets medlemmar. Viding, som är VD inom sin organisation, hänvisar 
till att det är viktigt med en tydlig ledare som genom ett öppet klimat där man ger och tar 
feedback när man arbetar mot samma mål men samtidigt helgar det formella ledarskapet. Hen 
uttrycker sig såhär:  

 
...det handlar ju om att man kan både ge och ta feedback för att… det behövs alltid 
liksom om man ska finslipa och göra något bättre [...] det måste finnas en spänst inom 
gruppen för det liksom.. det är inte självklart för alla men ett bra team har liksom 
kunnat olja in sig i det tänket liksom och man jobbar mot samma mål. 

 
Synen på ledarskapet är dock tudelat utifrån våra resultat där man får leda utifrån situation 
och hur man som ledare själv väljer att prioritera. Denna balans talar Viding också om:  
 

Man ska va både tydlig och mjuk samtidigt liksom. det tycker jag är ett gott 
ledarskap, kunna peka med hela handen eller säga stopp när det behövs eller[...] men 
ändå va mänsklig och förstå att alla andra är människor liksom som är 
involverade..ehm, att inte va, att kunna vara fyrkantig men ändå rund 

 
Här handlar det om att ledaren antingen är mer mån om själva uppgiften eller fokuserar mest 
på att skapa en välmående grupp och relationen till medarbetarna. Enligt respondenterna 
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eftersträvas det och även är det mest optimala att de i sin roll som ledare på arbetsplatsen 
kombinerar en omsorg för uppgiften men även sin personal och underordnade. Kring en 
ledares fokus på antingen relationen i teamet eller på själva uppgiften formulerar Tapper sig 
med: “Man är ändå ödmjuk…. att man kan känna av den här gränsen….när ska jag liksom 
använda raka handen eller när ska jag bjuda in för inputs och lyssna”. De delar med sig att i 
de flesta fall där projekt är aktuellt hamnar huvudfokuset på just uppgiften. Med denna 
redogörelse kan det göras en anknytning till Blake och Moutons (refererad i Lindmark & 
Önnevik, 2011) modell som benämns som Managerial grid. Vad denna modell handlar om är 
att klargöra vilken typ av ledare en individ är, baserat på i vilken utsträckning personen bryr 
sig om uppgiften och relationen till de anställda, något som det flesta respondenterna vill 
betona i sitt ledarskap. I just detta uppgiftsorienterade fokus ser vi enligt managerial grid att 
ledarskapet svänger mer mot det auktoritära ledarskapet 9,1 för att uppgiftslösandet är 
prioriterat. 
 
Palmsjö, vars yrkesroll är projektledare, delar under intervjun med sig att denne persons 
huvudfokus är på resultatet och att få klart projektet i tid och förklarar det på följande sätt: 
“Jag är nog ganska resultatinriktad, ibland kan nog relationen inte bli så viktig. Relationen får 
man ju jobba på emellan de här kritiska punkterna”. För Palmsjö ser upplägget och 
arbetsgången olika ut för varje nytt påbörjat projekt. Därför anser denna person att som ledare 
för diverse sammanslutningar av människor är det en stor förmåga att kunna anpassa sitt 
bemötande och ledarskap. Här kan valet av medarbetare som skall tas med kopplas till 
Belbins teamroller och Viding säger såhär:  
 

I de flesta situationer här så handlar det ju om att dels plocka ut vilka personer som 
ska vara involverade och se till att… för alla ser ju helt olika ut och har helt olika 
förutsättningar och där handlar det i min roll om att plocka ut de jag tror kommer göra 
ett bra projekt liksom.  

 
Även de externa aktörerna som exempelvis kan vara kund eller leverantör ställer olika krav 
på ledaren, i detta fallet Palmsjö. Detta gäller även att för ledaren som behöver tänka över vad 
som får eller inte får sägas till teamet men även vid vilken tidpunkt det ska läggas fram. En 
koppling som möjligtvis kan göras är till Lindmark och Önnevik (2011) meningsutbyte 
gällande det situationsbaserade ledarskapet. Detta ledarskap handlar om att en ledare anpassar 
till sitt ledarskap efter hur medarbetarnas förmågor och driv ser ut. Viding och Vigren 
anammar båda enligt oss det situationsanpassade ledarskapet där de har arbetat så länge inom 
team att det nu befinner sig i det tredje stadiet av modellen. Genom att medlemmarna nu har 
fått den kunskap och kompetens (eller har med sig sen innan) kan ledaren i det här fallet mer 
eller mindre ha en rådgivande roll samt en “start-och-stopp”- roll där de låter medlemmarna 
arbeta rätt fritt och fattar endast exekutiva beslut vid vid avstämningsmöten. 
 
Mellberg hänvisar till att ledaren är ansvarig för att skapa ett bra arbetsklimat för teamet och 
detta är genomförbart genom de Mellberg uttrycker sig ”Det måste hållas på en nivå som kan 
hanteras och utmana till utveckling, det får inte bli bråk, då avstannar viljan till utveckling, 
folk blir försiktiga och allt stannar av”. Här menar vi att ledarskapet har enorm betydelse för 
att på ett snabbt sätt ta kontroll över situationen och lösa konflikten eller motsättningen för att 
på ett sånt sätt få projektet att röra sig framåt. Här passar managerial grid (Blake & Mouton 
1969 i Lindmark och Önnevik 2011, s 300f) in för att visa på ett ledarskap som kan ändras 
över tid från ett tankesätt till ett annat där man kanske är uppgiftsorienterad inledningsvis 
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men om det uppstår en konflikt anpassar sitt ledningssätt för att bli mer personorienterad för 
att lösa konflikten så arbetet kan fortgå. Detta kan man också argumentera stämmer in på 
Lindmark och Önneviks (2011, s 308f) situationsbaserade ledarskap där man i eventuellt i 
samråd med medlemmarna i teamet kan komma fram till en lösning. Vigren vars yrkesroll är 
verkställande direktör för sin egna firma förespråkar att ledaren eller chefen också människor 
som inte alltid gör rätt för sig. Vigren formulerar sig därför på detta vis: “Det är liksom inte 
som ledare som är bäst på allt, eller liksom ni ska göra allt jag säger bara för att jag inte 
kommer på allt själv”.  
 
Respondenterna Palmsjö, Viding och Vigren, som arbetar inom privat sektor uppvisar enligt 
oss en blandad syn på vad som är viktigt i ledarskapet av ett team. Det varierar mellan att 
vara uppgiftsorienterat, där personrelationerna får vårdas mellan projekt, till att för att lösa 
uppgiften och motverka motsättningar eller konflikter får ledaren anpassa sitt ledarskap till ett 
mer omvårdande samt samrådande ledarskap där medlemmarna kan uttrycka sig säkert och 
obehindrat. Viding uttrycker sig såhär om sitt ledarskap: “Jag tror jag försöker signalera att 
jag är ganska laidback men jag kan också va, jag har en fyrkantig del i mig också och kan 
vara väldigt tydlig när det behövs”. Detta citatet visar på den analys vi har gjort av 
respondenterna där de menar på att man skall som ledare vara flexibel i sitt ledarskap och har 
den där fingertoppskänslan för att få ett team att känna sig hörda och väl omhändertagna för 
att på så sätt prestera mot samma mål. Vigren sammanfattar det såhär:  
 

Om man kan hitta den där balansen mellan humor och fokusering i en             
projektgrupp så man kan skratta och man kan skoja så är det okej men man               
återvänder alltid till fokus i arbetet och det tror jag, humor är viktigt, det är               
viktigt att man har roligt när man jobbar [...] vi jobbar ju med människor. 

 
Ser vi till den offentliga sidan så ser vi liknande svar där ett förtroende till sina medlemmar 
och ett skapande av ett öppet klimat där man får göra fel eller fråga som teammedlem var 
högt prioriterat. Törnquist menar att ett ledarskap ska präglas av tydlighet och öppenhet. Att 
balansen mellan att vara en i ‘gänget’ och en ledare, “att hitta en balansgång där, att kunna 
vara tydlig utan att styra med en järnhand eller vad man ska säga” menar Törnquist är den 
gyllene vägen.  
 
Som avslut på detta avsnitt kan vi sammanfatta det som att ett ledarskaps roll i teamskapande 
och teamarbete skall enligt våra respondenter vara ett öppet, tydligt och tillitsbaserat. Som 
ledare bör man inte vara för auktoritär eller för mycket som en i teamet då man skall kunna 
ge tydliga direktiv, kommunicera och styra teamet i en målinriktad riktning. Svaren och 
resultaten av dessa intervjuer som är genomförda kan man tydligt se bevis på att ett 
situationsbaserat ledarskap och managerial grid är båda teoretiska utgångspunkter som passar 
in i dagens arbetssätt hos ledare på dagens arbetsliv, både inom privat och offentlig sektor. 
Det som dessutom kan konstateras är att klimatet inom ett team spelar roll och det är genom 
denna studie upp till ledaren att visa vägen till ett sådant klimat där medlemmarna i teamet 
kan ges utrymme till delaktighet. Dessa åsikter och inställningar kommer vi att dela upp i 
nästa kapitel av uppsatsen där skillnader och likheter kommer att belysas mellan olika 
sektorer. 
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4.3 Vad finns det för skillnader eller likheter kring teamskapande inom offentlig och 
privat sektor?  
Utifrån denna frågeställning kombinerat med teorin vi har valt i denna studie att utforma 
intervjufrågan vad ett välfungerande team är för respondenterna. Viding talar mycket om att 
tydligheten är A och O i teamskapande och arbetssättet. Det kan här kopplas med det Robbins 
och Judges (2009, s 361f) modell om effektiva team samt det situationsbaserade ledarskapet 
som Lindmark och Önnevik (2011) talar om. 
 
Vid intervjuerna med de respondenter som verkade i privat sektor, det vill säga Palmsjö och 
Viding samt delvis Vigren uppdagades det att det som genomsyrade deras teamskapande var 
en koppling till Belbins (Lindmark & Önnevik 2011) synsätt angående roller. Både Viding 
och Vigren menade på att man vill ha en grupp eller ett team som kännetecknas av mångfald 
och personligheter. Som tidigare nämnt hänvisade Viding till att på deras företag hade de 
eftersträvat att skapa ett multikompetent team där alla kunde medverka i samtliga projekt som 
företaget skulle kunna delges eller ta sig an. Detta ansåg hen vara möjligt då organisationen 
var liten och på så sätt mer flexibel i sitt arbetssätt och anpassning. 
 
Enligt Vigren skulle en sammansättning av rätt individer gör ett team väldigt starkt och då 
menar hen även att personligheten spelar roll. Hen uttrycker sig såhär 

 
Den här rätta sammansättningen gör det väldigt starkt [...] om man karikerar            
lite, någon som är eftertänksam, någon som är lite impulsiv och någon som             
är väldigt kreativ och någon som är, någon som är alldeles för mycket och              
vill för mycket men även någon som bromsar, ni förstår säkert… en            
dynamisk uppsättning. 

 
Detta citatet visar en tydlig koppling till de teamroller som Belbin talar om i Lindmark och 
Önnevik (2011, s 83f). Detta håller även Viding med om i sitt resonemang:  
 

Människor är ju väldigt olika… vissa är tänkande och vissa säger något            
först när de tänkt klart. Efter att de tänkt väldigt länge. Och vissa bara              
spottar ur sig saker på löpande band och sen är det nån som är en               
brainstormer nästan och så någon som näe men jag kommer komma fram            
till något om 15 minuter. 

 
Här ser man tydliga tecken på de olika rollerna som återfinns i teamrollerna, det finns en som 
är en Plant eller idéspruta, som kommer med nya idéer. Det återfinns en Monitor evaluator, 
som analytiskt funderar och återkommer med ett genomtänkt förslag. Bland respondenterna 
lades däremot inte någon större vikt på att ha en mångfald eller att en sammansättning av 
olika roller skulle generera bättre team. Här lades fokus på att det fanns en tydlighet i teamen 
så att alla medlemmar i teamet skulle veta sin roll. Bland annat uttryckte Tapper sig såhär 
“jaa, jag ser oavsett vad benämningen är så är det nödvändigt för att man ska veta vad man 
ska göra. Det behöver inte bara vara under ett möte. [...] med roller blir det tydligt vem som 
gör vad och vem man kan vända sig till när det gäller just den här saken”. Vilket visar att det 
inte fokuseras just på att få en variation i teamet utan bara att det skall finnas specifika roller 
som ger tydlighet. Törnquist instämmer i det resonemanget att det skall finnas en struktur 
med tydliga roller och rollfördelningar. Citatet nedan förtydligar: 
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...det kan ju bli väldigt rörigt, jag tycker det är väldigt viktigt med struktur,              
tydliga roller och rollfördelningar, det kan vara bara vid ett möte, vem som             
är ordförande, vem som antecknar, alltså det är också en typ av            
rolluppdelning just bara för att det ska bli tydligt för att otydlighet är ju              
oftast.. man blir ju osäker, man vet som inte riktigt.. 

 
Vidare så finns det även andra synsätt som de respondenter i den privata sektorn väljer att 
adressera i sina intervjuer och det är att företag kan vara dåliga på att ge rätt mängd tid till 
sina projekt och måste vara mer reaktiva istället för proaktiva i sitt arbete. Samt att som för 
deras kunder skall resan från start till slut i ett projekt vara en bra upplevelse men internt skall 
det vara en smidig resa. Detta är ju en del av att vara ett effektivt team enligt Robbins och 
Judges (2009, s 361f), där i kategorierna Arbetsdesign finns en tydlig plan och struktur i 
arbetet samt Process, där det utvärderas efter ett projekts slut, så kommer arbetet att flyta på 
och generera en nöjd kund och en bra slutprodukt. 
 
Likheterna är genomgående om man ser till nyckelorden som vi tog fram i bearbetningen av 
datan. Här återfinns nyckelorden tillit och delaktighet bland respondenternas svar. 
Respondenterna uttrycker att ett öppet klimat där man tilläts att göra fel eller komma och 
fråga om man var osäker var det som kännetecknade ett bra team. Berörande nyckelorden 
tillit och delaktighet framför Mellberg sina funderingar på följande sätt: ”Jag tycker det är 
viktigt att man lär känna dom som man ska leda och deras kompetenser och veta vad dom 
vill, vad dom tycker är roligt, om dom har någonting som dom vill utmana sig i och vill göra 
mer av”. Skillnadsmässigt så kännetecknades den offentliga sektorns respondenter mer av att 
rollerna i ett team skulle vara tydligt utformade och det spelade inte så stor roll vem som hade 
den rollen. Detta är då i kontrast med det Belbin vill med sina roller. Här menar de på att om 
en roll är tydligt utformad så skall detta hjälpa den som innehar den att agera därefter, oavsett 
hur den är som person eller individ. Detta anser vi kan vara på grund av den ‘stelhet’ som kan 
finnas inom offentlig sektor och framförallt myndigheter. Detta har privat sektor större 
möjlighet i att välja och anpassa. En annan aspekt som privat sektor ville belysa var att det 
ofta fanns en brist på tid vid teamskapande, där i en mer resultatbaserad miljö gjorde så att 
ledningsgrupper eller styrgrupper ville ha resultat snabbt. Detta till skillnad från offentlig 
sektor där tidsaspekten inte nämndes i de intervjuer vi genomförde. Avslutningsvis kan 
resultaten visa enligt denna studie så finns det inte avsevärt stora skillnader mellan offentlig 
och privat sektor vad det gäller teamskapande och de skillnader som finns är mer 
organisatoriska än beroende på ledarna som har i ansvar att sätta ihop dessa team eller 
projekt. 
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Tabell 4: Kännetecken vid teamskapande inom privat sektor 
Teamskapande inom Privat 
sektor 

Förbättringsområde  

Tydlighet är A och O - Mindre bra på att ge rätt mängd 
tid. Blir mer reaktiv istället för 
proaktiv 

Eftersträvar mångfald och 
personligheter  

- Brist på tid vid teamskapande, 
eftersom resultat endast är i fokus 

Tillit och delaktighet  

Öppet klimat  

Större flexibilitet att välja 
och anpassa  

 

 
Tabell 5: Kännetecken vid teamskapande inom offentlig sektor 
Teamskapande inom 
Offentlig sektor 

Förbättringsområden 

Inget fokus på variation - Stelhet bland myndigheter 

Struktur och tydlig 
rollfördelning 

- Processer är långsamma och tar 
lång tid 

Tillit och delaktighet   

Öppet klimat  

Det personliga spelar inte lika 
stor roll 

 

 
Tabellerna ovan ger en inblick i vad som anses spela en väsentlig roll gällande teamskapande 
inom offentlig och privat sektor. I den vänstra spalten i tabellerna tydliggörs det vad 
respondenterna lägger stort fokus på och samtidigt eftersträvar berörande skapandet av ett 
team. Den privata sektor präglas mer av mångfald och personligheter bland teammedlemarna 
medan den offentliga sektorn istället värdesätter struktur och en tydlig rollfördelning. 
Törnquist uttrycker sig på följande sätt kring ovannämnda förklaring: “Alltså rolluppdelning 
är väldigt viktigt… sen kan man ha olika roller vid olika tillfällen beroende på vilket uppdrag 
man har”. Den högra spalten i tabellen upplyser om förhållanden som respondenterna 
upplever fungera mindre smidigt och som de ser som ett förbättringsområde. Stelheten som 
kan förekomma inom myndigheter och den offentliga sektorn anses vara ett område som 
respondenterna trycker på, då processerna är långsamma. Gällande den privata sektorn anses 
bristen på rätt mängd tid vara ett område som behöver korrigeras och förbättras. Det ständiga 
fokuset på resultatet leder till att det ägnas mindre tid åt teamskapande i den privata sektorn. 
 
4.4 Hur ser åtgärderna ut om ett team inte fungerar?  
Vid frågan “Vad har ni för åtgärder om ett team inte fungerar?” i intervjun återkommer 
Viding till det som togs upp i tidigare avsnitt om att man skall försöka eftersträva i sitt 
ledarskap och i arbetsklimatet att vara lyhörd och sträva efter att “ha det landskapet och den 
mentaliteten att man vågar lyfta de här sakerna liksom, det är ju del ett. För vet man inte så är 
det väldigt svårt”. Detta kan kopplas till det som Larsen (2003, s 41) talar om att en ledare 
skall ha en inriktning på gruppdynamik och samarbete där kommunikation spelar en stor roll. 
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Viding förstärker detta genom att man skall agera så fort man fått information eller vetskapen 
om något eller känner att något inte står rätt till. Detta tankesätt om att ha en rak och öppen 
kommunikation går i linje med Bucholz och Roths (1987 i Lind & Skärvad 2004) modell om 
ett effektiv där den fjärde delen är intensiv kommunikation. 
 
Vigren hänvisar till att åtgärderna skiljer sig åt beroende på problem. Det kan handla om för 
lite resurser, målförtydligande eller på individnivå. När det kommer till att hantera 
resursproblem så menar Vigren att åtgärderna på resursproblemen var diskussioner med en 
beställar- eller styrgrupp där man tar fram konsekvensbeskrivningar samt handlingsalternativ 
för att lösa dessa problem. Detta ligger i linje med det Robbins och Judges (2009, s 361f) 
modell om effektiva team och närmare bestämt den första kategorin Kontext som adekvata 
resurser samt ledarskapet och strukturen. Gäller det målförtydligande beskriver Vigren det 
som liknande, att man får försöka reda ut det med teammedlemmarna och styrningen. Detta 
visar på både det andra blocket, Komposition samt Process-delen där deltagarnas kompetens 
granskas och det gemensamma syftet och specificerade mål ses över. Dessa delar illustreras i 
modellen: 
 

 
Figur 4.1 Förtydligande bild av ingående modeller  
 
När det kommer till kompetensfrågor resonerar Vigren såhär: “...är det att man saknar 
kompetens och kunskap eller engagemang utav projektmedlemmarna då får man ju till och 
börja med tycker jag ta det med individerna det är frågan om, det kan ju vara allt möjligt…”. 
Detta tyder på ett situationsanpassat ledarskap där Lindmark och Önnevik (2010) talar om att 
i det andra steget i modellen tar ledaren en mer samrådande approach och ser till individernas 
behov mer. Även inslag av Werbel och Johnsons (2001) PG-fit går att återfinnas i detta citat 
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där kompetenser och kunskaper bör kartläggas både i början av detta projekt men även om 
det byts ut eller kommer in en ny medlem i teamet. 
 
Viding talar även om mer formella åtgärder som att företaget hen arbetar på har satt som 
policy att genomföra medarbetarsamtal två gånger per år för att på så sätt “vädra ut” 
eventuella saker som kan störa verksamheten samt att höra hur personalen trivs på sitt arbete. 
Detta är på individnivå men även på den högre nivån med teamet finns åtgärder för att 
motverka att det skall inte fungera, till exempel har Vidings företag uppföljningsmöten efter 
varje projekt för att utvärdera och eventuellt ändra på saker för att motverka komplikationer 
och utveckla sitt arbete.Viding sammanfattar det som:  
 

Det handlar hela tiden om att ha en tydlig syn hur man gör saker och att det                 
inte är fel att ta upp dem om man misslyckades totalt [...] det är ju trial and                 
error på alla sätt och vis och vi lär oss ju av det vi gjort fel liksom… att inte                   
göra det igen. Vi klipper inte gräsmattan barfota igen nästa gång. 

 
Detta synsätt visar på en ledarskapssyn som innefattar tillit och en öppenhet, vilket kan 
återfinnas i Robbins och Judges (2009) team effektivitet och under blocket kontext. Detta 
förstärks även genom Vigren som uttrycker sig såhär: 
 

Det tror jag att det kan vara viktigt att man försöker ha en anda i ett projekt                 
i en grupp där människor känner att vad det än är för problem som påverkar               
mitt uppträdande, min prestationsförmåga i den här projektgruppen eller         
teamet så kan jag komma till projektledaren och prata och förvänta mig            
någon slags förstående och åtgärdshantering. 

 
Denna inställning visar sig vara genomgående hos respondenterna, att ett klimat där öppenhet 
och förtroende existerar samt att man kollektivt tar ansvar samt förlitar sig på varandra för att 
lösa uppgifterna och ha en bra arbetsmiljö. Detta återspeglas även bland respondenternas svar 
kring frågan om vad som är ett gott ledarskap för dem. Bland respondenterna är gemenskapen 
bland teammedlemmarna och det tillitsbaserade ledarskapet vanligt förekommande och som 
indikerar att finns en samhörighet mellan bilden av ett gott ledarskap samt hur ledaren bör 
komma tillrätta med konflikter.  
 
En av de bakomliggande faktorer till att gruppen inte fungerar enligt våra respondenter, är 
antingen på grund av dålig eller ingen samarbetsvilja alls bland teammedlemmarna eller på 
grund av ledaren. I enlighet med respondenterna kännetecknades misslyckandet inom teamet 
som ett resultat av att ledaren enbart tänkte på sig själv och inte alls brydde sig om 
dynamiken i gruppen. Mellberg talar om sin relation till sina överordnade, där det kan bli 
motsättningar emellan och att en balans mot att uföra sina åtaganden men även kunna 
argumnetera emot. Mellberg utrycker sig såhär: 
 

Det kan bli lite problem ibland även uppåt när man skall leda ett team, om ens chef 
gör arbetet svårare det vill säga. När han är otydlig så bli det svårt för mig att vara 
tydlig och det gör att arbetet står still [...] Sen kan min chef vara väldigt konfrontativ 
och auktoritär, ibland i lägen man inte ska vara det, jag kan ta det men det finns de 
andra som inte kan det. 
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I detta fallet kan vi se en tydlig bild på när den högre ledningen försvårar ett teams arbete och 
hur den inställningen mot teamet skapar motsättningar och orsaker som påverkar gruppen 
negativt. Här kan det argumenteras att ledningens attityd motverkar det ledningen helst vill, 
att nå målet. 
 
En gemensam nämnare bland erfarenheterna som tas upp i denna studie, vare sig det handlar 
om ett välfungerande team eller ett team som misslyckats med att utföra uppgifterna eller 
fungera i grupp är ledaren. Som nämnt tidigare i uppsatsen ligger ett mycket stort ansvar på 
ledaren att dels kunna utföra uppgiften eller ärendet på ett önskvärt sätt och även få samtliga i 
gruppen att gemensamt sträva mot uppsatta mål. I och med att ledaren har ett sådant ansvar 
gentemot gruppen kan en koppling göras till Larsen (2013) perspektiv gällande ledarskapet. 
Där skribenten förklarar vilken central roll ledaren besitter med tillhörande ansvar men även 
hålls ansvarig vid de tillfällen då teamet inte fungerar och samarbetet fallerar.   
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5. DISKUSSION 
I det avslutande kapitlet kommer vi redogöra för och sammanfatta de slutsatser vi dragit av 
resultatet och analysen. Därefter kommer vi diskutera kring dessa slutsatser och studien i sin 
helhet. Vi kommer nu att presentera våra slutsatser utifrån våra frågeställningar. 
 
5.1 Slutsatser 
 
5.1.1 Vad anses då viktigt för teamskapande? 
Vår första frågeställning lyder “Vad anses viktigt vid teamskapande?” och det vår 
undersökning visade var att delaktighet från teammedlemmarna var något som 
respondenterna ansåg som viktigt. Faktorer som tydlighet vid målutformande samt struktur på 
arbetet har även en stor inverkan på hur ett team presterar och dess resultat. Kunde man skapa 
ett engagemang och ett klimat där man kände att man kunde få sin röst hörd och inverkan på 
så skapar det ett effektivt och framgångsrikt team. En tydlig rollfördelning och en tydlighet i 
vad som skulle uppnås ansåg samtliga respondenter vara något man skulle lägga vikt på i ett 
team eller projektgrupp. 
 
Vår målsättning med denna frågeställning var att utifrån våra intervjuer få en inblick samt 
undersöka huruvida de teorier vi valt för detta arbete gick att applicera i verkligheten. Även 
om respondenterna hade olika prioriteringar i detta tankesätt i vad som var viktigt i 
teamskapande kan man i resultatdelen se att alla de olika delarna som respondenterna berör 
finns med hos de andra i studien. Dessa komponenter som respondenterna berör är 
komponenter som visar på en kanske, enligt vår mening, svensk modell där ett ledarskap 
definieras av ett kollektiv som strävar och arbetar mot samma mål med en demokratisk anda. 
Däremot skall det betonas att även om teamen präglas av delaktighet så skall det finnas en 
ledare och då en formell sådan. Detta för att en formell beslutsfattare skall finnas för att 
kunna föra projektet framåt. Detta kopplat till vår förförståelse kan vi se tydliga kopplingar 
och att det kan ge en indikation på att de faktorer som har visats på är sådana som är 
“allmänt” kända. Baserat på dessa resultat av studien drar vi slutsatsen att ett team skall 
beakta ett antal olika aspekter för att skapa ett effektivt team och det är ett resultat som inte 
var oväntat. 
 
5.1.2 Vad anses ledarskapet ha för påverkan på teamskapande? 
På den andra frågeställningen visade det sig, som tidigare nämnt, att tydlighet i rollerna och 
rollbeskrivning hade en viktig roll, att man som ledare kunde ta ansvar och finnas där men 
samtidigt vara lyhörd och tillåtande. Att ledaren förespråkar ett klimat på arbetsplatsen som 
är öppet och ger de anställda en möjlighet till dela med sig av sina tankar och funderingar 
kring gällande arbetssätt eller liknande. Vidare lägger respondenterna stor vikt att vid att 
ledaren dels ska vara drivande och få gruppen i rätt riktning mot de uppsatta målen men även 
att se till att samtliga trivs med varandra i gruppen. Här ser vi ännu en gång att vår inledande 
förförståelse  Bland respondenterna svarade majoriteten att det mest optimala för en ledare är 
att vara relationsorienterad samtidigt som ledare till lika stor del är uppgiftsorienterad. Under 
intervjuerna framkom det att ledaren mer ofta än sällan blir väldigt uppgiftsorienterad, med 
den förklaring att ledaren i grupp har ett ansvar gentemot externa aktörer och måste därför 
prestera. Det läggs även fram att relationen inom teamet inte uppmärksammas på liknande 
sätt och det är något teamledaren får tillägna tid åt och jobba med mellan de kritiska 
tidpunkterna.  
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5.1.3 Finns det några likheter eller skillnader beroende på sektor? 
Då den tredje frågeställningen undersökte huruvida det fanns skillnader eller likheter mellan 
privat och offentligt sektor när det kom till teamskapandet så fann vi att det i huvudsak inte 
fanns några större skillnader i hur man sätter samman team. De stora skillnaderna var mer i 
inställning till roller och hur en rollbeskrivning beskrevs. I den privata sektorn lades fokus 
mer på mångfald och hur en variation av personligheter och kompetens skulle gynna teamets 
arbete. Detta i kontrast till den offentliga sektorn, där det lades mer fokus på en tydlig 
rollbeskrivning så att individen som innefattade den skulle veta exakt vad som förväntades av 
hen. 
 
Vidare så kan man av undersökningen finna att ett öppet och tillåtande arbetsklimat där 
frågor och andra oklarheter kunde tas upp av samtliga i teamet utan att känna sig oroad över 
responsen var bland det viktigaste som respondenterna i studien kunde påpeka. Arbetet för att 
skapa dessa välfungerande team varierade mellan att skapa känsla av tillhörighet, tydliggöra 
mål och ett bra ledarskap. Nådde man detta klimat såg ingen av respondenterna några 
svårigheter för att skapa ett välfungerande team. Andra likheter som noterades var att en 
tydlighet i målutformning bidrog till ett teams sammansättning och fortsatta arbete. Detta 
kunde visa sig på olika sätt och det återkom både i privat och offentlig verksamhet där 
ledningens bristande målutformning och brist på tillräckligt med tid var faktorer som 
påverkade. 
 
5.1.4 Hur ser åtgärderna ut om ett team inte fungerar? 
Utifrån respondenternas utsagor blir det tydligt att ledaren skall vara lyhörd och besitta en 
mentalitet där ledaren har mod nog att lyfta saker till ytan och lösa dem direkt. Som ledare 
bör man även värna om dynamiken inom teamet eller gruppen och för att detta skall vara 
möjligt krävs det att kommunikationen är rak och öppen. Hur åtgärderna väl ser ut skiljer sig 
från organisation till organisation men även på hur allvarlig situationen är. Det kan vara allt 
ifrån trepartssamtal eller också samarbete med en extern aktör som exempelvis 
företagshälsovården. Mycket tyder även på det situationsanpassade ledarskapet som 
återkommer i studien, att det inte riktigt finns en handbok eller facit berörande hur man bör 
bemöta situationen. Ingen situation är inte den andre lik och detta resulterar i att den 
ansvarige ledaren eller chefen får ta itu med varje ny situation på varierande sätt.  
 
Finns det en öppen och inbjudande atmosfär på arbetsplatsen underlättar detta för ledaren att 
tas sig an problemet, detta i sin tur välkomnar och uppmanar medarbetarna till att själva lyfta 
upp ämnet upp till ytan. Gruppdynamiken och gemenskapen inom teamet är något som 
respondenterna värderar högt och som de spenderar mycket tid på. Denna syn på gemenskap 
återspeglas när ett team fungerar bra, men ännu mer när ett team inte presterar och fungerar 
lika bra. Oavsett om det går bra eller mindre bra vid vissa tillfällen tydliggör respondenterna 
att de befinner sig i denna situationen tillsammans och lämnar svårigheterna bakom sig.  
 
5.2 Diskussion 
Utifrån det syfte som vi hade med studien så fann vi föga förvånande att ledarskapet har en 
viktig roll i teamskapandet. Det handlade om alltifrån att sätta ihop rätt team utifrån 
uppgiftens karaktär och de personer som fanns tillgängliga, till att skapa ett arbetsklimat och 
struktur som möjliggjorde att teamet skulle prestera bra och mot målet. Det var även så att 
som ledare i ett team får agera och motverka eventuella konflikter eller problem som kunde 
uppstå i teamet, vilket gör att personkännedom och medvetenhet om olika personlighetstyper 
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är viktig som ledare. Huruvida en ledare utvecklar detta och får en så bra ledarstil som 
möjliggör dessa kriterier har inte framgått under vår studie, detta är något som vi har 
identifierat som något att ha i åtanke och undersökt vid ett fortsatt arbete. 
 
Då vi endast genomförde sex stycken intervjuer är denna studie begränsad i sin 
generaliserbarhet och för att få en bredare och djupare förståelse hade ett större urval med fler 
respondenter och organisationer varit lämplig. Vi anser dock att vårt val av en kvalitativ 
metod har varit lämplig för att uppfylla arbetets syfte och frågeställningar, detta genom att vi 
har fått ökad förståelse för de subjektiva upplevelserna och inställningarna som 
respondenterna hade om ledarskap och teamskapande. Urvalet hade kunnat vara fördelat på 
så sätt att vi kunnat hitta fler intervjupersoner med ytterligare mer information och 
erfarenheter angående team och teamskapande. Även teammedlemmarnas syn på ledarskap 
hade kunnat redovisats för att ge en bredare förståelse över ledarskapets inverkan. Vi anser 
dock att vi fått mycket relevant information om ledarskap och team som utöver svarade på 
våra frågeställningar även möjliggjorde intressanta tankegångar och även vissa intressanta 
analyser. Hade vi dock fått göra om vår undersökning hade en mer branschfokuserad studie 
genomförts men både ledarens och medarbetarnas perspektiv med fler intervjuer och under en 
längre tid för att på så sätt sett ett teams utveckling. 
 
Trots dessa brister vi har nämnt så anser vi att vi kunnat dra slutsatser som representerar de 
olika respondenterna och teamen bra. Det finns som nämnt tidigare mycket forskning kring 
ämnet team och ledarskap som kan styrka de resultat vi redovisat, bland annat att olikheter 
inom team, både kompetens- och personlighetsmässigt, är viktigt för ett teams framgång och 
dynamik. Dessutom att delaktighet ökar motivation och skapar en sammanhållning inom 
team och vi anser att det är vedertagna strategier och synsätt som genomsyrar de resultat som 
vi fått av studien. 
 
Studiens syfte och handling ser vi som intressant utifrån ett arbetsvetenskapligt perspektiv då 
att arbeta i team är som vi nämner i inledningen något som är mer och mer förekommande i 
dagens arbetsliv och vikten av att ha ett framgångsrikt team ökar och visar på ett gott 
ledarskap. Att då studera vad som skapar dessa teams framgång och hur ledarskapet påverkar 
dessa kan självfallet ge värdefull kunskap till både individer i ledningspositioner men även 
organisationer om hur de ska arbeta mot detta och på så sätt bli konkurrenskraftiga på dagens 
arbetsmarknad. 
 
5.2.1 Förslag på vidare forskning 
Under detta studiens gång har vi vid ett flertal tillfällen upplevt att vi vill gå in djupare och 
undersöka flera aspekter av det valda ämnet då vi funnit detta väldigt intressant och lärorikt. 
Det har dock inte varit möjligt på grund av den avgränsning vi gjort utifrån tidsramen. 
 
Ett förslag vi kan tänkas möjligt är att vidare forska i likheter och skillnader mellan 
organisationer och även att ge organisationer samma uppgift och därefter ge dem fria händer 
att slutföra projektet. Dessutom har vi i denna studie enbart fokuserat på ledarskapets 
perspektiv på teamskapande och vikten av sin egen roll Det kan därför också vara intressant 
att få teammedlemmarnas perspektiv på detta fenomen samt undersöka om det råder några 
skillnader i synsätt mellan dessa perspektiv. 
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7. BILAGOR 
 
7.1 Missivbrev 
Hej, 
 
Vi heter Frezhgi Kidane och Joakim Bärleving-Öhman och vi är två studenter från Karlstads 
Universitet som just nu skriver ett examensarbete om ledarskap och teamskapande. Vi skriver 
till er i hopp om att kunna få ta del av era erfarenheter och tips när det kommer till det här 
ämnet. Vårt syfte med det här arbetet är att ta reda på vad som är viktigt att tänka på, vad era 
tips är till fungerande grupparbeten och vad det kan finnas för fallgropar i ett sådant 
skapande. Vi kommer, om ni accepterar, endast att använda materialet som vi samlar in under 
intervjuerna till denna studie och kommer efter det att radera det. Vi kommer att hantera allt 
konfidentiellt dvs. att vi kommer byta ut namn och platser för att värna om er integritet.  
 
Väljer ni att tacka JA till den här förfrågan om intervju så anpassar vi oss efter er och kan 
komma till er för att genomföra intervjuerna. Vi siktar på att intervjuerna kommer ta mellan 
30-45 minuter. Vi siktar på att kunna genomföra intervjuerna under v.17-19. Längden på 
intervjuerna och intervjutillfället har preliminära och kan komma att ändras i samråd med er.  
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar, 
Joakim & Frezhgi 
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7.2 Intervjuguide 
 
Vi vill börja med att tacka er för er medverkan i vår studie, ert deltagande har en stor 
betydelse för vårt arbete! 
 
Den här intervjun kommer ingå och utgöra underlag för en studie om skapande av 
projektgrupper och erfarenheter av dem. Syftet med studien är att undersöka vad som skapar 
produktiva och stabila arbetsgrupper samt vilken inverkan ledarskapet har på grupperna och 
skapandet av dem. Den här intervjun är helt frivillig att delta i och kan avbrytas när som 
helst. Era identiteter kommer att hållas konfidentiella och materialet vi samlar in kommer 
endast att användas till denna studie och sedan raderas. Vi kommer att spela in intervjuerna 
för att kunna gå tillbaka och bearbeta det bättre. I slutet på den här intervjun kommer vi att 
lämna kontaktinformation för eventuella frågor eller liknande. 
 
Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
2. Vad har du för position inom företaget? Kan du kortfattat beskriva din yrkesroll? 

 
Team och roller 

3. Vad är ett välfungerande team för dig? 
4. Vad anser du vara viktigt i ett team? 
5. Vad tror du är de främsta orsakerna att ett team fungerar bra? 
6. Vad tror du är de främsta orsakerna att ett team inte fungerar bra? 
7. Hur tänker du angående roller i ett arbetsteam? 
8. Hur tänker du kring kommunikation i ett team? 

 
Ledarskap 

9. Vad är gott ledarskap enligt dig? 
10. Vad anser du ledarskapet har för roll i en teamskapande? 
11. Hur brukar din roll se ut i er arbetsgrupp? 
12. Hur ser ledningen av ett projektteam ut hos er? 

 
Komplikationer 

13. Vad har ni för åtgärder om ett team inte fungerar? 
14. Hur motverkar ni att det uppstår? 
15. Skulle du vilja dela med dig av någon erfarenhet där ett team inte fungerade? 
16. Hur hanterar du konflikter/motsättningar i en arbetsgrupp? 

 
17. Finns det något du tycker vi har missat som du väntade dig? 
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7.3 Ansvarstagande och informationsblad 
 
Ansvarstagande och informationsblad 
 
Med detta dokument vill vi först och främst tacka för er medverkan i vår studie, ert bidrag 
kommer hjälpa oss enormt i vårt arbete. Vi tar fullt ansvar för att återge det ni har delgivit oss 
så korrekt som möjligt och vid eventuella fel så är det bara att ni kontaktar oss. Materialet vi 
har samlat in kommer att hanteras konfidentiellt för er säkerhet och det kommer endast att 
användas till denna studie och arbete, efter det kommer det att raderas. Namn på er och er 
organisation kommer att bytas ut. Vi tackar återigen för er medverkan och är det något ni 
undrar så är det bara att kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan. 
 
 
 
 
 
Frezhgi Kidane Joakim Bärleving-Öhman 
076-XXX XX 073-XXX XX 
frezhgikidane@gmail.com J.barlevingohman@gmail.com  
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