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Förord
Vi vill tacka företaget för att vi fått utföra vår studie hos dem och för deras stora engagemang
som har bidragit till vår slutgiltiga uppsats. Tack till de sex teammedlemmar på företaget som
ställde upp och tog sig tid och tillät sig att intervjuas för att besvara vårt undersökningssyfte.
Ett extra stort tack till företagets VD som hjälpt oss med sin insyn och kunskap under
arbetsprocessen. Vi vill tacka vår handledare Jonas Axelsson på Karlstad Universitet, för
konstruktiv kritik och stöttning genom vårt uppsatsarbete.
Vi vill även ägna ett tack och en tanke till Moncaro, Mionetto och Campo Viejo som har
bidragit ovärderligt till vårt arbete.
Vi intygar härmed att vi samarbetat och gemensamt skrivit uppsatsen i sin helhet.
Jennie Björk & Annina Erholm, 2018

Sammanfattning
Syftet med vår studie är att jämföra och undersöka två team gällande vilka faktorer som kan
påverka deras prestationsförmåga i arbetet utifrån fyra centrala områden: kommunikation &
konflikter, grupputveckling, ledarskap och motivation. Denna studie undersöker två
projektteam med likvärdiga arbetsuppgifter för att beskriva deras upplevelse inom dessa
områden. Det teoretiska material som lyfts fram i uppsatsen berör relevanta teorier som utökar
kunskapen gällande kommunikation & konflikter, varierade grupputvecklingsteorier,
situationsanpassat ledarskap och Self-Determination Theory. Det empiriska materialet består
av sex kvalitativa intervjuer med teammedlemmar i två separata projektteam samt en
informantintervju med VD:n på ett IT- & konsultföretag i Stockholmsområdet. I studien har vi
beskrivit vilka faktorer som leder en hög prestationsförmåga samt presenterat hur väl de två
teamen uppfyller Bucholz & Roth (1987) åtta kännetecken för högpresterande team. I resultatet
presenteras utifrån de fyra områden vi har undersökt vilka likheter och skillnader som teamen
upplever utifrån deras varierande förutsättningar inom områdena. För att sedan utifrån teamens
egna upplevelse om att vara högpresterande bekräftas genom att de uppfyller Bucholz & Roth
(1987) åtta känntecken för högpresterande team.
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1.Inledning
I det första avsnittet kommer vi att presentera och beskriva bakgrunden till vårt val av ämne,
som sedan följs av studiens syfte och frågeställningar. För att läsaren ska få en bredare
förståelse av organisationens uppbyggnad och arbetssätt presenteras en
organisationsbeskrivning som sedan följs av våra avgränsningar gällande forskningsområdet
och slutligen dispositionen av uppsatsen.

1.1 Bakgrund
För att få en djupare förståelse för vår studie finns det ett behov av att definiera vad ett team
innebär och förklara anledningen till att projektteam har växt fram genom en modernisering av
samhället. Vi kommer i denna uppsats att använda oss av begreppet team för att förklara och
förstå interaktionen mellan individer på arbetsplatsen. Lind & Skärvad definierar begreppet
team som: “Ett team består av ett antal individer - vanligtvis inte så många - med olika
kompetenser som arbetar tillsammans eller med integrerade arbetsuppgifter i syfte att nå vissa
mål” (2004, s 19).
Peter Druckers (refererad i Lind & Skärvad 2004, s 13) menar att team utgörs av att människor
arbetar tillsammans. För att förstå innebörden av denna definition är det av vikt att förstå
skillnaden mellan när två eller flera individer umgås tillsammans genom olika aktiviteter och
när man utför arbetsuppgifter i ett syfte. Det finns även en viktig distinktion mellan att arbeta
tillsammans och arbeta på samma ställe. En frisör som hyr en stol i en frisörsalong eller
egenföretagare som sitter tillsammans i större kontorshotell, uppfyller inte Duckers kriterier
för vad som anses vara ett team eftersom individerna inte är sammankopplade eller beroende
av varandra och därför inte heller arbetar tillsammans. Michael Hammer (refererad i Lind &
Skärvad 2004, s 14) menar till skillnad från Drucker att det mest utmärkande draget för team
är de gemensamma målen en grupp människor har. Lind & Skärvad (2004, s 14) lyfter fram
Christer Karlssons resonemang gällande grupper där han i enlighet med Hammer menar att ett
team är en grupp människor som styrs av gemensamma mål, dock lägger han till i sin definition
att team utmärks även av att de utför integrerade arbetsuppgifter. Till skillnad från Drucker
som i sin definition framhäver att ett team utgörs av människor som arbetar tillsammans menar
Karlsson att en grupp människor som inte fysiskt arbetar tillsammans ändå kan betraktas som
ett team om arbetsuppgifterna är integrerade.
I och med förändringen som skett från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle har
företagen behövt anpassa företagsstrukturen och organisationsformen till de nya
förutsättningarna. Det är i första hand den nya informationsteknologin som är den
bakomliggande orsaken till förändringen vilket i sin tur har bidragit till att företag behöver
arbeta under nya förutsättningar som har påverkat företagens arbetssätt och även teamens roll
och funktion (Lind & Skärvad, 2004 s 34). I dagens samhälle kan vi på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt få tillgång till information om produkter, tjänster och processer genom
den kraftiga tillväxten av datakraft. Detta innebär att företag har helt andra möjligheter att
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kommunicera både internt och externt vilket skapar nya förutsättningar för att samordna
organisationen, genom de förändrade förutsättningarna har nya organisationsformer växt fram
för att öka kundfokus, effektivitet, produktivitet, kvalitet och innovation. I dessa nya
företagsstrukturer har team blivit en viktig komponent. De nya organisationerna som vuxit fram
för att möta de förändrade förutsättningarna är till hög grad teambaserade, (Lind & Skärvad,
2004 s 53) menar att arbetslivets team är nya eftersom de är så starkt sammankopplade till de
teknologiska och organisatoriska förnyelserna som skett. De nya teamen syftar till: projektteam
och kvalitetsteam. Eftersom vår studie är fokuserad på team som arbetar i projekt kommer vi
endast ta upp det som är relevant för oss, det vill säga projektteam.
Projektarbete är vanligt förekommande i flertal organisationer i dagens moderna samhälle,
även fast en del företag använt sig av denna typ av arbetsform från början till exempel
konsultföretag och byggföretag är projektarbete en ny arbetsform för ett flertal andra företag.
Definitionen av projekt är enligt Lind & Skärvad (2004, s 55) följande: “Ett tillfälligt uppdrag
som skall lösas inom givna tids-, kostnads- och kvalitetsramar”. Det handlar alltså om att lösa
en uppgift och för att åstadkomma detta sätts en projektgrupp samman. Projektgrupper sätts
främst samman när komplexa frågor som rör flera organisatoriska enheter behöver lösas. Av
den anledning är det väsentligt att medlemmarna i teamet har olika kompetenser och färdigheter
för att uppgiften ska kunna lösas på ett bra sätt.
Ett projektteam som arbetar tillsammans kan stöta på en del praktiska problem och svårigheter
som måste lösas eller undvikas under tidens gång vilket kan komma att påverka teamens
effektivitet och produktivitet, vilket vi i denna uppsats kommer att undersöka.

1.2 Organisationsbeskrivning
Vi har genomfört vår studie på ett på ett mindre IT- och konsultbolag i Stockholm. Då företaget
har valt att vara konfidentiella i vår undersökning, kommer vi att benämna företaget som
företag X, vilket vi utvecklar ytterligare i metodavsnittet under rubriken Genomförande av
intervjuer. Företag X ingår i en större nordisk koncern och är ett dotterbolag till huvudföretaget.
Företaget är till en stor utsträckning självstyrande och upplever autonomi från övriga företag
inom koncernen trots att det finns ett visst samarbete mellan företagen som de aktivt försöker
utveckla för att kunna sprida kompetensen inom koncernen.
Företag X består av ett antal projektteam, medlemmarna i de olika teamen arbetar antingen
dedikerat i ett specifikt projekt eller är delaktiga i ett flertal projekt parallellt. Projektteamen
arbetar självständigt mot sina respektive kunder och de produkter de utvecklar, dock finns det
ett mer sporadiskt samarbete mellan teamen. Beroende på projektets natur arbetar
teammedlemmarna tillsammans under en varierad tid, ofta pågår ett projekt från fyra månader
upp till ett antal år. Vi kommer att undersöka två av företag X team som vi kommer att
benämnas som Team A och Team B.
Företagets projektteam arbetar enligt den allt vanligare arbetsmetoden Scrum, som växt fram
till att bli en av de metoder som oftas tillämpas inom IT-projekt (Görling 2009, s 67). Scrum
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kan beskrivas som en mycket flexibel projektplan som utgår från att teamet under projektets
gång behöver göra anpassningar och avvägningar för hur en arbetsuppgift ska utföras på bästa
sätt enligt visionen av hur slutresultatet ska se ut menar Görling (2009, s 68). Teamen arbetar
i tre veckors sprintar men normalt sett kan de vara upp till 30 dagar. Teamen väljer gemensamt
ut vilka funktioner/arbetsuppgifter som ska utföras under perioden, dessa placeras sedan i vad
som kallas en Backlog och fördelas mellan utvecklarna i teamet.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med vår uppsats är att jämföra och undersöka två team inom fyra centrala områden:
kommunikation & konflikter, grupputveckling, ledarskap och motivation för att kunna besvara
vår första frågeställning. Sedan kommer vi utifrån de åtta kännetecken för högpresterande team
enligt Bucholz och Roth (1987) besvara hur väl teamen vi undersöker uppfyller dessa i vår
andra frågeställning.
● Vilka faktorer påverkar teamens prestationsförmåga?
● Vad kännetecknar ett högpresterande team?

1.4 Avgränsningar
Vi har valt att i vår studie avgränsa oss till att undersöka ett antal förutvalda områden som kan
påverka ett teams prestation. Därmed kommer vi inte att undersöka extern påverkan som
exempelvis arbetsmiljö, förmåner och ekonomiska motivationer för att besvara vår
frågeställning. Vi har även valt att bortse från ett genusperspektiv i vår studie, då vi inte tror
att det är relevant för att besvara vår frågeställning vilket kommer att diskuteras ytterligare i
metodavsnittet.

1.5 Disposition
Uppsatsen är konstruerad utifrån olika avsnitt. I teoriavsnittet presenterar och beskriver vi den
teoretiska referensramen som behandlar relevanta teorier kombinerat med stödjande modeller.
Sedan följer metodavsnittet där vi presenterar de metodologiska arbetssätt som vi har använt
oss vid utförande av denna uppsats. I det avslutande avsnittet behandlar vi analys och resultat
där vi kopplar våra teoretiska utgångspunkter till det resultat vi fått fram. Slutligen förs en
diskussion och presentation av de slutsatser som vår undersökning resulterat i och besvarar
även våra frågeställningar.
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2. Teoretisk referensram
I detta teoriavsnitt har vi behandlat och presenterat de teoretiska utgångspunkter som vi
kommer att förhålla oss till för att besvara våra frågeställningar. Vi presenterar som vår
startpunkt en undersökning av Bucholz & Roth (1987) som definierar kännetecken för
högpresterande team. Sedan kommer vi att ta upp teorier som berör fyra centrala områden:
kommunikation & konflikter, grupputveckling, ledarskap och motivation som visas i modellen
nedan.

Figur 1. Egen modell över de centrala delarna som berörs i studien.

2.1 Kännetecken för högpresterande team
Lind & Skärvad (2004, s 71) lyfter fram i sin bok en undersökning om vad som kännetecknar
högpresterande team som genomfördes av Bucholz och Roth (1987). Utifrån denna
undersökning kom forskarna fram till åtta kännetecken för högpresterande team:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tydlig och klar gemensam målbild
Gemensamt ansvarstagande
Stödjande ledarskap
Intensiv kommunikation
Framtidsinriktning och förändringsvillighet
Uppgiftsfokusering
Goda individuella prestationer
Snabbt agerande

De kännetecken som Bucholz & Roths (1987) tagit fram kan därmed kortfattat beskrivas som
att alla teammedlemmar har en tydlig bild vad teamets syfte, uppgift och mål är och känner ett
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gemensamt ansvar för att nå målet. De arbetar engagerat och det finns en vilja att hjälpas åt,
ledaren stöttar genom att skapa delaktighet och ge medansvar. Kommunikationen inom teamet
är öppen, ärlig och förtroendeingivande, medlemmarna både lyssnar, frågar och svarar
varandra. Teamet är proaktivt och koncentrerar sig på gruppens resultat men lyfter ändå de
individuella prestationerna samt att teamet är handlingskraftiga och agerar snabbt.

2.2 Team och kommunikation & konflikter
En välfungerande kommunikation mellan gruppmedlemmarna har ofta en stor betydelse för
effektiviteten inom gruppen. Kommunikation kan vara både verbal och icke-verbal till exempel
gester, kroppsspråk, mimik med mera. För att gruppen ska fungera effektivt måste
gruppmedlemmarna ha interpersonella kommunikationsfärdigheter med andra ord social
kompetens genom att exempelvis ha förmåga att ge feedback, ge beröm för andras idéer och
handlingar, effektivt kunna använda både verbal och icke-verbal kommunikation. Samt en
förmåga att lyssna på de andra gruppmedlemmarna ökar möjligheterna för gruppen att uppnå
sina mål (Lind & Skärvad 2003, s 74).
Cheung et al. (2013) lyfter i sin artikel vikten av att kommunikation är ett utbyte mellan två
personer och att en ensidig kommunikation kan vara kontraproduktivt för att uppnå en öppen
och effektiv kommunikation i en organisation. Cheung et al. (2013) betonar även vikten av att
intensiteten i en arbetsgrupps kommunikation är avgörande för att uppnå effektivitet, vilket
inkluderar fysiska samtal och möten, mail samt telefonsamtal. Författarna menar att
intensiteten i kommunikationen har en direkt korrelation till gruppens prestation då det skapar
utrymme för att lyfta problem, lösningar och idéer mer frekvent. Till skillnad från Cheung et
al. menar Lira et al. (2008) att det finns fördelar med att kommunikation sker genom fysiska
möten eller samtal då det skapar en djupare och mer nyanserad dialog till skillnad från digital
kommunikation där man inte uppfattar den icke verbala-kommunikationen som till exempel
tonläge, kroppsspråk och sociala koder.
En god kommunikation inom gruppen är således avgörande för att uppnå ett bra samarbete. De
flesta konflikter som uppstår mellan individer är på grund av att kommunikationen brister. Man
lyckas inte förmedla budskapet så att mottagaren förstår (Larsen 2003, s 163 f). Konflikter
inom en grupp behöver dock inte nödvändigtvis leda till negativa konsekvenser utan de är
naturliga i mellanmänskliga situationer och kan fungera stimulerande om de identifieras och
hanteras effektivt. Larsen (2003, s 163 f) lyfter fram Amasons m.fl. (1995) distinktion mellan
två typer av konflikter: kognitiva konflikter och affektiva konflikter. De kognitiva konflikterna
kännetecknas av oenighet eller meningsskiljaktighet i ett yrkes- eller sakligt sammanhang.
Dessa typer av konflikter har en låg grad av personligt engagemang vilket gör det möjligt att
distansera sig från konflikten. De affektiva konflikterna kännetecknas däremot av ett starkt
känslomässigt engagemang och det är ofta konflikter som är knutna till grundläggande
värderingar eller personliga intressen. Kognitiva konflikter kan vara berikande för en grupp i
och med att eventuella meningsskiljaktigheter uppkommer och kan hanteras på ett konstruktivt
sätt. Detta kan stimulera det kritiska tänkandet och kreativiteten vilket i sin tur kan öka
gruppens effektivitet. Kognitiva konflikter präglas av diskussioner med starka argument,
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normalt sett finns det en ömsesidig respekt hos parterna dock kan dessa typer av
oenighetskonflikter övergå till destruktiva konflikter om det känslomässiga inte kontrolleras
och man tillåter skällsord eller förolämpningar. De affektiva konflikterna däremot kräver ofta
mycket energi och kan leda till stress. Affektiva konflikter är ofta destruktiva och påverkar
både den enskildes arbetsinsats negativt och gruppens effektivitet. Dessa typer av konflikter
uppstår ofta genom kampen om resurser, men kan även bero på olika sociala värderingar,
missförstånd eller hämnd. Konflikterna motverkar en öppen kommunikation och samarbete
vilket kan leda till misstro och cynism i gruppen. Det kan även påverka gruppens chanser att
fungera i framtiden eftersom om man väl varit med om en konflikt blir man mindre villig att
engagera sig och drar sig snabbt undan när något som kan uppfattas som en konflikt begynnas.
Om en konflikt inte bearbetas kan det fortfarande uppstå negativa följder som en konsekvens
av att de trycks undan och blir ett “minfält” som man vill hålla sig undan från, detta kräver
energi och uppmärksamhet av gruppen (Larsen 2003, s 168).
I likhet med Larsen (2003) belyser Lind & Skärvad (2003, s 76) problematiken med för lite
konflikter. Detta framgår genom den så kallade grupptrycksmekanismen som innebär att
medlemmarna i gruppen viker sig för grupptryck även fast de själva anser att gruppens åsikt är
felaktig, omoralisk eller till och med olaglig. Problematiken blir mer påtaglig om individen inte
känner gruppsamhörighet eller ingår i en annan grupp alternativt inte vågar utmana gruppen detta skapar en blind konformitet.
Det tidigare resonemanget gällande konflikter och hur dessa hanteras blir än mer relevant när
man ställer det i förhållande till de utvecklingsfaser som en grupp genomgår enligt Tuckmans
modell för grupputveckling (1965) som vi kommer att presentera i kommande avsnitt. Nilsson
(2016, s 84) lyfter fram att Tuckmans modell skapar en diskussion gällande hanteringen av
konflikter och hur det påverkar en arbetsgrupps överlevnad, då gruppen i en av de fem faserna
modellen bygger på tvingas mötas i sina meningsskiljaktigheter och hur konflikterna hanteras
blir avgörande om gruppen ska kunna fortsätta utvecklas för att nå full prestation eller upplösas
i förtid.

2.3 Team och grupputveckling
Som tidigare nämnt har vi då valt att beskriva gruppers utveckling utifrån den modell som
Tuckman (1965) har tagit fram som används för att beskriva arbetsgruppens utveckling genom
ett antal faser: Forming, Norming, Storming och Performing. Dessa faser togs fram utifrån
studier av arbetsgrupper som var tillfälligt sammansatta för en specifik arbetsuppgift, som var
verksamma under en kortare tid och hade en passiv ledare i sammanhanget. Modellen är
brukbar inom området gruppdynamik och utveckling på grund av att modellen är tillräckligt
generell för att kunna tillämpas på stora variationer av grupper (Nilsson, 2016 s 83). Detta
understryks bland annat i Rickards & Mogers (2000) artikel där de trots försök till att utveckla
och förbättra Tuckmans teori ger erkännandet att det är ett mycket bra underlag för att
överblicka och diskutera en grupps dynamik och utveckling.
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(1) När man ser en grupp som går in i Formingfasen kan man likställa det med andra typer
av introduktion av individer i ett socialt sammanhang. Deltagarna i gruppen träffas, utbyter
information och känner sig för hur man ska gå framåt med nya idéer om hur och vad man
ska utföra. Som Nilsson (2016, s 83) beskriver vill individerna göra ett gott första intryck
på varandra, lämna ett stort utrymme för samtliga att ta sin plats och utforska sin plats i
gruppen. När deltagarna i gruppen har fått skapa sig en uppfattning av de övriga och den
initiala osäkerheten har avtagit går gruppen in i vad som oftast benämns som en
”smekmånad” där deltagarna i gruppen får möjlighet att vila. Gruppen har utvecklat en
inledande struktur och trygghet i arbetsgruppen, deltagarna i gruppen trivs bra med
varandra och kommunicerar effektivt men oftast ytligt.
(2) Vid detta skede träder en grupp in i Stormingfasen. När deltagarna i gruppen känner
sig trygga och bekväma med varandra, minskar fokus på att ge varandra utrymme och
individerna ser istället till att ordna utrymme för sina egna mål och behov. Det är inte
ovanligt att deltagare i gruppen som har blivit tilldelade en rollfunktion som de inte trivs
med försöker att bryta sig loss från dessa eller byta ut sin roll (Nilsson, 2016 s 84). I denna
fas är det vanligt att konflikter uppstår mellan deltagarna i gruppen då exempelvis
engagemang kan minska, kommunikation blir mindre meningsfull och tydlig, ledningen
ifrågasätts och många fler situationer som kan leda till friktion mellan deltagarna. Det är
inte alltid en grupp kan ta sig förbi denna fas, utan kan upplösas om de inte lyckas hantera
sina konflikter och föra gruppen framåt. Därför är det inte ovanligt att i ett efterskede av de
strider som uppstår, skapar gruppen nya rollfördelningar och normer som de utgår ifrån i
framtida faser.
(3) När gruppen går in i Normeringfasen ökar gruppens effektivitet och tillsammans börjar
de forma en identitet som arbetsgrupp. Dock får vi inte bortse från att arbetsgruppen redan
från första interaktionstillfället börjat skapa interna normer och förhållningssätt (Nilsson,
2016 s 84). I detta skede förstärks de tidigare normerna och blir än mer stabila som gör
gruppen mer harmonisk och sammansvetsad då deltagarna aktivt försöker hålla en god
stämning.
(4) I Performingfasen arbetar nu gruppen som ett högproduktivt team, de har byggt starka
strukturer och har mycket små spänningar i gruppen. Fasen kännetecknas av att deltagarnas
relationer till varandra blir djupare, det sker en mer effektiv konflikthantering och gruppen
vill ta sig förbi problem och motstånd på bästa sätt för att kunna fokusera på arbetsgruppens
målsättningar som i det här skedet är centralt.
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Figur 2. Egen modell inspirerad av Tuckmans modell (1965).
Som tidigare nämnt är Tuckmans modell främst framtagen för att förklara hur tillfälligt
sammansatta grupper som arbetar med en specifik arbetsuppgift utvecklas (Nilsson, 2016 s 83).
I vår studie om högpresterande teams gruppsammansättningar kan denna modell användas för
att beskriva det fenomen vi undersöker och appliceras på ett mer konkret sätt, därav har vi valt
att i första hand inte utgå från den om än mer vedertagna FIRO-teorin. Vi har avgränsat oss till
att reflektera över resonemanget i FIRO-teorin som hävdar att en grupps utveckling är cyklisk,
då vi anser att det kan tillföra en ytterligare dimension och agera som ett komplement till
Tuckmans modell för gruppers utveckling. FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relations
Orientation) utvecklades av beteendevetaren William Schutz 1989. Det är en frekvent nyttjad
modell som används för att beskriva en grupps utveckling genom ett antal faser. Teorins
resonemang är att en grupp genomgår tre huvudfaser och två mellanfaser för att nå full mognad.
Schutz identifierade först tre huvudfaser som en grupp genomgår: Tillhörighetsfasen,
Rollsökningsfasen och Samhörighetsfasen. Mellan huvudfaserna uppstår två mellanfaser som
benämns som Gemytfasen och Idyllfasen. FIRO-teorin är en cyklisk modell vilket innebär att
en grupp kan pendla mellan de olika utvecklingsskedena samt är känsliga för yttre påverkan
som till exempel kan vara nya arbetsuppgifter, tillkomst eller bortfall av teammedlemmar.
I Tuckmans modell förs ett resonemang om att en arbetsgrupp genomgår samtliga faser för att
antingen lyckas nå slutfasen och uppnå full produktion alternativt att gruppen inte lyckas ta sig
förbi Stormingfasen och splittras i förtid. Denna modell presenterar därmed enbart en löpande
utveckling i en framåtgående rörelse, dock kan det vara intressant att se till både interna och
externa faktorer som kan påverka en grupps utveckling. Enligt FIRO-teorin som bygger på en
cyklisk syn av en grupps utveckling menar Jansson & Ljung (2010, s 211) att en arbetsgrupp i
sista fasen ofta är som mest högpresterande, dock finns det en felaktig illusion om att detta är
ett stadigvarande resultat av gruppens utveckling. Vid varje tillfälle som en arbetsgrupp till
exempel ställs inför en ny arbetsuppgift, en ny medarbetare ska ingå i teamet eller vid förlust
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av en tidigare deltagare i teamet återgår gruppen tillbaka till samhörighetsfasen och arbetet för
gruppens utveckling får påbörjas på nytt. Det som är avgörande för hur fort en arbetsgrupp
återhämtar sig och återvänder till slutfasen och hög produktivitet är om stommen av
arbetsgruppen finns kvar, detta kan minimera den inverkan som både intern och extern
påverkan får på gruppen. Utifrån detta tror vi att även tillfälligt sammansatta projektteam kan
påverkas av interna och externa faktorer, genom exempelvis tillkomst eller förlust av en
deltagare i gruppen eller alternativt förändrade arbetsuppgifter från en extern kund. Därav är
det mycket viktigt att ha i åtanke att en arbetsgrupp kan återgå i sin utveckling och ett skifte i
behovet av stöd och styrning kan uppstå. Hur en ledare väljer att hantera denna problematik
och anpassa sitt ledarskap är kritiskt för gruppens utveckling, vilket vi kommer att diskutera i
nästa avsnitt.

2.4 Team och ledarskap
I enlighet med tidigare diskussion är det avgörande för en arbetsgrupps utveckling hur god
ledarens förmåga till anpassning efter gruppens behov är. När man utgår från detta synsätt kan
man se likheter till The Contingency Theory som ursprungligen utvecklades av Woodward
(1958, 1965), Burns & Stalker (1961) samt Lawrence & Lorsch (1967). Hanisch & Wald
(2012) lyfter i sin artikel fram att konceptet bakom Contingency Theory är att det inte finns ett
optimalt sätt att styra en organisation utan att det krävs en anpassning efter situationens
förutsättningar. Vi har utifrån detta perspektiv valt att se till det Situationsanpassade
ledarskapet (SAL) som är en teori som utvecklades av Paul Hersey och Kenneth H Blanchard
(1969) för att beskriva hur en framgångsrik ledare kan anpassa sin ledarstil efter vilken grupp
denne leder samt vilka förutsättningar och vilket läge som gruppen befinner sig i (Önnevik,
2010 s 39). Enligt SAL finns det två skalor: kompetens och engagemang - som avgör gruppens
behov av ledarskap.
Gruppens kompetens är avgörande för vilken ledarstil som bör användas i det avseende att
individens/gruppens förmåga att hantera en viss uppgift beror på tidigare erfarenheter och
förmågan ökar ju mer erfarenhet individen/gruppen besitter. Detta kombinerat med
engagemang som kan variera på en skala som utgår från ”osäker/omotiverad” respektive
”säker/motiverad”, mäter den en individ/grupps attityd till situationen. I vilket skede av dessa
två skalor en grupp befinner sig är avgörande för hur en ledare ska anpassa graderna av stöd
och styrning enligt modellen (Önnevik, 2010 s 40)
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Figur 3. Egen modell utifrån SAL (1969).
Jansson & Ljung (2011, s 251) lyfter tre färdigheter som är kritiska för att den
situationsanpassade ledaren ska bli framgångsrik: Ledarens förmåga att avgöra en
medarbetares behov av handledning och stöd för att bedöma dennes utvecklingsnivå, ledarens
förmåga att på ett flexibelt och dynamiskt sätt anpassa sin ledarstil efter rådande
omständigheter. Samt samförstånd mellan ledaren och medarbetaren om vilka former av utbyte
de behöver i deras samarbete för att nå optimal prestation. Utifrån denna bedömning behöver
en ledare enligt SAL anpassa sig mellan fyra olika ledarstilar beroende på gruppens utveckling:
(S1) Instruerande ledarstil: Initialt i en arbetsgrupp kan det vara vanligt att individen/gruppen
har en låg förmåga eller kompetens inom området, kombinerat med en osäkerhet gentemot hur
de ska förhålla sig till arbetsuppgiften. I detta skede är det instruerande ledarskapet användbart,
gruppen behöver en ledare som agerar tydligt genom att fatta beslut, delegera arbetsuppgifter
och ge konkreta instruktioner hur dessa ska genomföras. Ledaren agerar uppgiftsorienterat.
(S2) Coachande ledarstil: När en individ/grupp har överkommit sin ursprungliga osäkerhet
och nu upplevs som tryggare och mer handlingskraftig, blir ett coachande ledarskapet aktuellt.
Gruppen har fortfarande en låg förmåga och kompetens, men en större vilja att agera. I denna
ledarstil blir det aktuellt att bibehålla ett uppgiftsorienterat beteende i form av att styra och
korrigera, men med ett starkare humanorienterat inslag som visar sig genom att till exempel
uppmuntra och sporra individen/gruppen till fortsatt utveckling.
(S3) Stödjande ledarstil: När en individ/grupp har utvecklat sin förmåga och kompetens som
nu är högre, så blir det aktuellt för ledaren att ge gruppen handlingsfrihet. I detta skede bör
ledaren uppmana gruppen till större självständighet och tillåta gruppen att fatta egna beslut. I
kombination med en större handlingsfrihet kan dock en osäkerhet hos gruppen uppstå på nytt
därför är det viktigt att ledaren finns tillgänglig, är stödjande och uppmuntrar till gruppens
fortsatta utveckling.
(S4) Delegerande ledarstil: Till sist når en individ/grupp ett läge där både hög kompetens och
hög säkerhet kombineras. Vid detta skede bör en ledare undvika inblandning, och genom det
delegerande ledarskapet enbart finnas tillgänglig när individen/gruppen aktivt söker stöd eller
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styrning i en viss fråga. Ledaren bör i detta läge även skydda gruppen från extern påverkan och
störning som kan störa gruppens arbete och utveckling (Jansson & Ljung, 2011 s 251 f)
Situationsanpassat ledarskap framhåller därmed att en ledare behöver anpassa sig efter
arbetsgruppens behov av styrning och stöd beroende på dess utveckling. Dock bör man ställa
sig frågande till om det går att förmoda att samtliga individer i en grupp har samma behov och
når samma nivå av utveckling enligt modellen ovan vid ett kollektiv skede, eller bör man bortse
från gruppen och anpassa ledarskapet på en individnivå. Om man kopplar det
situationsanpassade ledarskapet till en grupps utveckling enligt Schutz (1989) FIRO-modell,
som bygger på att en arbetsgrupp cykliskt regredierar tillbaka till ursprungsfasen och börjar om
sin utveckling när den utsätts för en ny arbetsuppgift eller tillkomsten av en ny gruppmedlem.
Därav kan en viss en kritik riktas mot det situationsanpassade ledarskapet om ingen hänsyn tas
till att en ny gruppmedlem alternativ hela gruppen i en sådan situation kan behöva ett anpassat
stöd, då vi inte kan anta att en ny gruppmedlem omfattas av den tidigare gruppens mognad och
utveckling.
I enlighet med resonemanget gällande att en ledare behöver anpassa sitt ledarskap efter
individerna i teamets egna förutsättningar, är det även kritiskt att en ledare identifiera och
utvärdera vilka drivkrafter och behov som teamens medlemmar har för att kunna bli
högpresterande, vilket vi kommer att diskutera i kommande avsnitt (Jansson & Ljung, 2011 s.
55).

2.5 Team och motivation
För att kunna förstå vad som får en individ i ett team att prestera sitt yttersta behöver man se
till vad som motiverar individer till handling. Edward Deci & Richard Ryan (1980) utvecklade
Self-Determination Theory som för ett resonemang om individens inre motivation och vilka
psykologiska behov som behöver vara uppfyllda för att en individ ska må bra och vara
välfungerande. Jansson & Ljung (2011, s 70) lyfter fram att teorin har tre antaganden som alla
människor strävar efter: att individen vill uppleva sig själv som unik, att individen vill vara väl
integrerad med sin omgivning och att individen vill utvecklas. Dessa antaganden bygger på en
inre motivation, snarare än att den påverkas av yttre styrning, men kräver trots det rätt
förutsättningar för att kunna växa sig stark vilket Jansson & Ljung (2011) hävdar är viktigt för
att individen ska prestera som bäst vid till exempel kreativt beteende.
Self-Determination Theory lyfter fram tre externa förhållanden som är kritiska för att individer
ska uppleva inre motivation: (1) Upplevelse av individens egna kompetens: individer mår och
presterar som bäst när de upplever sig själva som kompetenta och för att utveckla detta krävs
det att individen är nyfiken och intresserad av att utforska sina egna begränsningar vilket
människan ofta naturligt gör. Deci & Ryan (1980) framhäver att det är en fördel att individer
är intresserade av att lära sig att hantera nya situationer eftersom det utvecklar en
anpassningsbarhet och flexibilitet. Omfattningen av utmaningar som individen behöver beror
på ambitionsnivå och tidigare erfarenheter. Individer dras till arbetsuppgifter där man får pröva
sin egna kompetens till den yttersta på gränsen för att kunna bekräfta sin förmåga om man
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klarar uppgiften. (Jansson & Ljung, 2011 s 71 ff). Det är avgörande att få direkt återkoppling
på prestationen eftersom det är upplevelsen av att lyckas med en uppgift som man mår bra av.
Detta kan ske genom feedback eller annan direkt återkoppling, vilket är viktigt för att
upplevelsen av den egna kompetensen ska bli så hög som möjligt.
(2) Upplevelse av individens självbestämmande: Det som är avgörande för upplevelsen av den
egna kompetensen, är möjligheten till självbestämmande. Den upplevda kompetensen blir inte
lika stark om man inte upplever att man styr över sitt arbete. Exempelvis istället för att man
ger order hur en arbetsuppgift ska utföras lämnar utrymme för att individerna själva ska kunna
komma fram till en lösning av uppgiften, blir den upplevda kompetensen högre. Det är kritiskt
att individen får vara självständig eftersom då känns handlingar självvalda. Jansson & Ljung
(2011, s 73) belyser det genom uttrycket ”ta glädjen från det jag höll på med” där de resonerar
om att vi gärna utför en arbetsuppgift, men om vi inte upplever det som vårt egna val kommer
vi inte att vara lika motiverade att utföra den. Det är avgörande att vara medveten om detta för
att kunna engagera medarbetare.
(3) Upplevelse av individens samhörighet till andra: När individer upplever en samhörighet i
relationerna runt omkring sig ökar möjligheten att uppleva sin egen kompetens och
självbestämmande på grund av att det finns en grundtrygghet, vilket i sin tur tillåter utrymme
för utforskning och risktagande vid nya situationer (Jansson & Ljung 2011, s 74).
Det finns ett antal psykosociala förutsättningar för att individer och grupper ska uppnå
motivation. Ofta används Karaseks vedertagna krav- och kontrollmodell (1979) för att skapa
förståelse för den psykosociala arbetsmiljön och olika typer av arbete. Modellen är baserad på
arbetstagarens upplevda krav samt möjligheter till egenkontroll. I vilken utsträckning dessa
två existerar påverkar reaktionerna på de arbetsvillkor som ställs. Karaseks modell synliggör
fyra olika typer av arbeten i en fyrfältare genom att kombinera höga respektive låga arbetskrav
med hög respektive låg grad av egenkontroll, dessa benämns på svenska som: högstressarbeten,
aktiva arbeten, lågstressarbeten och passiva arbeten (Bengtsson & Berglund, 2017 s 432).
Karaseks krav- och kontrollmodell används inte typiskt för att diskutera begreppet motivation,
men vi anser att de paralleller som kan dras mellan den tillfredsställelse som egenkontroll,
upplevda krav och socialt stöd skapar gentemot de faktorer som Self-determination Theory
presenterar för att skapa inre motivation har stora likheter.
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Figur 4. Egen modell inspirerad av Self Determination Theory i kombination med Karasek &
Theorells modell (1990, s.32).
I likhet med Karaseks modell kan man se att upplevelsen av den egna kompetens som tidigare
presenteras inom Self-Determination Theory (1980) faller inom ramarna för de upplevda krav
i Karaseks modell (1979). Vi kan se till de aktiva arbetena där individen upplever höga krav
kombinerat med hög egenkontroll som uppstår vid utmanande situationer ofta i professionella
sammanhang till exempel en kirurg som utför en komplicerad operation. Kraven som ställs är
höga men det är även graden av självkontroll, vilket leder till arbetsglädje utan de negativa
psykologiska påfrestningarna som ett högstressarbete medför då individen har en låg
egenkontroll.
Resultatet av ett experiment som Deci & Ryan (1980) var att individernas engagemang
minskade när de fick olika belöningar exempelvis monetära medel vid goda prestationer. Den
inre motivationen minskade alltså när individen upplevde sig som styrd. Upplevelsen av
självbestämmelse och att bevisa att för sig själv att man klarar av att utföra en arbetsuppgift
förändrades till att man istället utförde arbetsuppgiften för att uppfylla de yttre kraven som
ställdes på att lösa uppgiften. För att få individer att prestera bör det fokuseras på att
tillfredsställa den inre motivationen snarare än den yttre enligt Deci & Ryan (Jansson & Ljung
2011, s 73). Det finns alltså likheter mellan Self-Determination Theory och Karaseks modell
vad gäller egenkontroll där arbeten med hög egenkontroll anses vara mer tillfredsställande för
individen. Näswall et al (2008, s 3) lyfter fram att inflytande över beslutsfattande i
arbetsprocessen samt en känsla av makt att bestämma över sitt egna arbete har traditionellt setts
som positiva aspekter som bidrar till positiva resultat. Idén om inflytande och självständighet
har applicerats på flertal organisationer vilket innebär att arbetstagare inom flera branscher har
upplevt en ökad decentralisering. Detta kan vara positivt för arbetstagaren eftersom de känner
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att de har kontroll vilket ofta är förknippat med färre negativa effekter på kraven som ställs.
Dock lyfter Näswall et al (2008) fram en viss kritik mot Karaseks modell, då de menar att
egenkontroll inte alltid är fördelaktigt för medarbetaren. Om egenkontrollen inte är kombinerad
med tydligt beskrivna arbetsuppgifter finns det en risk att självständigheten blir en börda
istället, som kan upplevas som ansvarsskyldighet utan den nödvändiga auktoriteten. De
tillgängliga resurserna är avgörande för arbetstagaren om en situation anses vara ett hot eller
en utmaning.
Som tidigare nämnt är grundtrygghet en förutsättning för att individen ska kunna utforska sin
egna kapacitet är grundtrygghet som skapas genom att känna samhörighet till sin omgivning
(Jansson & Ljung 2011, s 74). Ett starkt stöd från till exempel arbetsgruppen tillåter individer
att ta risker utan att vara rädd misslyckande i samma utsträckning. Detta i likhet med Karasek
& Theorell (1990, s 69 ff) som kommit fram till att det sociala stödet kan fungera som en buffert
mellan psykologiska stressfaktorer i arbetet och negativa hälsoeffekter, en hög grad av socialt
stöd ger en lägre stressnivå. Det finns även andra dimensioner som påverkas, till exempel
påverkas produktiviteten positivt och en social kontakt är grundläggande för att behålla en
långsiktigt god hälsa samt vid anskaffning av ny kunskap. Trots att det finns en avsaknad av
empiriskt stöd tros det finnas psykosociala fördelar av det sociala stödet som bidrar till en
förstärkt känsla av identitet, trygghet i sina förmågor och bidrag till att uppnå gruppens
gemensamma mål och välmående.
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3. Metod
I detta kapitel kommer vi att diskutera grunderna till vårt val av metod och varför vi anser att
det lämpar sig bäst för att besvara vår frågeställning. Vi kommer även föra ett resonemang
gällande fördelar och nackdelar med den valda ansatsen. Metodavsnittet kommer att beröra
utformande och genomförande av intervjuer samt en beskrivning av bearbetningen av
materialet. Slutligen lyfter vi även fram en diskussion gällande vår förförståelse, materialets
validitet och reliabilitet samt etiska principer.

3.1 Val av metod
Vi har valt att tillämpa en kvalitativ metod som vi anser är lämplig utifrån vårt syfte, eftersom
vi kommer att jämföra och undersöka teammedlemmarnas egna upplevelse av de centrala
områdena och hur det kan leda till hög produktivitet. Företaget vi ska utföra vår studie på
genomför inte egna effektivitetsmätningar alltså finns det inte kvantifierbar data att tillgå vilket
utesluter en kvantitativ metod.
En kvalitativ ansats syftar till att förstå och tolka företeelser i samhället. Det finns en hög grad
av flexibilitet och en låg grad av styrning vilket skapar en förbättrad och mer grundläggande
förståelse för problemet genom undersökningens gång. Flexibiliteten kan även vara en svaghet
eftersom det försvårar jämförelsen av informationen mellan respondenterna. Fördelen med en
kvalitativ ansats är att den ger en helhetsbild av sociala processer och sammanhang, genom
närkontakt till de som ingår i undersökningen skapas en öppenhet vilket ger en bättre
uppfattning om individens livssituation. Oftast av resursskäl omfattas endast ett fåtal individer
i undersökningen, i och med detta går det inte att generalisera resultatet av undersökningen till
skillnad från en kvantitativ undersökning (Holme & Solvang 1997, s 80 ff).
Vi har valt att komplettera vårt val av kvalitativ metod med ett hermeneutisk synsätt. Patel &
Davidsson (2011, s 28) beskriver hermeneutik som en tolkningslära där vi studerar, analyserar
och försöker tolka människors beteenden och existens. Genom hermeneutik önskar man skapa
en helhetsbild av forskningsproblemet genom att tolka och förstå andra människors intentioner
i språk och handling (Patel & Davidsson 2011, s 29). Fördelen med att forskare antar ett mer
hermeneutisk synsätt är att forskaren kan vara mer öppen, engagerad och nyttja sin förförståelse
inom ämnet. Under en intervju kan det hända att intervjufrågorna inte ger det tänkta utfallet
och forskaren måste improvisera och vara lyhörd gentemot intervjupersonens svar enligt Patel
& Davidsson (2011, s 84).

3.2 Förförståelse
Begreppet förförståelse är vanligt förekommande i den hermeneutiska forskningen och syftar
på de intryck, tankar, känslor och kunskap som forskaren redan besitter när denne undersöker
en företeelse. Förförståelsen ses inom hermeneutiken som en värdefull tillgång vid tolkning av
ett forskningsobjekt (Patel & Davidsson 2011, s 29)
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För att på bästa sätt kunna undersöka vårt valda område är det av stor vikt att vi reflekterar
kring vår sammanlagda förförståelse inom de delar som kan färga vår analys. Både för att öka
vår medvetenhet och kritiska tänkande. Vi har båda två arbetat i yrkesroller och inom branscher
som har kännetecknats av ett nära samarbete i grupp. Utifrån detta har vi skapat oss en
uppfattning av vad en välmående arbetsgrupp där medarbetarna trivs med att gå till arbetet är,
och vilka faktorer som vi anser är viktiga för att uppnå det. Detta kan till exempel vara
samhörighet och relationer i arbetsgruppen, god stämning på arbetsplatsen från såväl interna
och externa kontakter, målsättningar och belöningar samt ett klimat som uppmuntrar till att
bidra med sina åsikter. Dock har vi en begränsad kunskap i hur man skapar ett högpresterande
team. Under vår utbildning har vi berört vedertagna teorier inom grupputveckling, motivation
och välmående i arbetsgrupper. I kursen Operativt personalarbete arbetade vi även med att
analysera den studiegrupp som vi ingått i under första året på utbildningen till ett antal teorier
om grupputveckling.

3.3 Intervju som datainsamlingsteknik
Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform som utgår från ett antal på
förhand utvalda forskningsområden eller frågor och samtidigt lämnar utrymme för
intervjupersonen att styra intervjun genom att få möjlighet att tala fritt om sina tolkningar av
områdena eller frågorna (Trost 2010, s 40). Vi valde en semistrukturerad intervjuform på grund
av att vi vill uppnå en viss grad av standardisering vid genomförandet av intervjuerna jämfört
med en öppen intervju. Eftersom vi valt att jämföra två team anser vi det vara av vikt att
intervjun uppnår en viss grad av standardisering för att ge samtliga intervjupersoner samma
förutsättningar. Standardisering uppnås genom att intervjufrågorna ställs på samma sätt, i
samma ordningsföljd samt att förutsättningarna är lika för att minska variationen (Trost 2010,
s 39). Samtidigt som en semistrukturerad intervju lämnar utrymme för flexibilitet genom att
under intervjuernas gång ha möjlighet att ställa följdfrågor, korrigera frågor och göra
kompletteringar som tidigare glömts bort. Flexibiliteten i undersökningen kan både vara en
styrka och en svaghet, eftersom kunskapen om forskningsområdet gradvis förändras under
genomförandet av intervjuer kan en viss korrigering av frågorna generera ett mer nyanserat
material. Dock kan en hög flexibilitet försvåra möjligheten att jämföra materialet på grund av
de korrigerar som gjorts (Holme & Solvang 1997, s. 80).

3.4 Urval och avgränsning
Vi kom i kontakt med företag X i syfte att genomföra vår studie, vi hade inte någon tidigare
kännedom om företaget eller dess verksamhet. I kontakt med företagets VD meddelade vi vår
avsikt att undersöka två team med liknande arbetsuppgifter för att jämföra kommunikation,
konflikter, grupputveckling, ledarskap, motivation och i teamen. VD:n kontaktade teamen för
se vilka som frivilligt ville delta i vår studie och fann två team: Team A och Team B som vi
sedan tog vidare kontakt med. Ur dessa två team valdes tre personer i vardera team ut. Det
totala urvalet för undersökningen var således sex personer.
Urvalsmetoden för studien var därmed ett ändamålsenligt urval, som har sitt ursprung i det
engelska begreppet Purposive selection. Saunders et al. (2009, s 174) lyfter fram att
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ändamålsenligt urval bland annat kan användas när urvalet fokuseras för att undersöka en
ovanlig eller specifik grupp där grundtanken är att datan som insamlats förklarar ett specifikt
utfall. Detta kan i sin tur leda till ökad förståelse och besvara den aktuella frågeställningen, då
urvalet samlas in på ett effektivt och genomtänkt vis. När vi använde oss av ändamålsenligt
urval sökte vi intervjupersoner som uppfyllde de kriterier som vi ansåg vara viktiga för att
besvara vår forskningsfråga, där intervjupersonerna skulle ingå i en tillfälligt sammansatt
arbetsgrupp med liknande arbetsuppgifter. Alltså valdes intervjupersonerna utifrån syftet med
studien (Saunders et al. 2009, s 174). Genom att förmedla våra kriterier till företagets ledning,
kunde de därmed välja ut team som med sin erfarenhet och kompetens var aktuella i vår studie.

3.5 Utformning av intervjuguide
Vi har valt att ställa frågor av öppen karaktär utifrån vår teoretiska referensram för att kunna
identifiera de faktorer som kan påverka teamens prestationsförmåga. Öppna frågor ökar
möjligheten att ställa följdfrågor och kan hjälpa oss att få en djupare förståelse för individens
upplevelse inom vissa områden. Vi valde att ställa bakgrundsfrågor
gällande
intervjupersonernas tid inom företaget och hur de skulle beskriva sin yrkesroll och
arbetsuppgifter, då vi ansåg att de var relevanta för syftet med studien och ökade vår förståelse
genom ytterligare information. Utifrån det valde vi bort frågor om ålder och kön då vi inte tror
att dessa variabler har en signifikant betydelse för utfallet av vår studie. Kommunikation och
motivation har tillåtits ett större utrymme i intervjuguiden då de involveras i flertal av de teorier
vi valt att fokusera på och vi tror att de har en stor betydelse för studien. Avslutningsvis har vi
med en sammanfattande fråga som handlar om ifall respondenten vill förtydliga eller tillägga
något som den anser sig ha missat.
Vi har som tidigare nämnt utgått från ett antal teorier och av den anledning skulle de frågorna
som formuleras på ett naturligt sätt kunna grupperas i vår intervjuguide utefter de teorier som
de berör. Detta skulle kunna underlätta vår databearbetning och analys som ska utföras efter
inhämtandet av materialet. Dock har vi valt att prioritera att intervjupersonen upplever en logisk
följd i frågorna som ställs och ordnat de därefter. Därmed får den förenkling som vi eventuellt
skulle ha upplevt vid databearbetningen sättas i andra hand, vilket Lantz (2013, s 73) lyfter
fram är viktigt att ha i åtanke när en forskare utformar en logisk och följsam intervjuguide.

3.6 Pilotintervju
Det finns en tendens att intervjuer innehåller för många frågor vilket kan bli tröttsamt för
intervjupersonen att besvara därför är det viktigt att forskaren är kritisk och frågar sig själv om
alla frågor verkligen är nödvändiga. Frågorna kan även missuppfattas, som forskare är man
insatt i ämnet och har en kunskap om problemområdet vilket en person “utifrån” inte besitter.
Pilotstudier möjliggör justering av frågornas antal, formuleringar, innehåll för att
intervjuguiden ska fungera så bra som möjligt under intervjun (Patel & Davidsson 2011, s 86).
Vi genomförde en pilotintervju som förberedelse och utprovning av vår intervjuguide och för
att säkerställa att intervjuguiden täckte relevanta områden för vår studie. I valet av person som
skulle delta i vår pilotintervju ansåg vi att det var av vikt att personen uppfyllde de kriterier
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som ställdes på urvalet, det vill säga att personen ingår i ett team som arbetar projektbaserat i
likhet med Lantz (2013, s 78) resonemang om fördelar i val av person som skulle testa vår
intervjuguide. Detta för att personen ska ha en förståelse för forskningsområdet samt att det
skapar realistiska förutsättningar för kommande intervjuer. Genomförandet av pilotintervjun
skedde i ett mötesrum där vi tillsammans med personen satt enskilt. Med tillåtelse spelade vi
in intervjun med hjälp av en mobiltelefon för att kunna i efterhand reflektera hur frågorna
ställdes samt vilken typ av svar de genererat. Efter intervjun avsatte vi tid för genomgång av
frågorna och eventuella otydligheter som personen upplevt under intervjun för att kunna
korrigera vår intervjuguide. Pilotintervjun resulterade i att några frågor som var otydliga
formulerades om och vissa följdfrågor tillkom för att få mer uttömmande frågor.

3.7 Genomförande av intervjuer
Vi genomförde sex kvalitativa intervjuer och en informantintervju under två dagars tid. Antalet
intervjuer bestämdes utifrån de två teamen som deltog i studien på företaget X. Team A består
av fyra personer och Team B av fem men endast tre ur vardera team var tillgängliga för en
intervju. Det var VD:n på företaget som bokade in intervjuerna, det avsattes en timme per
person och intervjuerna pågick mellan 25-50 minuter. Den främsta anledningen till variationen
i längd på intervjuerna som vi kunnat identifiera är främst hur utförliga intervjupersonerna var
i sina svar. Vi märkte under intervjuernas gång att majoriteten av de som intervjuades var något
mer introverta och gav oss inte så utförliga svar som vi önskade, det krävdes att vi ställde
lämpliga följdfrågor för att få intervjupersonen att utveckla sina svar. Lantz (2013, s 121)
framhäver betydelsen av att den som intervjuar är observant på om dialogen saknar djup för att
undvika platta intervjuer som är onyanserade och förutsägbara. Vid vissa tillfällen krävdes det
även att vi använde oss av parafrasering som innebär att man omformulerar och
intervjupersonens egna svar med andra ord för att upprepa och bekräfta eller på ett konstruktiv
sätt ifrågasätta (Lantz 2013, s 130), detta fyller sitt syfte genom att intervjupersonen då ges
ytterligare möjlighet att reflektera runt sitt tidigare svar och kan utöka sina tankegångar runt
ämnet.
Av de sex intervjuer som vi genomförde hölls fem av dessa på företagets kontor i Stockholm.
Detta på grund av att vi ville se teamets medlemmar i deras naturliga arbetsmiljö. Vår avsikt
var att skapa optimala förutsättningar för att erhålla genuina svar genom att öka
intervjupersonernas känsla av trygghet. För att minska antalet externa störningar som andra
miljöer hade kunnat skapa befann vi oss i mindre och tydligt avskärmat mötesrum. En intervju
genomfördes via Skype endast genom ett ljudsamtal, vi hade inte möjlighet att se personen i
fråga vilket gjorde det svårt att läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck, minspel och liknande. Med
intervjupersonernas godkännande spelade vi in samtalen med hjälp av en mobiltelefon för att
underlätta referering till intervjuerna. Vi skickade ett mail till samtliga intervjupersoner cirka
en vecka innan intervjuerna genomfördes för att försäkra om att studien skulle genomföras med
största möjliga konfidentialitet samt att deltagandet i intervjun var anonymt och att de när som
helst kunde avbryta deltagandet1.
1

Se bilaga 6.1
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Under intervjuerna närvarade vi båda två. Detta kan enligt Trost (2010, s 66) vara till både
fördel och nackdel. Till fördel ur intervjuarens perspektiv är att om man är två som intervjuar
kan man stötta varandra och gemensamt ha en bredare förståelse, dock kan det skapa motsatt
effekt om intervjuarna inte är samspelta. Det kan med fördel vara två som intervjuar om de inte
hunnits bygga upp något förtroende dock kan den som intervjuas känna sig i underläge genom
ett maktövergrepp. Den ena av oss var huvudansvarig för intervjun och den andra observerade
samt kom med följdfrågor när det kändes relevant. Vi ville säkerställa att vi uppfattade samtliga
nyanser i intervjupersonernas svar, därav förde en av oss anteckningar, om tankar,
associationer, kroppsspråk samt icke-verbal kommunikation.
Lantz (2013, s 127) lyfter fram att intervjuaren under intervjun kan reflektera över innehållet
samtidigt som samtalet pågår, detta kallas metakognition. Då kommer det centrala fokuset inte
enbart placeras på intervjupersonens faktiska svar på frågan utan exempelvis på vilka ord och
uttryck intervjupersonen använder sig av, vad som kommuniceras icke-verbalt samt vilka
associationer och intryck som tar form hos intervjuaren. För att kunna nyttja denna förmåga
krävs en hög grad av förberedelse, vilket vi försökte uppnå genom att utföra en pilotintervju,
noggrann bearbetning av intervjuguiden samt inläsning av relevanta teoriområden. Genom
denna förberedelse kan intervjuaren lyckas uppfatta ytterligare dimensioner av
intervjupersonens svar (Lantz 2013, s 127). Vi anser att en framgångsrik intervju inom vår
forskningsfråga byggs på att skapa en relation med intervjupersonen. Trost (2010, s 91) lyfter
fram idéen gällande subjekt - subjektrelation, vilket innebär att man i ett intervjusammanhang
ska placera sig på samma nivå som den man intervjuar. Dock betyder detta i sig inte att
intervjuaren eller intervjupersonen är jämställda i situationen eftersom forskaren har ett övertag
i situationen men det finns ett värde i att skapa en relation till intervjupersonen. Trost (2010, s
102) framhäver att en god intervjuare kännetecknas av en förmåga att kunna tala med vem som
helst, utan att försöka imitera dennes språkbruk. Samtidigt som intervjuaren anpassar sina
ordval och sitt språk efter intervjupersonen för att göra frågorna och samtalet begripligt på ett
naturligt sätt. Som tidigare nämnt består vårt urval av intervjupersoner som är något mer
introverta i sin framställning, därmed anpassade vi oss utefter individens tempo, tonläge och
språkbruk för att spegla dennes beteende och skapa ett förtroende.
För att utöka vår förståelse ytterligare för teamen och organisationen genomförde vi en
informantintervju med företagets VD. En informantintervju fungerar som ett vittne till en
händelse eller fenomen för att få en djupare förståelse (Esaiasson et al. 2017, s 235). Vi valde
att genomföra en informantintervju på grund av att vi ville få en tydlig överblick av
organisationen i dess helhet samt få information om teamens prestationer. Som Esaiasson et al.
(2017, s 295) lyfter fram är det viktigt att ställa sig kritisk till informationen som framkommer
i en informantintervju och att jämföra den med andra källor för att styrka informationen. I vårt
fall kommer vi att komplettera och analysera den data som framkommit under våra intervjuer
på företag X, med informationen som framkom från informantintervjun med företagets VD.
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3.8 Bearbetning av data
När vi påbörjade vår textanalys av det insamlade materialet valde vi att genomföra en
helhetsanalys. En helhetsanalys innebär att man ser till helheten av det empiriska materialet
som ska bearbetas och applicerar sedan det på sammanhanget som ska undersökas. Därefter
väljs ett antal teman, kategorier eller problemområden ut som sedan bearbetas medan de
material som bedöms som mindre aktuellt inte berörs (Solvang & Holme 1997, s 141). Vid vår
bearbetning av det insamlade materialet utgick vi från de ursprungliga transkriberingarna och
försökte att finna nyckelord, kopplingar till vår teoretiska referensram samt eventuella
problemområden. Genom detta tillvägagångssätt kunde vi sedan identifiera ett antal teman, där
vi sedan kunde samla intervjupersonernas svar inom det aktuella området för att skapa en
tydligare överblick inom varje tema. Genom att vi i vår helhetsanalys valde ut det material som
var mest relevant för att besvara frågeställningen kunde vi reducera det empiriska materialet.
Detta kan även benämnas som “representationsproblemet” som innebär att det inte går att
redovisa allt material som samlats in utan det krävs en viss reducering genom att sortera och
beskära information (Rennstam & Wästerfors 2015, s 220). Det är en nödvändig del av
arbetsprocessen att utföra en reduktion av det insamlade materialet för att kunna besvara
frågeställningen samtidigt som man arbetar för att behålla nyanserna i materialet. Rennstam &
Wästerfors (2015, s 222) hänvisar till Kvales (1997) resonemang om att man redan i början av
sin studie ska undvika att arbeta på ett sätt som kommer att frambringa för mycket empiriskt
material. Man ska snarare försöka säkerställa att materialet går att överblicka redan vid val av
metodologiska metoder. Kvale (1997) framhåller att det är knappast är mängden insamlat
material som är avgörande i en kvalitativ studie utan snarare nyanserna och variationerna.
Som tidigare nämnt har vi valt att tillämpa ett hermeneutistisk synsätt som metodologi för vår
studie. Därav har vi under tolkning och analys av inhämtat material använt oss av en
hermeneutistisk meningstolkning där man kan finna ett antal olika tolkningsmetoder som blir
en konsekvens av detta synsätt (Kvale 2014, s 253). Vi har utgått främst från att tillämpa vår
teoretiska referensram för tolkningen av texten eftersom vi anser att det kan ge mer konkreta
tolkningar gentemot att låta intervjupersonernas egna självförståelse styra. Kvale (2014)
framhäver att det som kan vara problematiskt med denna metodologi är att den lämnar utrymme
för varierande tolkningar beroende på vem som gör den. Vi har arbetat för att identifiera
samband mellan de svar vi fått fram under intervjuerna och de teorier och modeller som vi tror
är relevanta för att besvara vår frågeställning. Exempel nedan som är ett utdrag från den
ursprungliga analysen, visar på vår arbetsprocess:
Genomgående hög trivsel i arbetsgruppen, ett flertal av teamets medlemmar lyfter fram
kunden och projektet de arbetar med som en stor anledning. De är engagerade i
arbetsuppgifterna och framhäver både grunden i projektet som en faktor men även
möjligheten till att utvecklas och arbeta i nya och spännande processer. Eventuellt
koppla trivseln till motivationsfaktorer som medlemmarna lyfter, samhällsnytta osv.
internalisering och SDT.
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Rennstam & Wästerfors (2015, s 227 f) lyfter fram Charmaz (2002) resonemang att
förförståelse av de teorier och begrepp som används kan begränsa databearbetningen genom
att lämna mindre utrymme för nya begrepp och perspektiv. Då vi som tidigare nämnt i
utformandet av vår intervjuguide har utgått från vår teoretiska referensram kan vi anta att den
data som vi samlar in kommer att vara relaterad till de teorier som vi använts oss av. Dock har
vi varit uppmärksamma på att inte begränsa vårt perspektiv, i den mån det har varit möjligt.
Vi har under vår bearbetning gjort en helhetsanalys av materialet som innebär att vi tagit fram
särskilt intressanta teman och därefter sorterat in utdrag från intervjuerna under dessa områden.
Genom detta arbetssätt har vi brutit upp den tidigare ordningen av frågor och svar, detta kan
leda till att man får en ny syn på materialet. Författarna lyfter fram att man i främsta hand ska
bemöta sitt material med nya ögon när man ska bearbeta och bekanta sig med sitt material dock
försvåras detta av det egna intresset och av genomförandet av intervjuer (Rennstam &
Wästerfors 2015, s 223). Vi har hanterat denna problematik genom att omstrukturerar svaren
och lyfta dem ur sin kontext.
De teman och områden som uppstod som ett resultat efter bearbetningen av det insamlade
materialet, föll in under kategorier som liknade de avsnitt som presenteras i teoriavsnittet. Vi
valde att använda dessa kategorier för att underlätta för läsaren vid jämförelse och läsning av
teori och empiri. Efter analysen av materialet såg vi att ytterligare en kategoriindelning var
tvungen att tillkomma då vi insåg att området gällande kommunikation & konflikter hade fått
en allt mer central del. Därav utökade vi våra tidigare fyra centrala områden som presenterades
i teoriavsnittet till fem tydliga områden genom att separera kommunikation och konflikter i
analysavsnittet. Ely et. al (1993, s 196) framhäver att de kategorier som särskiljs för sorteringen
av materialet är preliminära och tillåts flexibilitet genom hela processen.

3.9 Validitet och reliabilitet
Begreppet validitet syftar till att man undersöker det man avser att undersöka, det vill säga
överensstämmelsen mellan det vi säger att vi ska undersöka och det vi faktiskt undersöker.
Patel & Davidsson (2011, s 102 f) lyfter fram två sätt att garantera validiteten i ett verktyg som
till exempel intervjuer eller enkäter, genom att säkerställa innehållsvaliditeten och den
samtidiga validiteten. Innehållsvaliditet uppnås genom en rationell analys av innehållet i
verktyget som kopplas till teorin. Utifrån den teoretiska referensramen formuleras frågor som
används i en intervju, enkät eller observationsformulär. Om innehållsvaliditeten är hög finns
det en bra täckning av problemområdet. Den samtidiga validiteten uppnås genom att jämföra
utfallet på verktyget med ett annat kriterium, det vill säga pröva verktyget på en annan grupp
som går att jämföra med gruppen som verktyget är avsett för.
Begreppet reliabilitet, det vill säga pålitlighet syftar till hur väl verktyget motstår
tillfälligheternas påverkan och får olika värden vid upprepade mätningar. Inom kvalitativa
undersökningar är det svårt att få ett mått på reliabiliteten, istället är pålitligheten baserad till
en hög grad på intervjuarens förmåga. En förutsättning för en god reliabilitet är att intervjuaren
har vana av situation och för att kontrollera reliabiliteten vid en intervjusituation kan förutom
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intervjuaren ytterligare en person närvara för att registrera svaren. Ljudinspelningar kan även
öka reliabiliteten genom att man kan lyssna på inspelningen flera gånger för att försäkra att
man uppfattat allt korrekt. I kvalitativa undersökningar är validiteten och reliabiliteten så stark
sammankopplade att begreppet reliabilitet sällan används, utan validitet får ytterligare en
innebörd. Validiteten bör genomsyra hela forskningsprocessen i kvalitativa undersökningar,
detta kan visa sig om forskaren använder sig av sin förförståelse och om forskaren lyckas få
fram underlag för en trovärdig tolkning av intervjupersonens tolkning. I och med att kvalitativa
undersökningar är unika går det inte alltid att säkerställa validiteten, detta medför vissa problem
(Patel & Davidsson 2011, s 102 f).
I diskussionen om reliabilitet i vår studie aktualiseras konsekvenserna av hur våra tidigare
erfarenheter påverkar studien. Vi har båda två arbetat inom rekrytering under vår studietid och
har erfarenhet av att intervjua kandidater för tjänster inom samtliga affärsområden, bland annat
IT- och teknikbranschen. Vi finner både för- och nackdelar med vår erfarenhet och vana av att
befinna oss i en intervjusituation som intervjuare. Då vi tidigare har upplevt situationen känner
vi oss troligtvis mer bekväma i rollen och kommer inte i lika stor utsträckning utstråla en
nervositet eller oro över situationen.Vi har även erfarenhet av vad som krävs för att förbereda
sig både kunskapsmässigt men även mentalt, innan vi möter en intervjuperson. Lantz (2013, s
113) lyfter fram att om det finns anspänningar i form av exempelvis oro eller nervositet i
intervjusituationen kan det påverka dynamiken i dialogen och om den känslan förmedlas
genom handling eller kommunikation kan det ha en indirekt påverkan på utfallet av intervjun.
Vi anser att det är av vikt att reflektera över tidigare vanor och mönster som vi tar med oss in i
en intervju till exempel styrning av intervjupersonen, pedagogiskt förklarande och coachande
samt vanliga ord eller gester som används. Det vi noterade under genomförandet av
intervjuerna var att vi i vissa fall bekräftade intervjupersonernas svar exempelvis genom
“absolut, jag förstår, vad kul” samt att följdfrågorna var ledande. Vi märkte under den första
intervjun att en av frågorna i intervjuguiden var otydlig och att intervjupersonen inte förstod
vad vi menade med frågan, vi förklarade och fick då ett svar men ändrade inte frågeställningen.
Under den påföljande intervjun skedde samma sak, intervjupersonen förstod inte vad vi menade
med frågan och återigen förklarade vi vad vi menade men efter den intervjun omformulerade
vi istället frågan för att förtydliga innebörden. Under genomförandet av intervjuer blev vi
medvetna om att vår förmåga att ställa relevanta följdfrågor förbättrades allt eftersom att vi
genomförde intervjuerna. Vi genomförde även en skypeintervju utöver de intervjuer som
skedde ansikte mot ansikte. Under den intervjun hade vi problem med uppkopplingen vid ett
tillfälle vilket gjorde att intervjun avbröts under en kortare period samt att det var svårt att
uppfatta gester, kroppsspråk och övrigt icke-verbalt språk i och med ett vi endast hade ett
ljudsamtal via skype. Dessa ovan nämnda faktorer kan ha påverkat reliabiliteten i vår studie.

3.10 Etiska principer
Forskningsetiken är ett området som kan vara svårt att avgränsa då det omfattar ett brett område
som rör frågor gällande bland annat relationen mellan forskaren och etiken, etiska krav på
forskaren, etiska krav på genomförandet av forskningen. Forskningsetiken brukar avgränsas
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till etik gällande de individer som deltar i undersökningen medan forskaretiken begränsas till
forskarens ansvar mot själva forskningen, forskarsamhället och samhället.
Patel & Davidsson (2011, s 62) lyfter fram vikten av att forskningen bedrivs på ett sätt som
inte utsätter individen för kräkning, förödmjukelser eller skadar individer varken fysiskt eller
psykiskt. Inom humanistisk & samhällsvetenskaplig forskning har fyra generella regler
gällande etik utformats av vetenskapsrådet2 som är följande: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om syftet
med undersökningen. I enlighet med detta skickade vi ut ett mail med information om de
huvudområden som skulle behandlas under intervjun samt forskningssyftet till samtliga
intervjupersonerna som medgivit sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i
undersökningen bestämmer över sitt deltagande, i vårt fall var det VD:n på företaget X som
kontaktade intervjupersonerna för att ställa en förfrågan om det var av intresse att delta i vår
undersökning, vi förtydligade att deltagandet var helt frivilligt i vårt mail genom att berätta att
respondenterna när som helst under intervjuns gång kunde avbryta. Konfidentialitetskravet
innebär att de uppgifter som framkommer i en undersökning ska behandlas konfidentiellt och
obehöriga ska inte kunna ta del av informationen och nyttjandekravet innebär att det insamlade
materialet endast används i forskningssyfte i enlighet med nyttjandekravet. I mailet skrev vi
även att alla uppgifter som intervjupersonen delgav skulle behandlas med största möjliga
konfidentialitet för att inte röja några personuppgifter. Samt att materialet enbart kommer att
användas i ett forskningssyfte och att det kommer redovisas i form av en kandidatuppsats3.
Utifrån dessa principer kommer de personer som medverkat i studien presenteras med fiktiva
namn för att säkerställa konfidentialiteten. Namnen har valts utifrån Sveriges vanligaste namn4.

2

https://www.vr.se

3

Se bilaga 6.1
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/namnsok/

4
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4. Analys och resultat
Syftet med vår uppsats är att jämföra och undersöka två team inom fyra centrala områden:
kommunikation & konflikter, grupputveckling, ledarskap och motivation för att kunna besvara
vår första frågeställning. Vi har undersökt hur Team A och Team B arbetar inom dessa områden
samt ställt teamen mot varandra och jämfört hur dessa faktorer påverkar teamens
prestationsförmåga. Team A består av Nils, Erik och Karl och Team B består av Adam, Johan
och Anna. Sedan kommer vi utifrån de åtta kännetecken för högpresterande team enligt
Bucholz och Roth (1987) besvara hur väl teamen vi undersöker uppfyller dessa i vår andra
frågeställning.
● Vilka faktorer påverkar teamens prestationsförmåga?
● Vad kännetecknar ett högpresterande team?

4.1 Team och grupputveckling
Projektledaren för Team A, Nils berättar att de första sex månaderna som teamet arbetade
tillsammans var en form av nyförälskelse i teamet med en generellt positiv attityd, se citat
nedan. Detta tyder på att teamet befann sig i Formingfasen (Tuckman, 1965) vilket innebär att
när medlemmarna initialt introduceras för varandra är mycket tillåtande för övrigas viljor, som
ofta är anledningen till att fasen kännetecknas som en smekmånad (Nilsson, 2016).
Ja kanske i början var det nog såhär nyförälskat allting men efter ett tag (skratt) ett halvår eller
någonting pågick det nog. Det har nog tagit ett år efter de att hitta roller och så - Nils

Nils fortsätter med att berätta att den tidigare förälskelse som teamet upplevt övergick efter en
kortare tid till motsättningar som ledde till en ökad friktion i teamet. Även Karl pratade om att
det har uppstått konflikter i teamet men som främst handlat om ansvarsfördelning och att de
har varit naturliga. I vissa situationer har det krävts konflikter för att förstå hur teamet ska
hantera vissa frågor. Detta tyder på att teamet övergick till Stormingfasen (Tuckman, 1965) där
utmanande av roller, konfrontation av meningsskiljaktigheter och kommunikation ledde till
konflikter. Det tog ett år för teamet att hitta sina roller, utifrån det kan man anta att teamet
befann sig i en Stormingfas under denna period. Under vår informantintervju framkom det att
stressen var så pass hög i teamet att ledningen övervägde att lösa upp eller omfördela
medlemmarna, men teamet lyckades tydliggöra arbetsrollerna och ledningen behövde inte
bryta upp teamet. Efter en fas som bestod av mycket konflikter och tog mycket energi från
teamet har de lyckats ta sig igenom Stormingfasen och utvecklats vidare till Normingfasen.
Detta lyfter Nils fram ”Det tog en hel del energi och så, men det är inget som har lämnat något
sår. Vi har rett ut det och arbetar jättebra ihop nu”. Denna fas var krävande för teamet, dock
lyfter samtliga medlemmar i teamet fram att de i sin nuvarande situation upplever en god
stämning bland kollegor, hög trivsel i arbetsgruppen samt att det finns ett stort kunskapsutbyte.
Detta tyder på att teamet har övergått till Normingfasen där teamet upplever en gemensam
identitet som leder till en god trivsel och ökad effektivitet.
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Enligt vår tolkning kan det finnas två anledningar till att gruppen ännu inte befinner sig i
Preformingfasen som innebär att gruppen har uppnått full produktivitet (Nilsson 2016). Ur
intervjuerna framgår det att systemet teamet arbetar med är svårt och att det finns en viss
osäkerhet kring arbetsuppgifterna. Karl tar upp att det finns vissa uppgifter i teamets backlog,
som är en förteckning över projektets uppgifter (Björling, 2009). Teamet tar sig inte an
uppgifterna i backlogen på grund av att dem dels inte känner sig bekväma med den typen av
uppgifter på grund av bristande kompetens inom området men även på grund av bristande
intresse. Karl fortsätter sitt resonemang genom att berätta att det finns en viss obeslutsamhet i
ledarskapet och att det kan vara anledningen till att teamet inte tar sig an alla uppgifter.
En andra eventuell anledning till att teamet inte blivit högproduktiva ännu kan vara på grund
av att teamet existerat i mindre än två år och som vi kan se vid tidigare analys av deras
utveckling har det varit en tidskrävande process att finna sina roller i gruppen och uppnå god
trivsel. Det går att fundera över om teamet under en så pass kort tid har utvecklat de djupa
relationer och samhörighet som kännetecknar Preformingfasen trots att Nilsson (2016)
framhäver att utvecklingsprocessen i Tuckmans modell kan variera i tidsomfattning. Genom
att applicera en cyklisk syn på teamets utveckling enligt FIRO-teorin kan extern påverkan som
exempelvis arbetsuppgifter i form av ett komplext system med nya utmanande arbetsuppgifter
medföra att teamet återgår till ursprungliga fasen (Schutz, 1958).
Projektet som Team B arbetar med har existerat sedan företagets start och medlemmar i teamet
har både slutat och nya har tillkommit kontinuerligt. Projektledaren för Team B, Anna berättar
att de har tagit in en ny medlem varje år, detta kan antas vara en extern störning om man ser
till det cykliska synsättet där exempelvis tillkomst och bortfall av nya medlemmar medför att
gruppens utveckling återgår till den ursprungliga fasen (Schutz, 1958). Det som är avgörande
för hur snabbt gruppen kan återvända till en högpresterande fas är om gruppen har en stark
stomme, detta kan skapas genom en stadigvarande ledning (Jansson & Ljung, 2010). Detta kan
vi tydligt se i Team B där båda personerna som har en ledande rollerna i teamet, projektledaren
och den tekniska ledaren har under en lång tid arbetat med både projektet och i teamet. Den
tekniska ledaren i teamet Johan lyfter fram att: ”Jag får feedbacken att de gillar mig på min
plats, att jag lyckas vara den där lugna punkten i ett stormigt hav”. Detta stärker även övriga
medlemmar i teamet genom att de känner trygghet och stöd från både projektledaren och den
tekniska ledaren. Eftersom teamet har en stark stomme tolkar vi det som att nya medlemmars
tillkomst inte skapar en omfattande störning för gruppens effektivitet som Schutz (1958) menar
att det kan göra. Anna berättar att det generellt är svårt att komma in i Team B på grund av att
arbetet är mycket komplext och att det tar lång tid att ”bli varm i kläderna”. Dock har ledarna
arbetat aktivt med att använda strategier för att effektivt introducera nya medlemmar i teamet
för att motverka ett nyckelpersonsberoende i teamet. Ur intervjuerna framgår det att teamet har
en introduktion med en mer senior medlem som tar ansvar för den nya medlemmen samt att
det sker gradvis, se citat nedan.
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Vi har ju tagit in en ny varje år, då har vi alltid haft en som tagit lite mer huvudansvaret, för den
personen.. arbetsuppgifter, att ge den dagliga hjälpen. Sen att vi försöker, jag försöker att
informera mycket om hur vi jobbar, och så.. vi tar en lite begränsad arbetsuppgift i taget så att
personen långsamt får växa in i teamet - Anna

Varje ny medlem får alltså en grundlig introduktion till arbetsuppgifterna och får lära sig en
uppgift i taget vilket kan skapa en trygghet i både roll och arbetsuppgifter. Genom att
projektledaren och den tekniska ledaren i teamet coachar och stöttar de nya medlemmarna
utvecklas en samhörighet till teamet fortare. Detta i likhet med Tuckman (1965) som menar
genom en stark samhörighet och en stabil stomme kan en grupp snabbare återgå till
Performingfasen när nya medlemmar tillkommer.
På grund av att teamet har existerat under många års tid och att projektet de arbetar med har
varit aktivt än längre samt att medlemmar tillkommit löpande är det svårt för oss att göra en
fullständig analys av de tidigare faserna i teamets utveckling. Vi har under intervjuerna fått en
uppfattning om medlemmarnas egna upplevelse av teamets utveckling, men eftersom vi inte
genomfört en studie över en längre tid är vår kunskap fortfarande begränsad. Utifrån den
information som framkommit under intervjuerna tolkar vi det som att teamet befinner sig i
Preformingfasen eftersom teamet kännetecknas av flexibilitet och att de är anpassningsbara till
nya uppgifter och i relationerna till varandra. Teamet arbetar tillsammans mot de uppsatta
målen som finns och söker ständigt efter nya lösningar för att ytterligare effektivisera sina
arbetsprocesser och utveckla kompetensen.
Vid en jämförelse av de två teamens utveckling skiljer sig teamen i tre områden: hur länge
teamen arbetat tillsammans, gruppens sammansättning och vilken grad av extern påverkan de
upplevt. Medlemmarna i Team A har arbetat tillsammans under 1,5 år medan Team B har
arbetat tillsammans i 3-6 år. Team A består av en projektledare och två utvecklare, och i Team
B finns det två ledande roller, projektledare och en teknisk ledare samt en utvecklare. I Team
A har medlemmarna varit konstanta sedan teamets start och I Team B har det tillkommit nya
medlemmar varje år. Team A har enligt vår tolkning ännu inte nått en högproduktiv fas då de
fortfarande kan uppleva en viss osäkerhet gällande både sina roller och arbetsuppgifter. Om
Team A utvecklas vidare till en Performingfas skulle teamet kunna uppleva en mindre extern
påverkan då det normalt sett inte tillkommer nya medlemmar i samma utsträckning som i Team
B. Detta kan ur ett mer långsiktigt perspektiv bidra till att teamet behåller en hög produktivitet.
Team B befinner sig utifrån vår tolkning i en högproduktiv fas och har lyckats utarbeta
strategier för att undvika extern påverkan på teamet. Detta har medfört att de hittills har lyckats
behålla en hög effektivitet trots kontinuerlig förändring i gruppsammansättningen och tillkomst
av nya arbetsuppgifter.
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Figur 2. Egen modell inspirerad av Tuckman (1965).

4.2 Team och kommunikation
Det som framkom ur vårt empiriska material är att det finns tre olika typer av kommunikation
i teamen som berör: feedback, mål och teamens egna uppfattning av kommunikation.
4.2.1 Feedback
Feedback i Team A ges informellt till varandra som en naturlig del av arbetsprocessen genom
att de i slutet av varje sprint (Görling, 2009) har retrospektiv där de diskuterar vad som gått bra
och mindre bra. Det är alltså en naturlig del av processen att medlemmarna ger varandra
feedback. Både Erik och Karl berättar att om det är någonting som inte har gått bra diskuterar
medlemmarna det till nästa sprint, detta sker genom en review det vill säga att en annan person
i teamet ser över koden och kommer med feedback. Lind & Skärvad (2013) betonar vikten av
att en grupp ger varandra feedback för att kunna fungera effektivt. Samtliga medlemmar anser
att det är viktigt att få feedback men vill få det av olika anledningar. Nils berättar att han fick
positiv feedback föregående år och att det var väldigt roligt och att det ”taggar till att ge lite
mer”, medan Erik berättar att han tycker det är viktigt att få återkoppling framförallt när man
är ny och osäker på sin egna kompetens och därför behöver få bevis på sin kunskap. Karl vill
ha feedback för att få ett annat perspektiv på arbetet och för att kunna förbättra resultatet. Även
ledningen ger teamen feedback under utvecklingssamtal som sker två gånger per år, dock
framgår det att utöver utvecklingssamtalen får man söka återkoppling och inte vara rädd för att
få negativ feedback säger Nils.
I Team B lyfter medlemmarna fram att de anser att de ofta får feedback som naturlig del i sitt
arbete, dels från kunden när de testar systemen men även från övriga medlemmar i teamet
genom ett retrospektiv. Johan och Anna lyfter fram att trots att de anser att de får och ger
mycket feedback i teamet önskar de ett större utbyte av feedback, Anna säger:
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Jag tycker egentligen att alla överlag kan bli bättre på att ge varandra feedback, jag sitter ju i
lite olika roller och grupper. Det är jättekul när min teamledare säger välkommen tillbaka, du
har verkligen varit saknad - Anna

Under intervjun berättar Johan att de ofta ger feedback utifrån sak eller kompetens inom teamet,
men sällan berör personlighet som trots allt skulle kunna hjälpa individerna i teamet att
utvecklas. I intervjun med Johan framgår det att han trots sin egna önskan till ytterligare
feedback inom teamet, inte själv har ett stort behov av återkoppling för sina prestationer. Detta
kan vara på grund av att han är mycket erfaren och berättar att det finns en grundtrygghet i att
arbetet som görs är tillräckligt bra, detta i enlighet med Self-Determination Theory (1980) som
menar att behovet av bekräftelse av den egna kompetensen varierar utifrån erfarenhet och
ambitionsnivå (Jansson & Ljung, 2011). Dock kan de juniora medlemmarna i teamet ha ett
behov av en större grad av bekräftelse för att våga utmana sig själva i nya situationer. Detta
kan vara en anledning till att kommunikationen i teamet har intensifierats sedan Anna tog över
rollen som projektledare för Team B, genom dagliga stand-ups där de går igenom teamens mål
och 1:1 samtal där det diskuteras om individerna i teamens välmående. Anna har själv inte ett
stort behov av personlig feedback men tar åt sig av att trivseln inom teamet har ökat sedan hon
tog över rollen som projektledare. Adam berättar att han anser att människor generellt sett är
bättre på att ge återkoppling om något är mindre bra och har ett antagande om att arbetet annars
är bra, enligt följande citat: ”Om saker är dåligt vill jag veta det, men om de inte säger något
så antar jag att det är bra.” Genom en god medvetenhet om teammedlemmarnas styrkor och
svagheter kan individerna anpassa sin kommunikation gentemot varandra därefter. Ett team
med god självinsikt och kännedom, ett nära samarbete och god kommunikation är kritiskt för
att prestera effektivt, vilket är några av de kännetecken som Bucholz och Roth (1987) har
identifierat i sin undersökning av högpresterande team som Lind & Skärvad (2004, s 71) lyfter
fram.
4.2.2 Mål
Målen i Team A kommuniceras genom att uppgifterna prioriteras för att sedan lyftas in i
sprinten vilket tydliggör målen. Teamets medlemmar anser att det är viktigt att det finns tydliga
mål i teamet. Karl berättar att målsättningar är viktigt eftersom det skapar tydliga punkter att
förhålla sig till och detta hjälper honom att hålla uppe motivationen. Detta lyfter även Jansson
& Ljung (2011) upp i resonemanget gällande Self-Determination Theory att konkreta mål
fungerar som en drivkraft. Även fast medlemmarna i Team A betonar vikten av tydliga mål i
ett team anser varken Nils eller Erik att de övergripande målen alltid är så tydliga. Nils menar
att det finns vissa konkreta mål i teamet men känner en avsaknad av företagets visionära mål.
Han ser en begränsning från ledningens sida i detta fall och hade välkomnat en diskussion för
att sedan kunna plocka in den i teamet och därmed veta hur teamet ska bidra till visionen. Erik
i samstämmighet med Nils anser inte att det diskuteras om målen förutom de konkreta delmål
som väljs ut ur systemet. Detta kan skapa svårigheter att se om teamet har presterat utifrån de
önskade resultatet enligt Self-Determination Theory (1980).
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Målen i Team B är kanske inte alltid så tydliga för samtliga i teamet enligt Johan eftersom de
förändras mycket, fort och ofta. Johan menar att det kan vara svårt för utvecklarna som inte har
direktkontakt med kunden att hålla sig uppdaterade i den föränderliga arbetsmiljön. Till
skillnad från Johan anser både Adam och Anna målen är tydliga eftersom teamet tillsammans
med kunden upprättar en förvaltningsplan som tydliggör målen. Som vi tidigare nämnt är
kommunikationen i teamet mycket intensiv genom bland annat dagliga stand-ups där teamet
tillsammans går igenom vad som ska göras under dagen. En god kommunikation är
grundläggande för att uppnå effektivitet i teamet Lind & Skärvad (2013)
4.2.3 Teamens uppfattning om kommunikation
Intervjuerna med Team A visar att den egna uppfattning om den interna kommunikationen är
att den är mycket god. Erik lyfter fram att de aldrig behöver sitta och undra över någonting, att
de alltid är uppkopplade mot varandra genom Skype och har möjlighet att ringa eller fråga
någon som sitter i närheten. Detta bekräftas även under intervjun med Karl som menar att
teamets kommunikationen kan ta uttryck genom olika kanaler, som exempelvis Skype,
telefonsamtal, fysiska möten och att det går snabbt att komma i kontakt med övriga
teammedlemmar om man behöver det. Lind & Skärvad (2013) betonar att om en grupp effektivt
kan använda både verbal-och icke-verbal kommunikation ökar möjligheten för gruppen att nå
sina mål. Erik nämner även att kommunikationen på företaget generellt skulle kunna bli bättre
och menar att inte alla har en god verbal förmåga genom att säga: “Inom den här branschen så
kan det vara så att personer är lite introverta, man förstår det till en början, men det borde inte
vara så - det måste inte vara så”.
I intervjuerna med Team B framhäver teammedlemmar den gemensamma uppfattningen om
den interna kommunikationen anses vara mycket god trots att Johan anser att teamet har
begränsad social förmåga.
Jag tycker att vi har en bra kommunikation i teamet. I alla fall för att vara ett gäng datanördar
som alla är lite introverta av sig, visst finns det saker vi skulle kunna förbättra, men under
förutsättningarna ganska okej - Johan

Teamet anser att de har en god kommunikation, dock framhäver Johan att det snarare kan finnas
brister i kommunikationen gentemot de övriga teamen inom företaget snarare än i själva teamet.
Till exempel genom en viss passivitet gentemot andra team som de samarbetar med inom olika
projekt.
I en jämförelse av den generella kommunikationen mellan Team A och Team B kan vi se att
Team A upplever att de får tillräckligt mycket feedback i dagsläget trots att de får betydligt
mindre återkoppling än Team B, som trots sin intensiva kommunikation önskar ett större utbyte
av feedback. Även fast det finns vissa skiljaktigheter gällande målen är medlemmarna i båda
teamen överens om arbetsprocessen i sig tydliggör målen genom att uppgifter prioriteras utifrån
kund och sedan lyfts in i sprinten. Dock finns det i Team B en avsaknad av visionära mål och
en tydligare kommunikation om de övergripande målen. Generellt sett anser samtliga att de har
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en god kommunikation i teamen och att det finns olika kommunikationsmetoder att använda
sig av. De anser att det är viktigt att ha närhet till varandra för att uppnå en god kommunikation,
i enlighet med Lira et al. (2008). I Team B arbetar medlemmarna på samma kontor vilket gör
kommunikationen sinsemellan är lättillgänglig vilket Johan stärker genom citatet:
Det är löjligt egentligen, men det blir direkt längre än att man bara kan vända sig om och säga
några ord till personen bakom en så tappar man lite grann förståelse för vad är som den personen
gör - Johan

Detta är något som skiljer sig från Team A där en av medlemmarna arbetar från en annan ort
och endast kommer in till kontoret någon dag i veckan. Teamet kommunicerar dagligen med
varandra men det sker för de mesta över Skype eller telefon. Karl lyfter under intervjun fram
att han tror det hade funnits fördelar om hela teamet hade arbetat från samma ort.

4.3 Team och konflikter
De flesta konflikter uppstår på grund av brister i kommunikationen (Lind & Skärvad, 2013)
detta har vi kunnat se i både Team A och Team B, dock kan vi se skillnader i vad det är för typ
av konflikter som har uppstått och i vilken grad det påverkat teamen.
I Team A uppstod det konflikter när en ny medlem kom in i teamet och tog över rollen som
projektledare. De två personerna hade annorlunda idéer om arbetets upplägg vilket skapade en
intensiv period av konflikter. Nils ansåg att personen som tidigare hade varit projektledare inte
respekterade att Nils hade fått rollen enligt citat ”Innan jag kom in i bilden så var han
förvaltningsledare också och jag har ganska annorlunda idéer om hur man ska jobba än vad
han hade så vi har haft rätt mycket konflikter och så….”. Detta framkom även från vår
insamlade bakgrundsinformation, ledningen märkte att de två medlemmarna har mycket svårt
att komma överens till en början och varken förstod eller accepterade varandras olikheter. Den
ena personen var väldigt snabb i sitt agerande och beslutsfattande och den andre tyckte det var
jobbigt att inte kunna arbeta i lugn och ro. Det var en brist i kommunikationen som ledde till
att konflikter uppstod, detta i likhet med vad Lind & Skärvad (2013) säger att konflikter uppstår
oftast på grund av att man inte lyckas förmedla ett budskap så att mottagaren förstår.
Konflikterna påverkade de två personernas välmående negativt. Detta kan liknas med affektiva
konflikter (Amason m.fl 1995) som uppstår genom att individer har olika värderingar eller
genom missförstånd. Som tidigare nämnt berättar Nils om att de två medlemmarna hade olika
idéer om hur arbetsprocessen skulle se ut och Nils kände inte att den andra personen
accepterade att han kommit in teamet.
De affektiva konflikterna kräver mycket energi och kan leda till stress och påverka både den
enskildes arbetsinsats men även gruppens effektivitet vilket även Nils nämner: ”Det tog en hel
del energi”. Dock kan vi se att gruppen har överkommit dessa hinder och kommit vidare i sin
utveckling, samt att medlemmarna har funnit sina roller utan att de har påverkat gruppen i en
alltför hög grad som affektiva konflikter kan göra. I och med gruppens utveckling förekommer
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det konflikter som har ett naturligt samband med arbetet snarare än konflikter som har med
person att göra, detta berättar Karl:
Det har varit ganska naturliga konflikter på det sättet, att det kanske inte varit självklart innan
utan det har krävts en sådan situation för att man ska förstå att: Okej så här hanterar vi sådana
här frågor - Karl

Detta kan vi likna med kognitiva konflikter snarare än affektiva (Amason m.fl 1995) konflikter
handlar om meningsskiljaktigheter i arbetet som exempelvis ansvar och ansvarsområden. Om
de kognitiva konflikterna hanteras på ett konstruktivt sätt kan det öka gruppens effektivitet och
detta kan ske för att gruppen ska kunna ta sig vidare till en Performingfas (Tuckman, 1965).
Nils anser numera att konflikterna inte är lika personliga och energikrävande utan snarare
handlar om att han som projektledare sätter gränser när det blir för ”tjattrigt i teamet”.
I Team B framför inte någon av medlemmarna att det uppstått konflikter i teamet, dock kan vi
se att det på grund av brist i kommunikationen blivit missförstånd sinsemellan medlemmarna.
Johan säger under intervjun:
Det har funnits tillfällen där någon annan har läst ett mail från mig och sedan pratat med mig
och säger: du verkar ju inte alls upprörd över det här - varför skulle jag verka upprörd över
detta? - Johan

För att undvika missförstånd som skulle kunna utvecklas till konflikter har Johan arbetat aktivt
med detta. Efter ett medarbetarsamtal där de lyfts att Johan kunde svara kort på mail som andra
uppfattat som argt, har han exempelvis avvaktat med att skicka ett mail till dagen efter för
lämna utrymme för att reflektera om mailet kan misstolkas. Även fast inte Johan benämner det
som en konflikt så kan man anta att hans raka kommunikation har resulterat i en del
missförstånd i teamet, detta bekräftar Johan genom att berätta att konflikter som uppstår inte
handlar om maktspel utan för att det finns brister i kommunikationen och dessa typer av
konflikter är alltid lättare att lösa. Konflikter som uppstått i Team B har alltså berott på att
medlemmarna i gruppen missförstått varandra, men trots att det skett en miss i
kommunikationen har det inte lett till konflikter i motsats till vad Larsen (2003) menar att de
flesta konflikter som uppstår är på grund av att kommunikationen brister. Konflikter kan ha
undvikits då beteendet identifierats genom att Johan reflekterar över sina egna kommunikation
gentemot de andra medlemmarna i teamet. Genom att konflikterna i teamet hanteras effektivt
kan de istället för att ha en negativ effekt fungera stimulerande och öka gruppens effektivitet
enligt Larsen (2003).
Att det normalt sett förekommer få konflikter i båda teamen skulle även kunna bero på att det
finns en viss grupptrycksmekanism som innebär att det kan finnas en rädsla i grupper att ta upp
vissa konflikter på grund av att man inte tror att gruppen tillåter enligt Lind & Skärvad (2003).
Detta går att antyda genom det Karl säger, se citat nedan:
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Nej men, i det här teamet så har jag väl märkt att det kanske är vissa fighter man inte tar och
vissa som man tar eller så ehm...det kan vara bra att släppa vissa saker kanske för då kan man
lättare få igenom andra saker någon annan gång istället, de blir liksom lite ge och ta så - Karl

Även Anna antyder mer generellt att anledningen till att få konflikter förekommer på företaget
är på grund av att det är en mansdominerad arbetsplats och att ”killar är inte lika
konfliktbenägna som tjejer, på gott och ont”. Den låga förekomsten av konflikter bekräftas av
intervjupersonerna och de benämner sällan meningsskiljaktigheter som konflikt utan använder
snarare ordet oense.

4.4 Team och ledarskap
Vi kan utifrån intervjuerna se att teamen upplever olika dimensioner av ledarskap, I Team A
finns det en ledande roll medan det finns två ledande roller i Team B som delas in i en som är
projektledare och en som är teknisk ledare. Det finns även en gemensam högsta chef som har
ett övergripande personalansvar
I Team A framgår det av intervjuerna att projektledaren Nils uppmuntrar till självständighet i
teamet genom att dela med sig av sin egna kompetens och erfarenheter till övriga medlemmar
för att de ska kunna utvecklas i sina roller, se citat.
Jag försöker dela med mig av mina erfarenheter på på ett bra sätt, inte trycka dom i halsen på
folk och hoppas att dom upplever att dom får någonting liksom ut av det så att dom utvecklas Nils

Nils upplever att medlemmarna i teamet vill ta ansvar, tar egna initiativ och känner ett
åtagande. Detta kan liknas med ett stödjande ledarskap där projektledaren uppmuntrar
medlemmarna som är trygga i sina arbetsuppgifter att vara självständiga, fatta egna beslut och
därmed utvecklas i sina roller (Hersey & Blanchard 1969). Projektledaren poängterar även
vikten av att se alla som individer och att individer har olika behov av utmaningar och att man
ska ta hänsyn till det. Utvecklingen ska kunna ske utifrån individens förutsättningar, vilket
sammanfaller med resonemanget gällande det situationsanpassade ledarskapet (Hersey &
Blanchard, 1969). Nils säger under intervjun att: ”Man på något sätt får göra det utifrån
personliga förutsättningar för jag tror alla kan uppnå mästerskap om man får göra det åt rätt
håll och med rätt stöd. De övriga medlemmarna i teamet anser i enlighet med Nils att det är
viktigt att man får arbeta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och tycker att teamet
präglas av detta tankesätt vilket Erik lyfter fram och förtydligar genom följande citat: ”Viktigt
att det finnas utrymme att jobba på sitt sätt och de tycker jag att det finns i den här gruppen.”
Nils berättar att han starkt ogillar hierarkier och blir låst om han blir för detaljstyrd, därav har
han valt att arbeta mer sidoordnat i en projektroll. Detta kan vara en anledning till att Nils
tillåter en hög grad av självständighet och finns tillgänglig som en stödjande funktion utan att
styra. Detta lyfter Erik fram som positivt att trots mindre erfarenhet får han komma med input
gällande produkterna och att det är högt i tak utan att någon styr med hela handen vilket gör att
han växer i sin roll. Nils betonar vikten av att fördela ansvaret till medlemmarna i teamet dock
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anser han inte att alla är förmögna att ta ansvar och då behöver man som projektledare hjälpa
dem genom att i vissa fall begränsa ansvar och befogenheter. Som ledare har Nils en mer
stödjande ledarstil (Hersey & Blanchard, 1969) genom att ge teamet stor handlingsfrihet och
uppmanar till självständighet och beslutsfattande, Nils berättar att av egen erfarenhet skapas
bra resultat om medlemmarna i teamet tar ansvar och känner åtagande.
I Team B finns det två typer av ledare för teamet, en projektledare och en teknisk ledare.
Projektledaren (Anna) har en coachande roll genom att bland annat ha 1:1 samtal med
medlemmarna i teamet en gång i månaden för att se till att de mår bra i sin dagliga roll i teamet
för att kunna prestera så bra som möjligt. Anna berättar under intervjun att hon har infört dessa
samtal för att kunna flagga om en medlem i teamet inte mår bra eller är stressad under en längre
period och anser att de utvecklingssamtal som sker med den närmaste chefen två gånger per år
inte är tillräckligt. 1:1 samtalen handlar inte om att vidareutveckling genom kurser eller
relationer till kollegor och chefer utan fokuserar snarare på individens välmående i teamet.
Detta kan liknas med ett stödjande ledarskap (Hersey & Blanchard, 1969) Anna är tillgänglig
och stöttande genom att ha samtal med varje medlem i teamet för att se till att individen mår
bra i sin roll och i teamet. Samtidigt uppmuntrar Anna medlemmarna till att utvecklas genom
att låta dom successivt ta mer ansvar genom att ge mer begränsade uppgifter för att individen
långsamt ska få växa in i teamet. Detta kan vi se genom att den mer juniora utvecklaren i teamet
får växa i sin roll genom att exempel våga ta egna beslut utan att hela tiden förankra det med
den tekniska ledaren.
Det har märkts i teamet att de mer juniora utvecklarna har växt in i sina roller genom att de
istället för att hela tiden fråga den tekniska ledaren om hjälp så frågar de varandra om hjälp
istället - Anna

Johans roll som teknisk ledare är att styra, guida och coacha inom de tekniska delarna. Johan
tar in alla ärenden, koordinerar och avgör vem som är bäst lämpad för uppgiften samt att han
ger de tekniska stödet till utvecklarna i teamet. I sin intervju lyfter Johan att det är ett
komplicerat projekt som de arbetar med och att det därför behövs en ledare som håller koll på
de tekniska delarna för att de övriga utvecklarna inte ska behöva bry sig om att prioritera
uppgifterna. Detta kan liknas med ett mer coachande ledarskap i och med att de mer juniora
utvecklarna inte har kompetensen ännu och det krävs att en ledare kan hjälpa teamet genom att
både styra och coacha (Hersey & Blanchard, 1969). Johan är som ledare stödjande gentemot
utvecklarna vilket Adam bekräftar genom att berätta “Johan är jätteduktig på sånt där och jag
har inga problem med att gå dit och fråga. Han är oftast väldigt villig att hjälpa till“. Dock ser
Johan själv en begränsning i sitt egna ledarskap när han inte lyckas förmedla sina kunskaper
till de juniora utvecklarna så att de på ett effektivt sätt kan utföra sina arbetsuppgifter, vilket
han benämner som att “vara en trångsektor”.
Det gemensamma för både Team A och Team B är att de upplever ledningen som stödjande,
uppmuntrande och skyddande. I intervjuerna lyfter både Nils och Anna upp att när de
genomgått tuffare perioder har deras chef stöttat dem. Anna berättar under intervjun om en
mycket intensiv period då hon hade ett jobbigt projekt som tog väldigt mycket tid och energi
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och gick ut över privatlivet. Chefen märkte detta och hjälpte till genom att plocka bort
arbetsuppgifter, detta stärker även Nils genom att säga: ”Hon skyddar mig (skratt) och hjälper
mig med och, hon kommer och säger, i julas, innan jul kom hon och sa att hon tycker att jag
jobbar för mycket (skratt)”. Även Nils lyfter fram att om han behöver hjälp med någonting eller
vill utvecklas och komma framåt i karriären kan han vända sig till chefen. Dock har inte chefen
insyn i arbetsuppgifterna i teamen. Intervjupersonerna lyfter fram att om man behöver hjälp av
en högre chef än projektledaren eller den tekniska ledaren kan man alltid gå till chefen och
fråga om hjälp men att det är väldigt sällan man behöver göra det eftersom arbetsuppgifterna
främst ligger inom teamet. Detta bekräftar även Johan genom att berätta att chefen har väldigt
lite insyn i arbetsuppgifterna och dess tekniska natur utan har ett mer övergripande ansvar
genom att kunna prata med kundens chef och att se till företaget som helhet. Även Karl lyfter
fram att trots att han inte varit i behov av stöd från sin chef hittills uppfattar han att det finns
ett stöd om det skulle behövas. Detta sammanfaller väl med en delegerande ledarstil (Hersey
& Blanchard 1969) där ledaren undviker inblandning men finns tillgänglig när individen eller
gruppen aktivt söker stöd eller styrning.

Figur 3. Egen modell inspirerad av SAL (1989).

4.5 Team och motivation
I enlighet med Ryan & Deci (1980) tror vi att det är betydelsefullt för organisationer att vara
medvetna och aktivt arbeta med motivation för att skapa högpresterande team som framhäver
att det är kritiskt att öka kännedomen om motivationsfaktorer för att ge medarbetare inom
organisationen rätt förutsättningar för att kunna prestera. Under våra intervjuer med
medlemmarna i teamen framkom varierande svar på frågan gällande vad som motiverar dem i
arbetet. Bland annat utvecklingsmöjligheter, självständighet, se resultat av sin prestation och
den sociala interaktionen i arbetet. Dessa motivationsfaktorer som intervjupersonerna lyfter
fram faller inom ramarna för Self-Determination Theory (1980) där Deci & Ryan identifierar
tre externa förhållanden som är kritiska för att individerna ska uppleva inre motivation:
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upplevelsen av den egna kompetensen, upplevelsen av självbestämmande och upplevelsen av
samhörighet till andra.

Figur 4. Egen modell inspirerad av Self Determination Theory i kombination med Karasek &
Theorells modell (1990, s.32).
4.5.1 Upplevelsen av den egna kompetensen
Under intervjuerna med Team A framkommer det hur viktig upplevelsen av den egna
kompetensen är när Nils berättar:
Jag behöver producera, göra saker - min självkänsla är beroende av att jag utför och
åstadkommer saker. Prestationsbaserad självkänsla kan man väl kalla det, lite sån är jag… Nils

Nils lyfter även i likhet med de andra medlemmarna att det är tillfredsställande och motiverande
att få utföra uppgifter och se resultatet av det. På grund av Nils senioritet finns det även en
drivkraft att få dela med sig av sin kompetens och kunskap till de övriga medlemmar i teamet
för att utnyttja sin fulla kapacitet. Deci & Ryan (1980) framhäver att graden av utmaningar
som individen behöver ställas inför för att uppleva sin egna kapacitet varierar beroende
erfarenhet. Det kan vi se i skillnaderna som uppstår mellan Nils och de övriga medlemmarna,
som i sina intervjuer istället framhäver att det är avgörande att de får utvecklas i sina roller och
uppleva att de klarar av arbetsuppgifterna de tar sig an. Vi kan ur intervjuerna med Erik och
Karl utläsa en form av missnöje för så kallade ”långdragna puckar” som syftar till
arbetsuppgifter som utförs över en längre tid. Utifrån detta gör vi tolkningen att det kan vara
ett direkt resultat av de faktum som Jansson & Ljung (2011) lyfter fram om Self-Determination
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Theory (1980) där direkt återkoppling är avgörande för att en individ ska kunna bedöma om de
lyckats med en arbetsuppgift och därmed upplevt sin fulla kompetens. Karl säger att “Snabba
fixar - snabba kickar, det är ju alltid trevligt så att säga”. Detta tolkar vi som att han har i
enlighet med övriga i teamet ett behov av att se resultat och därför vill ha arbetsuppgifter som
genast ger honom bekräftelse.
Under intervjuerna med Team B framkommer det att medlemmarna motiveras främst av det
genuina intresset för själva arbetsuppgifterna. Adam berättar att det är ”massor av roliga och
intressanta arbetsuppgifter som vi får göra” och fortsätter med att säga att det är programmering
som motiverar honom i arbetet. Detta är något som även Johan lyfter fram och trots att han
redan besitter en teknisk roll finns det en önskan om att få mer av de tekniska delarna och att
”få vara mer nere i databaserna och fippla”. Anna betonar vikten av att arbetsuppgifterna ska
vara varierande och att hon får utmanas i sin professionella roll och säger ”Jag håller ju på att
strypas om jag bara får göra en och samma sak under en lång tid ”. Vid perioder när Anna inte
känt sig utmanad och arbetsuppgifterna varit ostimulerande har hon varit på väg att lämna
företaget, men stannar kvar för att hon fått varierande och nya arbetsuppgifter till sig.
Drivkraften har lett till att Anna aktivt söker sig till nya projekt och tar på sig ytterligare
ansvarsroller för att uppleva sin fulla kompetens och därmed finna inre motivation i det.
Projektet som Team B arbetar med är mycket komplext och det generellt tar lång tid att sätta
sig in i systemet. Utifrån detta kan vi anta att det ställs höga krav på medlemmarnas
kompetensutveckling. Enligt Self-Determination Theory (1980) behöver man pröva sin
kompetens till den yttersta gränsen för att kunna känna inre motivation. Om man lyckas med
arbetsuppgiften bekräftas det individens förmåga (Jansson & Nilsson, 2011).
4.5.2 Upplevelsen av självbestämmande
Ett genomgående drag i Team A är att möjligheten till självständighet och egenkontroll i sitt
arbete motiverar dem. I sin arbetssituation upplever intervjupersonerna att de kan vara
självständiga i sitt arbete trots att de tillsammans samarbetar för att nå projektets uppsatta mål.
I intervjun med Nils framgår det att han vill fördela ansvaret inom teamet i största möjliga mån
för att öka engagemang och åtagande. Detta ses som positivt av såväl Erik som Karl som
upplever att möjligheten att få förtroende att lösa en arbetsuppgift ökar deras vilja att utvecklas.
Vi kan genom detta se ett samband med projektledaren Nils uppmuntrar till självständighet och
ansvar. Det är enligt Jansson & Ljung (2011) kritiskt att lämna utrymme för egenkontroll och
självbestämmande för att individers handlingar ska upplevas som självvalda, trots att någon
form av extern styrning ändå förekommer. Om fokus skiftar till att individen upplever sig som
styrd och har ett lågt självbestämmande sjunker den inre motivationen att leva upp till den egna
kompetensen och bevisa att man klarar av en arbetsuppgift Därav kan vi anta att denna form
av arbetssätt som projektledaren i Team A har implementerat kan leda till goda effekter för att
öka den inre motivationen hos medlemmarna i teamet (Self-Determination Theory, 1980). Det
framkom även att medlemmarna i teamet upplever en stor flexibilitet i arbetet. Erik framhäver
det som mycket begränsande om han i sitt arbete känner sig övervakad, därmed leder
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möjligheten till flexibla förutsättningar i arbetet till en form av självbestämmande som
medlemmarna upplever som positiv.
Det är inte så att någon är här och stämplar in dig och kollar när du går hem. Vi har ju flex, så
om man känner att man är lite trött så kan man ta med sig datorn och gå hem för att vila några
timmar och sedan fälla upp datorn igen för att fortsätta där man slutade. – Erik

Karl upplever till skillnad från teamets övriga medlemmar att han inte har ett behov av att
utnyttja flexibilitet som ges, då han trivs med att kunna särskilja privatliv och arbete genom att
ha fasta arbetstider och att vanligtvis arbeta från företagets kontor. Karl framhäver dock att
möjligheten till att ha egenkontroll över sin arbetssituation är mycket viktigt för att finna
motivation. Vi kan se att detta resonemang faller väl inom ramarna för vikten av upplevelsen
av självbestämmande (Self-Determination Theory, 1980), men att vi även kan dra paralleller
till Näswall et al. (2008) resonemang gällande att arbeten med hög egenkontroll (Karasek,
1979) anses vara mer tillfredsställande för individen och generellt leder till mer positiva
resultat.
Även i Team B finns ett stort behov av självbestämmande och egenkontroll i arbetet. Såväl
Johan och Anna innehar båda ledande roller och har fördelat arbetsuppgifterna mellan sig
utifrån intresse. Anna tar ansvar för de ekonomiska och administrativa delarna medan Johan
har tagit ansvar för de tekniska delarna i teamet. Johan berättar att han inte trivs i den
projektledande rollen utan vill ha ett mer tekniskt ansvar. Genom denna arbetsfördelning och
form av självbestämmande ökar den inre motivationen genom att de tar ansvar för de bitar där
det finns både kompetens och intresse. Under intervjun framkommer det att Johan enkelt
motiveras av arbetsuppgifter han har ett intresse för och kan känna glädjen i dem och berättar
att:
Jag är nog ganska duktig på att förälska mig, nej inte förälska mig, utan bli kär i uppgifter.
Förälskandet är ju det här det första innan man ens har kommit in i en uppgift, men jag tror att
jag är väldigt duktig på att när jag väl har fått den där uppgiften, det där projektet, att känna shit
det här är väldigt kul. Där ligger nog en av mina styrkor, att jag har ganska lätt att motivera mig
när jag har fått uppgifter - Johan

Trots att Team B styrs till en hög grad av kundens prioriteringar menar både Johan och Anna
att det finns egenkontroll genom att de har ett stort inflytande över kundens prioriteringar och
att kunden lyssnar på deras åsikter. Johan har en koordinerande funktion mellan kund och
fördelning av arbetsuppgifter till teamet. Eftersom den mer juniora utvecklaren i teamet inte
har kundkontakt delegeras arbetsuppgifter till honom vilket skapar en låg grad av
självbestämmande och egenkontroll. Dock uppfattar vi inte det som att det finns ett missnöje
kring denna typ av arbetsfördelning, Adam berättar att han trivs med att få uppgifter tilldelade
av projektledaren och den tekniska ledaren.
Johan framhäver att arbetsbelastningen i nuläget upplevs som mycket hög då kunden ställer
höga krav. Genom att Johan fördelar arbetsuppgifterna kan det ses som att han skyddar de
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juniora utvecklarna från extern påverkan (Self-Determination Theory, 1980. Kundens höga
krav kan ses som en extern påverkan som skulle kunna skada den inre motivationen som är att
utvecklarna gör arbetet för sin egna skull , om man upplever att arbetet är ett måste minskar
motivationen och därmed även prestationen.
4.5.3 Upplevelsen av samhörighet
I Team A upplevs en genomgående hög grad av trivsel hos medlemmarna, de har ett gott
samarbete och arbetar tillsammans för att lösa problem genom kunskapsutbyte. Under
intervjuerna framkommer det att medlemmarna upplever en trygghet i varandras kompetens
och att det finns en tydlig fördelning av erfarenhet. Enligt Self-Determination Theory (1980)
är upplevelsen av den sociala samhörigheten i en arbetsgrupp avgörande för att individer ska
våga utvecklas och utforska sin fulla kapacitet eftersom samhörighet i gruppen skapar en
grundtrygghet, detta i likhet med Karasek (1979) resonemang om att det socioemotionella
stödet fungerar som en buffert för psykologiska påfrestningar. Vi tolkar att genom en stark
samhörighet byggs den tidigare nämnda grundtryggheten upp, och detta är en förutsättning för
att medlemmarna i teamen ska våga utforska sin kapacitet och omvärld för att nå inre
motivation.
I intervjuerna med Team B lyfter teammedlemmarna fram att de upplever en stark samhörighet
i arbetsgruppen. Deras team arbetar tätt ihop genom att stötta varandra genom
kompetensspridning, lösa uppgifter tillsammans samt ha en intensiv kommunikation. Teamet
försöker att belöna sig själva efter stora prestationer genom en gemensamma aktiviteter som
inträffar sporadiskt. Medlemmarna i teamet är nöjda med den relation de har idag och känner
inte ett behov av en relation utanför arbetsplatsen. Även fast teamet inte umgås privat finns det
en stark kollegial samhörighet och ett naturligt umgänge på arbetsplatsen. Adam lyfter fram att
han motiveras av att kollegorna på företaget tar sig tid att sätta sig ner tillsammans och umgås,
framför allt på torsdagar då de flesta arbetar på kontoret och inte är ute hos kund. Vi kan anta
att genom en stark samhörighet och ett socialt stöd i arbetet vågar medlemmarna i teamet
utmana sin kompetens i ett annars mycket komplext projekt. Som tidigare nämnt är denna
upplevda trygghet grundläggande för att teamet ska uppnå inre motivation genom upplevelse
av den egna kompetensen och självbestämmandet enligt Self-Determination Theory (Deci &
Ryan, 1980).
Den gemensamma nämnaren för såväl Team A som Team B är att teamen uppvisar en stor
prestigelöshet, då inte någon av intervjupersonerna motiveras av varken makt eller prestation.
Intervjupersonerna framhåller att de motiveras av samhällsnyttan som deras arbete utgör vilket
reflekteras i följande citat “Det är för systemets bästa vi ska arbeta, inte för att vi själva vill
visa oss bra”. Det finns en gemensam bild av att teamen arbetar tillsammans för något större
och att resultatet av deras arbete bidrar till samhället. Detta bekräftas av Karl som berättar att
samhällsnyttan är meningen med livet.
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Jag tänker väl att det nästan är lite meningen med livet om man ska använda riktigt stora
termer... Att göra nytta och utveckla sig själv och samhället, det är därför vi finns till tror jag...
- Karl

Vi kan se att teamen arbetar för en känsla av att uppnå något och trots vår begränsade
information om den övriga organisationen kan vi anta att samhällsnyttan som uppvisas i både
Team A och Team B genomsyrar hela företaget.
En organisation kan inte undvika helt och hållet att ställa någon form av krav på prestationer
eller arbetsuppgifter som ska utföras, därför är det viktigt att företaget arbetar för att
internalisera delar av de yttre faktorerna som normalt sett kan minska den inre motivationen
hos medarbetare (Jansson & Ljung, 2011). Genom att internalisera kundernas mål, då kunderna
främst är statliga organisationer kan teammedlemmar uppleva att deras egna prestationer bidrar
till samhället och att få vara en del av något större (Jansson & Ljung, 2011) . Vi kan här dra
paralleller till den önskan som Self-Determination Theory (1980) framhäver att alla individer
vill vara väl integrerad med sin omgivning, vilket vi då kan se att intervjupersonerna blir i ett
större sammanhang genom sitt engagemang till samhället.
I sitt resonemang myntar Jansson & Ljung (2011) uttrycket ”Vi väljer att vilja” som innebär
att vi tar de yttre omständigheterna gällande önskvärt beteende och väljer att tycka att vi är
goda personer som gör rätt i vårt handlande genom att göra det vi egentligen är tvungna till av
egen vilja. Detta reflekteras i teammedlemmarnas inställning till samhällsnytta som motivation.
Vi kan se ett samband mellan att den inre motivation upplevs som så pass stark hos
intervjupersonerna, till att de allra flesta av teammedlemmarna har en mycket hög grad av
självbestämmande i sitt arbete vilket vi kan återfinna som ett återkommande kännetecken i de
ledarstilar som används inom företaget. Genom en hög grad av flexibilitet och
självbestämmande i både arbetsroller och arbetsuppgifter finns det utrymme för individerna att
känna tillfredsställelse i arbetet (Karasek, 1979).
Det framkom ur intervjuerna att teamen upplever en hög grad av flexibilitet och
självbestämmande, genom dessa förutsättningar finns det möjlighet att utforska omvärlden
genom att utmana sig själv i sina kunskaper och kompetens (Self-Determination Theory, 2018).
Jag har erfarenhet från att stora organisationer med massa olika roller där det byggts upp en
massa byråkrati.. och innan man kommit till beslut om man ska göra det gula fältet blått - har
det kostat tre mansveckor - hos oss tar det fem minuter! – Nils
Vi är väldigt lyhörda på vad kunden och övriga teammedlemmar vill ha och behöver för
stunden. Vi är även ganska rejält flexibla på den punkten, vi står inte och stampar, och tycker
att allt ska se likadant ut som det alltid gjort. – Johan
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5. Slutsats och diskussion
I detta avsnitt kommer uppsatsens slutsatser presenteras utifrån syftet att jämföra två team och
undersöka vilka faktorer som kan påverka ett teams prestationsförmåga utifrån fem centrala
områden: kommunikation och konflikt, grupputveckling, ledarskap och motivation som
identifierats under studiens gång. Slutsatserna kommer sedan att kopplas till studiens
frågeställningar: vilka faktorer påverkar teamets prestationsförmåga? Vad kännetecknar ett
högpresterande team? utifrån Bucholz och Roth (1987) åtta kännetecken för ett
högpresterande team. Därefter kommer vi att föra en diskussion kring uppsatsens styrkor och
svagheter samt hur val av metod påverkat resultatet samt vad som hade kunnat göras
annorlunda.

5.1 Slutsatser
5.1.1 Vilka faktorer påverkar teamets prestationsförmåga?
För att besvara vår frågeställning som berör de fem områden vi identifierat har vi jämfört två
team för att se vilka faktorer som påverkar deras prestationsförmåga. När vi ser till gruppernas
utveckling skiljer det sig mellan de två teamens förutsättningar gällande hur länge de arbetat
tillsammans, arbetsroller samt i vilken grad de utsätts för extern påverkan. Dessa faktorer har
en påverkan för hur utvecklingen i gruppen har sett ut och i vilket stadie de är i nu (Tuckman,
1965). Team A befinner sig enligt oss i Normingfasen på grund av att de inte har arbetat
tillsammans under en särskilt lång period samt upplevt konflikter under rollsökningsfasen. Vi
kan däremot se att Team B befinner sig i Preformingfasen trots att de utsätts för en högre extern
påverkan i form av att nya medlemmar tillkommer en gång per år. Men genom strategier för
att introducera de nya medlemmarna i teamet har projektledarna lyckats minimera tiden det tar
att komma tillbaka till en högpresterande fas vilket påverkar prestationsförmågan positivt i
Team B.
Lind & Skärvad (2003) menar att kommunikationen är avgörande för ett teams effektivitet. Det
vi kan se är att det trots en gemensam åsikt om att kommunikation och feedback är viktigt finns
det olika grader av intensitet i kommunikation. Team A upplever en god kommunikation och
trots att den är lägre i intensitet finns det inte en önskan om högre grad av feedback jämfört
med Team B som genom olika kommunikationsmetoder exempelvis 1:1 eller stand-ups,
fortfarande har en önskan om ytterligare feedback. Utifrån detta gör vi ett antagande om att de
kommunikationsmetoder som införts varit värdefulla för teamet, detta bekräftas genom Cheung
et al. (2013) som lyfter fram vikten av att intensiv kommunikation inom en arbetsgrupp är
avgörande för dess effektivitet. Trots att intensiteten i kommunikationen är lägre i Team A kan
vi utifrån intervjuerna och vår analys bedöma att det inte påverkat deras prestationsförmåga
negativt.
Lind & Skärvad (2003) menar att brist i kommunikationen ofta kan leda till konflikter i en
grupp, detta har vi under analysen inte kunnat se trots uppenbara missförstånd i
kommunikationen har det inte uppstått allvarliga konflikter genom att teamet aktivt arbetat för
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att förbättra sin kommunikation gentemot övriga medlemmar. Vi kan även se att teamen
överlag försöker att undvika konflikter genom att välja sina strider och meningsskiljaktigheter
benämns snarare som att de är oense än konflikt. Denna typ av konflikter kan ses som kognitiva
konflikter (Amason m.fl 1995) som har ett naturligt samband med arbetet. Dock har det
framkommit att i ett tidigare skede har Team A upplevt affektiva konflikter som är mer
inriktade på det personliga snarare än professionella vilket de upplevde under gruppens
utveckling. Teamet har tagit sig vidare från Stormingfasen (Tuckman 1965) och de affektiva
konflikterna inte har påverkat teamets produktivitet ur ett långsiktigt perspektiv utan teamet
arbetar mycket bra tillsammans i nuläget.
En av anledningarna till de goda prestationerna inom teamen kan härledas till ledarskapet som
teamen upplever vara mycket bra. Ledarna anpassar sin ledarstil som enligt SAL (1989) vilket
är avgörande för att medlemmarna i teamen ska kunna utvecklas och prestera optimalt. Det
gemensamma draget för projektledarens ledarstil är att de vill ge frihet under ansvar och
uppmuntrar medlemmarna i teamet att utvecklas i sina roller samtidigt som de finns där som
en stödjande och coachande funktion. Medlemmarna i teamet upplever att det finns ett högt
socialt stöd även från den högsta ledningen. Genom att teamens gemensamma chef tillämpar
en delegerande arbetsstil (SAL) skapas en autonomi där teamen tillåts utrymme att utvecklas
under eget ansvar samtidigt som medlemmarna upplever att det finns ett starkt socialt stöd när
det behövs.
I likhet med Hersey och Blanchard (1969) resonemang om situationsanpassat ledarskap där en
ledare måste anpassa ledarskapet utifrån teamets förutsättningar anser även Deci & Ryan
(1980) att det är kritiskt för en ledare att känna till teamets motivationsfaktorer för att teamet
ska kunna vara högpresterande. Utifrån detta kan vi se att teamens inre motivation ges de rätta
förutsättningarna genom de tre externa förhållanden som vi diskuterar i analysen.
Medlemmarna i teamen lyfter fram att utvecklingsmöjligheter, samhörighet och självständighet
är viktigt för att uppleva motivation i arbetet. Dessa faktorer faller inom ramarna för SelfDetermination Theory (1980) vilket leder till att båda teamen upplever en hög inre motivation.
Utifrån det vi har kommit fram till i vår analys har vi sammanfattat de faktorer som påverkar
både Team A och Team B:s prestationsförmåga i tabellen nedan.
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Tabell 1.
5.2.1 Vad kännetecknar ett högpresterande team?
Vi har i denna frågeställning utgått från teamens egna upplevelse av att vara högpresterande,
detta har även bekräftats i informationen som vi samlat in om organisationen där ledningen
bekräftar att teamen presterar väl och att organisationen i sin helhet går bra. Vi har valt att
undersöka hur väl de två teamen uppfyller de åtta kännetecken för ett högpresterande team som
Buchholz & Roth (1987) identifierat i sin undersökning (Lind & Skärvad, 2003). De åtta
kännetecken är följande: tydlig och klar gemensam målbild, gemensamt ansvarstagande,
stödjande ledarskap, intensiv kommunikation, framtidsinriktning och förändringsvillighet,
uppgiftsfokusering, goda individuella prestationer och snabbt agerande.
Utifrån vår analys kan vi dra slutsatsen att båda teamen kännetecknas av dessa delar. Genom
att teamen arbetar enligt scrum där uppgifterna i förvaltningsplanen prioriteras och lyfts in i
sprinten tydliggörs målen för teamen. Projektledarna har den övergripande målbilden som har
satts i förvaltningsplanen och genom olika delmål får de övriga medlemmarna i teamen en
överblick av målen. Dock finns det en begränsning i ena teamet som anser att det finns en
avsaknad av vissa visionära mål och trots att det finns en förvaltningsplan kommuniceras inte
målen alltid ut. Trots detta anser vi att genom den arbetsprocess som företaget arbetar utifrån
och det som framkommit ur intervjuerna att de flesta av medlemmarna i de två teamen har en
tydlig bild av teamens mål.
Det finns en tydlig ansvarsfördelning i teamen men alla medlemmar uppmuntras till att
utvecklas och ta ytterligare ansvar över i sina roller. Båda projektledarna betonar vikten av att
de vill att samtliga ska ta ett ansvar och känna ett åtagande för arbetet de utför.
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Utöver uppmuntran till ansvarstagande kan vi även se att ledarstilarna kännetecknas av att vara
stödjande och coachande. Båda teamen lyfter fram att de upplever en god och intensiv
kommunikation dock varierar intensiteten mellan teamen som beror på
kommunikationsmetoder och tillgänglighet.
Teman lyfter fram sin flexibilitet och
förändringsvillighet i arbetet som en styrka. Genom att vara flexibla står de inte och stampar
när nya uppgifter tillkommer och när kunden ändrar prioriteringar i uppgifterna. Uppgifterna
fokuseras genom att det finns ett genuint intresse för arbetsuppgifterna och detta skapar ett
starkt engagemang. Genom att teamen arbetar enligt scrum där de i samråd med kunden
prioriterar arbetsuppgifterna fokuseras dessa som utförs under en intensiv period.
Medlemmarna i teamet upplever att det är viktigt att prestera, producera och uppnå resultat.
Bekräftelsen på de individuella prestationerna ges både från övriga medlemmar i teamet men
även från kunder när de använder systemen. Det framkommer även att teamen måste kunna ta
snabba beslut eftersom de arbetar i en föränderlig miljö där arbetsuppgifterna förändras
mycket, fort och ofta. Därav uppfyller teamen Bucholz & Roth (1987) åtta kännetecken för
högpresterande team.

5.2 Diskussion
Vi anser att vårt val av kvalitativ metod har varit lämplig för att uppfylla studiens syfte och
besvara frågeställningarna. Genom en kvalitativ ansats har vi fått en större förståelse för de två
teamens subjektiva upplevelser av grupputveckling, kommunikation, konflikter, ledarsskap
och motivation samt hur dessa påverkar teamens gemensamma prestationsförmåga.
Vi ser det som positivt att vår förförståelse om vad som skapar ett högpresternade team var
begränsad. Detta på grund av att det har lämnat utrymme för en objektivitet vid framtagning
av den teoretiska referensramen samt vid genomförandet av intervjuerna. Dock kan den
förförståelse som vår teoretiska inläsning skapade ha bidragit till en påverkan på tematisering
och analys, vilket kommer som en följd av att frågorna och därmed även svaren faller inom
den teoretiska referensramen. Vi har däremot ställt öppna frågor för att tillåta svar från
intervjupersonerna som rör sig utanför de tidigare förutbestämda ramarna. För att minimera
risken för felaktiga tolkningar och slutsatser har vi tillsammans bearbetat och analyserat det
empiriska materialet.
Vi kan se en viss problematik att vi inte har fått möjlighet att intervjua samtliga medlemmar i
båda teamen. Teamen bestod av fyra respektive fem teammedlemmar, vi fick möjlighet att
intervjua tre medlemmar i varje team, då de övriga var inte tillgängliga för intervju. Intervjuer
med samtliga medlemmar i båda teamen hade kunnat bidra till en djupare och mer nyanserad
bild av teamens förutsättningar. Trots det upplever vi inte att vår kunskap om teamen är allt
bristande. De båda teamen uppfyllde de kriterier som vi ställde på vårt val av urval mycket väl
vilket resulterade i givande svar inom de områden som vi undersökte.
I efterhand har vi reflekterat över att de fyra områden som vi har undersökt är mycket
omfattande. I efterhand skulle vi ha velat göra en snävare avgränsning av
undersökningsområdena, trots detta upplever vi att våra val av teorier hjälpte oss att begränsa
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de omfattande områdena. Ett mer begränsat undersökningsområde hade varit fördelaktigt för
uppsatsen omfattning.
Ursprungligen tänkte vi genomföra en triangulering (Lantz, 2010) genom att bekräfta
intervjupersonernas svar med ett personlighetstest som de utfört genom självskattning. Vid
bearbetning av vår insamlade data, kom vi till insikt om att personlighetstesterna inte tillför ett
värde till vår analys och bestämde oss för att utesluta det som en metod.
Det sulle vara intressant till följd av vår studies resulta att undersöka om de faktorer som skapar
goda förutsättningar för prestation inom de två teamen är något som övriga projektteam inom
organisationen upplever. Projektteamen på företaget arbetar med skilda system och kunder,
dock skulle det vara intressant att se om de fördelar de två teamen vi undersökt har lyft fram
gällande de fyra områdena även upplevs av de andra teamen. Vi har relekterat över om vi hade
genomfört en undersökning med övriga projektteam om vi hade kunnat se likheter mellan
teamens upplevelser eller om vi snarare hade fått mycket varierade svar som resulterat i ett
annat utfall. Vi ställer oss fortfarande frågande om det enbart de beröra teamen som upplever
sig vara högpresterande på grund av de fakorer som presenteras eller genomsyrar det hela
företaget?

5.3 Förslag till framtida forskning
Vi har i vår studie enbart undersökt vilken inverkan psykosociala faktorer har på ett teams
prestationsförmåga och hur väl de utefter de förutsättningarna uppfyller kännetecken för ett
högpresterande team.
Trots vår avgränsning tror vi att det skulle vara intressant att komplettera vår studie med att
undersöka vilken inverkan den fysiska arbetsmiljön har på en arbetsgrupps prestationsförmåga.
Under vårt besök på företag X kunde vi till exempel både se själva samt uppfatta från
intervjupersoner att på grund av att de arbetar i öppna kontorslandskap och att grupprumen ofta
var bokade kunde störning i koncentrationen uppstå. Störningar i koncentrationen kan ha en
direkt effekt på individers prestation, utifrån detta tror vi att det hade varit intressant att
undersöka även den fysiska arbetsmiljöns påverkan.
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Bilagor och figurer
Bilaga 6.1

Informationsbrev

Vi vill tacka för din medverkan i vår studie, ditt deltagande har stor betydelse för vårt arbete!
Vi är två studenter som läser Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Karlstad Universitet.
Som vårt avslutande examensarbete som genomför vi för vår kandidatuppsats en studie där vi
undersöker vilka faktorer som är avgörande för teams prestationsförmåga genom att
undersöka fyra centrala områden: kommunikation & konflikter, grupputveckling, ledarskap
samt motivation. Detta för att kunna beskriva och dra slutsatser om hur arbetet inom dessa
områden påverkar teams prestation.
Att delta i vår studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun, utan några
konsekvenser och det material som vi tidigare spelat in förstörs. Den intervju och de
uppgifter som vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att intervjun
som spelas in och transkriberas kommer att raderas när studien är klar. Resultatet kommer att
presenteras så att du och företaget du arbetar på kommer att vara anonymt och materialet
kommer inte att kopplas till dig som individ.
Kontakta gärna oss vid eventuella frågor. Vid avslutade studie så kommer ni därefter kunna
ta del av vår kandidatuppsats.
Jennie Björk
xxxxxxxx@live.se

Annina Erholm
xxxxxxx@gmail.com
Tack för din medverkan i vår studie!
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Bilaga 6.2
Intervjuguide: Faktorer som påverkar ett teams prestationsförmåga
Bakgrund:
• Hur länge du har arbetat på företaget?
• Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande arbetsteam?
• Hur skulle du kortfattat beskriva din yrkesroll?
Individens roll i gruppen:
• Hur trivs du i ditt nuvarande arbetsteam?
• Vilken/vilka roller brukar du ta i er arbetsgrupp?
• Vilka av dina egenskaper bidrar mest positivt till er arbetsgrupp?
• Känner du att du har möjlighet att utnyttja din fulla kapacitet i ditt arbete?
Motivationsfaktorer:
• I vilken utsträckning är du med och bestämmer över upplägget av ditt arbete?
• Upplever du din arbetsbelastning som realistisk i dagsläget?
• Vilka psykosociala förutsättningar behöver du för att arbeta effektivt?
• Vad innebär motivation för dig?
• Vad är det som motiverar dig i ditt arbete? Vill du ge ett exempel.
• Vad är det som som hindrar din motivation? Vill du ge ett exempel.
Ledarskap:
• Upplever du ett bra stöd och uppmuntran från din chef i dagsläget?
• Upplever du att din närmaste chef uppmuntrar dig till att utvecklas i din arbetsroll?
Kommunikation:
• Får du feedback, i så fall hur? Vilken typ av feedback?
• Hur viktigt är det för dig att få feedback?
• Finns det en tydlig dialog i teamet om gruppens mål med projektet? Och i så fall hur
går dialogen till?
• Hur förmedlas målsättningarna till medlemmarna i teamet?
• Hur upplever du kommunikationen i ert team?
• Har ni upplevt konflikter i ert arbetsteam?
• Hur hanterar du en situation där en konflikt har uppstått?
Gruppens utveckling:
• Umgås ni som medlemmar i gruppen utanför arbetet?
• Om ja, kan det uppstå konflikter mellan de privata och professionella relationerna?
• Vad skulle du säga kännetecknar just ert team?
• Skulle du säga det finns några bristande områden i ert team?
• Finns det något du hade förväntat dig att vi skulle fråga om, som vi inte har frågat
om?
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