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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera hur teamledarnas arbetsförhållanden, med speciell 

tonvikt på dubbla ansvarsområden som både teamledare och konsult, kan påverka 

teamledarnas ledarskap och arbetsprestation. Studien utformades som en induktiv fallstudie 

vid ett IT-företag där teamledarna har dubbla ansvarsområden. För att besvara syftet har 

information samlats in via sju semi-strukturerade intervjuer varav fyra med alla teamledarna 

inom företaget och resten med delar av ledningen. Intervjumaterialet bearbetades med en 

innehållsanalys. Resultatet visar att teamledarnas positiva förutsättningar består av friheten att 

utforma sin egen roll- och arbetsmetodik samt företagets demokratiska styre. De negativa 

förutsättningarna utgörs av att teamledarnas arbetsroller, målsättningar, befogenheter och 

vilka förväntningar de har på sig upplevs av teamledarna som otydliga. Teamledarna menar 

att de inte får tid till att agera som teamledare i den utsträckningen de önskar eftersom 

konsultrollen prioriteras. Effekterna av teamledarnas förutsättningar blir att arbetsprestationen 

hos teamledaren kan påverkas till både det bättre och det sämre. Gällande ledarskapet så finns 

friheten för teamledarna att leda men förutsättningarna för ett effektivt ledarskap kan 

förbättras genom att reda ut de rådande oklarheterna i rollen. 
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1.0 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Dagens arbetsmarknad består i allt större utsträckning av små och medelstora företag. De små 

företagen förknippas inte alltför sällan på den svenska marknaden med krav på flexibilitet, 

platt organisationsstruktur och arbetsuppgifter som innefattar flera ansvarsområden. Enligt 

Allvin m.fl. (2006) är det inom exempelvis IT-branschen viktigt att som företag förhålla sig 

flexibelt och befinna sig i fas med marknadens krav då det är en bransch vars förutsättningar 

snabbt kan komma att ändras då den tekniska utvecklingen fortskrider. 

 

De ökade kraven på flexibilitet i mindre organisationer bidragit till att traditionsenliga 

anställningsformer med vanliga arbetstider har kommit att förändras (Allvin m.fl., 2006). 

Några orsaker skulle kunna vara att företag med specifika marknadsnischer väljer att erbjuda 

sina tjänster via konsulter vars arbetstid ofta är relativt flexibel, att de anställda med 

högskolebakgrund blivit mer vana vid att jobba under självständiga och fria former, samt att 

det även gynnar småföretagen att ha få anställda som istället har många ansvarsområden då 

det leder till lägre personalkostnader (Allvin m.fl., 2006). 

 

Då det sällan inom små, flexibla företag finns tillräckligt mycket arbetsuppgifter inom 

exempelvis ledarpositioner för att kunna utforma heltidstjänster till sina anställda, händer det 

att tjänster som inte upptar en heltid slås ihop. Den anställde i detta fall har utöver sin ledar- 

eller managerroll ofta uppdraget att sköta många andra funktioner inom organisationen. 

Söderfjäll (2012) menar att en viktig funktion för den som utövar ledarskap i någon 

omfattning inom företaget bör se till klargöra individernas respektive arbetsroller och 

ansvarsområden. När medarbetare är oense om vem som ska göra vad så leder det ofta till en 

konflikt, om arbetsrollerna inte tydliggörs av ledaren så kan företaget drabbas av kroniska 

konflikter och därmed också få en negativ effekt på de anställdas arbetsprestation (Söderfjäll, 

2012). 

 

Inom de flexibla företagen förutsätts även en ökad autonomi bland de anställda. Denna 

autonomi kräver enligt (Allvin m.fl., 1998) en högre grad av färdigheter, och större 

självförtroende hos det anställda än tidigare. Dessa krav förhöjs av det faktum att den 

anställdes ansvarsområden ökat. Det blir alltmer viktigt att den anställde vet vad som 
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förväntas av dem, vad deras arbetsuppgifter är, och hur de ska utföras (Allvin m.fl., 1999). 

Vidare kan en effekt av autonomi tillsammans med ett otydligt uppdrag och mål resultera i 

både osäkerhet (Allvin m.fl., 1999) och att den anställde får en förhöjd arbetsbelastning 

(Burchell m.fl., 1999). 

 

Fenomenet med den flexibla arbetsrollen är intressant att undersöka då flexibiliteten måste 

vara anpassad till både bransch och förändringar på arbetsmarknaden. Denna fallstudie utförs 

inom IT-sektorn som ständigt förändras i takt med den nya tekniken, vilket kan upplevas som 

en passande miljö att studera den flexibla rollen inom. Att arbeta inom en bransch som 

frekvent förändras ställer stora krav på den som innehar en ledarroll, för att kunna prestera i 

rollen krävs rätt förutsättningar, speciellt om arbetet innefattar flera arbetsuppgifter som 

tidigare inte tillskrivits ledaren. Denna studie undersöker arbetsförhållandena för de 

“hybridroller” som uppkommer i ett mindre IT-företag och vilka effekter det mångfacetterade 

uppdraget har på prestationen i de enskilda uppgifterna. Fokus i studien är att undersöka om 

symbiosen mellan dessa dubbla ansvarsområden som teamledare och konsult i någon grad 

påverkar teamledarnas ledarskap och arbetsprestation. 

 

1.2 Företaget i studien 

Denna fallstudie görs på ett IT-företag med huvudkontor i Umeå och ett litet kontor i 

Stockholm. Vidare finns planer på att expandera internationellt. Företaget startades i slutet av 

00-talet och har sedan dess vuxit och består i dagsläget av ett 30-tal anställda. Företaget kan 

beskrivas som framgångsrikt på den internationella marknaden och kunder finns både inom 

och utanför Sveriges gränser. Det företaget erbjuder sina kunder är tjänster inom utveckling 

av IT-system och tekniska konsulter. De anställda består till största delen av civilingenjörer 

med inriktning mot datavetenskap eller interaktionsdesign. Det rör sig oftast om Java- och 

Python-utvecklare som kan agera i olika roller (arkitekt, projektledare, etc.).   

 

På företaget finns det ingen specifik HR-avdelning utan det övergripande ansvaret för 

personalfrågor delas mellan två personer inom företagets ledning. Den operativa 

arbetsledningen inom företaget sköts av företagets VD. Företaget har nära kontakter med 

Umeå universitet och en stor del av de anställda har rekryterats därifrån direkt efter 

utbildningen. 
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Företaget är ett konsultbaserat tjänsteföretag vars arbetskraft i dagsläget består av fyra 

divisioner med tillhörande arbetsledare inom varje division. Varje enskild division har en bred 

kunskap med ett specifikt kompetensområde som de oftast arbetar inom. Divisionerna 

erbjuder färdiga IT-tjänster åt företag likväl som de kan ta emot skräddarsydda projektarbeten 

baserat på kundens önskemål. 

 

Teamledarna inom de olika divisionerna förväntas utöver sitt ansvar som ledare även fortsätta 

arbeta med sitt huvudsakliga uppdrag som programmerare eller designers, d.v.s. de uppgifter 

de haft innan de befordrats till teamledar-uppdraget. I praktiken innebär det alltså att om 

ledaren för en division är grafisk designer i grunden ska han eller hon arbeta med uppdraget 

precis som de andra i den specifika divisionen samtidigt som vederbörande måste dirigera, 

kontrollera och assistera sina kollegor i det löpande arbetet i sin roll som teamledare. Själva 

kontrasten mellan att agera ledare samtidigt som personen ska prestera i sin vanliga arbetsroll 

är en av de saker som studien undersöker närmare för att utvärdera om den fördelning som 

finns i dagsläget innebär någon problematik eller går att förbättra. 

Denna kontrast studeras närmare eftersom det kan föreligga en viss problematik i att hinna 

med att utföra båda dessa uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt utan att sätta allt för 

stor press på den ledare som situationen berör. Vidare så har det inte heller specificerats hur 

dessa ledarroller ska utföras och vilket exakt ansvar som kan anses vara bundet till rollen i sig. 

 

2.0 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur teamledarnas arbetsförhållanden, med speciell tonvikt på 

dubbla ansvarsområden som både teamledare och konsult, kan påverka teamledarnas 

ledarskap och arbetsprestation. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur definieras teamledarens arbetsroll och arbetsmetodik? 

 Hur fördelar teamledarna sitt arbete mellan teamledarrollen och ordinarie anställning? 

 Vilka förutsättningar har teamledaren för att utföra sitt uppdrag? 

 Vilken effekt har dessa förutsättningar på teamledarens arbetsprestation? 
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3.0 Tidigare forskning 

Detta avsnitt består av en sammanfattning av tidigare forskning som beskriver 

arbetsprestation och ledarskap ur olika teoretiska perspektiv. Forskningen blir behjälplig till 

att förutse potentiella effekter av de positiva och negativa förutsättningarna som teamledarna i 

fallstudien ställs inför. Det finns mycket tidigare forskning att hämta inom områdena 

ledarskap och arbetsprestation. Valet av teorier till studien har dock begränsats till dem som 

framstod som mest lämpliga för att besvara syftet med studien baserat på det empiriska 

materialet.  

 

Ledarskap är ett brett forskningsområde vilket innebär att det finns en mängd olika teorier om 

vilka förutsättningar som krävs för ett effektivt ledarskap. Olika typer av ledarskap kräver 

olika förutsättningar för att fungera, därmed är det viktigt att undersöka vilka former av 

ledarskap som teamledarna utövar (Wolvén, 2000). Ledarskapet som teamledarna utövar i 

sina respektive team är viktigt att evaluera eftersom att det till viss del utgör en 

motivationsfaktor för de övriga medlemmarna inom teamet samt att det påverkar teamets 

arbetsförhållanden. Att motivationsnivån är hög hos både teamledaren och dennes team bidrar 

till att de kan prestera bättre i sitt arbete. (Chang, 1995) Utöver att ett effektivt ledarskap kan 

stärka motivationen i ett team finns det flera andra faktorer som teamledaren bör ta hänsyn till 

när denne leder sitt team. Ledarskapsfaktorer som stärker teamledarens och dennes teams 

arbetsprestation beskrivs i (Yukl, G. 2013) och är viktiga att utvärdera då de kopplar samman 

förutsättningar för både ledarskapet och arbetsprestationen hos teamledaren. Rätt kompetens 

hos de anställda inom företaget nämns bland de faktorer som ökar arbetsprestationen i teamet. 

Wolvén (2000) förespråkar bland annat ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter mellan de 

anställda för att se till att kompetensnivån hos de anställda är i fas med kundens efterfrågan 

och arbetsmarknadens utveckling. Den flexibla arbetsrollen kan som tidigare nämnt i många 

fall innebära större krav på individen samt en större arbetsbelastning, vilket enligt (Allvin 

m.fl. 2006) kan innebära en större hälsorisk som i sin tur kan påverka arbetsprestationen hos 

individen. Ett teoretiskt verktyg för att estimera de anställdas psykosociala hälsa är krav-

kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990). Denna modell blir behjälplig till att 

förklara om individen befinner sig i en riskzon för undermålig psykosocial hälsa eller inte. 

Det är också av intresse att analysera teamledarnas arbetssituation ur ett gruppsykologiskt 

perspektiv i enlighet med (Hwang & Nilsson, 2014) som menar att teamledaren och dennes 

team kan ses som en unison enhet som influerar varandra genom ett samspel vilket också kan 
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påverka dess arbetsprestation. Vidare beskriver författarna också effekter av vad oklara 

direktiv för en specifik roll kan innebära.  

 

Trots att ledarskaps- och arbetsprestationsteorierna är nära sammankopplade med varandra så 

separeras dem i denna studie under varsin rubrik. Orsaken till uppdelningen är att 

framställningen av vad de är användbara till samt vilka potentiella effekter de kan generera 

presenteras på ett tydligare sätt. 

 

3.1 Ledarskap 

I detta teoriavsnitt presenteras tre olika ledarskapsstilar beskrivna av Wolvén (2000) vilket 

förtydligar att olika förutsättningar krävs för olika former av ledarskap. Vidare presenteras en 

teori som menar att teamledarens ledarskap innebär en viktig motivationsfaktor för att stärka 

teamets arbetsprestation (Chang, 1995). 

 

Studien ämnar bland annat att undersöka effekter på teamledarens ledarskap. Då ledarskap 

inom forskning är ett begrepp med varierande innebörd kan det vara relevant att först granska 

olika typer av ledarskap och vilka former av ledarskap som förekommer bland teamledarna. 

Med en tydligare översikt av teamledarnas ledarskapsstil kan det underlätta tolkningen av 

sambandet mellan de förutsättningar de har och hur de kan prestera i ledarskapet därefter. 

Wolvén (2000) avhandlar hur arbete, organisationskultur och ledarskap organiseras och 

utförs. Författaren tar bland annat upp tre olika ledarstilar: den auktoritära ledarstilen, den 

demokratiska ledarstilen och laissez faire- ledarstilen. Den auktoritära ledarstilen beskrivs 

som dominerande och strikt i sitt ledarskap, denna ledartyp förväntar sig att uppgifter utförs 

utan att ifrågasättas. Den demokratiska ledarstilen beskrivs av författaren som en demokratisk 

personlighet som lyssnar på och tar in information från medarbetarna. Den beskrivs också 

som flexibel, tolerant, öppen och nyfiken på idéer. Demokratiska ledare ser till att 

medarbetarna får ta del av målen, kan delta i planeringen, får utrymme att kritisera och 

diskutera samt att de har möjlighet att påverka ledarens beslut. Laissez faire- ledarstilen 

beskrivs av författaren som passiv. Denna ledartyp förespråkar att frihet utan direktiv, ramar, 

kontroll eller uppmuntran ger medarbetarna störst möjlighet till att kunna nå sina mål. 

 

Richard Y. Chang (1995) menar att ha en god motivationsnivå inom alla team är viktigt då det 

bidrar till ett effektivare teamarbete där teamets mål nås snabbare samtidigt som dess resultat 
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ger tillfredsställelse hos teammedlemmarna. Teamledarnas ledarskap är viktigt i processen 

med att skapa motivation inom teamet samt att ge teamet det stöd som krävs för att de ska 

vara nöjda. Chang menar att det finns ett antal stödjande faktorer som är viktiga för 

teamledaren att beakta för att det ska skapas en atmosfär där motivationen kan gro. 

Ledarskapet är av betydande funktion och handlar bland annat om att kommunicera väl, att 

lyssna aktivt på sina medarbetare samt att hantera konflikter inom teamet. Arbetsförhållanden 

handlar i korta drag om att teamledaren bör planera och förlägga möten inom ramen för de 

tidpunkter då teammedlemmarna är som mest produktiva, samtidigt som denne tar hänsyn till 

balansen mellan för kort och för lång mötestid. Motivationsfaktorer handlar om att tillgodose 

teammedlemmarna med de faktorer som krävs för att hålla en hög motivationsnivå. 

Exempelvis kan det röra sig om att berömma väl utförda prestationer, att identifiera vad som 

motiverar både de produktiva och passiva teammedlemmarna samt att delegera ansvar och 

uppmuntra till möjligheten till kompetensutveckling. 

 

3.2 Arbetsprestation 

I detta teoriavsnitt presenteras olika ledarskapsfaktorer beskrivna av Yukl, G. (2013) som 

bidrar till en starkare arbetsprestation för både teamledare och team. Vidare beskrivs vikten av 

kontinuerlig kompetensutveckling för individens arbetsprestation (Wolvén, 2000) samt hur 

den ökade arbetsbelastningen som kommer med den flexibla arbetsrollen innebär en risk för 

försämrad hälsa och i förlängning arbetsprestation (Allvin m.fl., 2006). Med hälsoperspektivet 

så presenteras även ett verktyg för att mäta psykosocial hälsa, nämligen krav- kontroll- -

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Teamledarens arbetssituation kan ytterligare 

belysas genom att betrakta teamledaren och dennes team som en unison enhet vars grad av 

samspel kan påverka arbetsprestationen samt att teamledarens rollbeskrivning också kan 

påverka prestationsförmågan enligt (Hwang & Nilsson, 2014) vilket redogörs i detta avsnitt. 

 

Yukl, G. (2013) granskar och behandlar olika former av ledarskap inom organisationer, hur 

effektiva dessa olika ledarskapsformer är och hur de kan förbättras. En av de 

ledarskapsformer som författaren behandlar är ledarskap inom team. Yukl beskriver att team 

inom företag får en allt större självbestämmanderätt och autonomi som en växande trend på 

arbetsmarknaden. Författaren uttrycker att många av de beslut som tidigare skulle fattats på 

högre nivåer i ledningen allt oftare inom organisationer delegeras direkt till teamledaren och 

dess team. Författaren anser att det finns flera viktiga faktorer som avgör hur bra teamet kan 
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prestera, några av dem är direkt applicerbara på företaget i denna studie. Med faktorn mål- 

och strategiorientering menar författaren att något som gynnar ett teams arbetsprestation är 

dess förmåga att vara målfokuserat och att vara väl insatt i en bra arbetsprocess för att på 

bästa sätt nå utsatta mål. Vidare menar författaren att det är ledarens uppgift att se till att dessa 

mål och den önskade arbetsprocessen passar medlemmarna i dennes team. Teammedlemmars 

färdigheter och tydliga riktlinjer beskriver vikten av att teamledaren ser till att ha rätt 

kompetens i sitt team och att gruppens medlemmar är väl insatta i sitt uppdrag och sin roll 

genom rätt utbildning och feedback. Intern organisering och koordinering handlar om att 

teamets arbetsprestation förbättras av en stark intern struktur och att teamledaren ser till att 

teammedlemmarnas färdigheter kan användas på bästa sätt. Detta kan teamledaren göra 

genom tydlig planering av personal- och resursanvändning samtidigt som en krisplan för att 

hantera oplanerade hinder och problem tagits fram. Teamledaren bör även involvera 

teammedlemmarna i planeringen för att ta vara på deras kompetens, detta genom att 

exempelvis sköta delar av planeringen i gemensamma möten. Författaren uttrycker även att 

teamledaren behöver ha ett mer långsiktigt planerande, för att undvika flaskhalsar och 

produktionsstopp. Slutligen poängterar Yukl att teamledaren bör ha en bra insyn i hur arbetet 

går och aktivt delegera uppgifter för att förhöja teamets arbetsprestation. 

 

Wolvén (2000) beskriver Learning based-kompetensutveckling som viktig för ett företags 

utveckling. Denna form av kompetensutveckling sker enligt författaren i det dagliga arbetet 

genom att de anställda kontinuerligt tar lärdom och utvecklas av sitt utförda arbete. Denna 

form av inlärningsprocess gynnas ytterligare av att de anställda delar sina erfarenheter och 

lärdomar med varandra. Författaren menar att denna form av inlärning stärker de anställdas 

arbetsprestation och kompetensen i företaget. 

 

Studien undersöker teamledarna, som med dubbla arbetsroller och ett flexibelt arbete har en 

arbetssituation som blivit allt vanligare på arbetsmarknaden. Denna arbetssituation kan liknas 

vid ett gränslöst arbete, effekterna av det gränslösa arbetet undersöks i bland annat Allvin 

m.fl. (2006). Författarna menar att det gränslösa arbetet karaktäriseras av en friare form av 

arbete där arbetsroller, arbetstider och arbetssätt allt mer har upplösts. Författarna beskriver 

ett antal möjliga effekter av det. Bland annat uttrycker de att en vanligt förekommande 

strategi för att hinna med arbetet när arbetsbördan blir för stor bland annat är att inom arbetet 

dra ner på antalet möten och tiden som förläggs till reflektion och feedback. En annan vanligt 
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förekommande metod för att hinna med arbetet är att arbeta mer genom att överskrida 

förutsättningar för hälsa. Detta kan bland annat ta sig uttryck genom sjuknärvaro och att 

semesterdagar används istället för sjukskrivning. Trots besvär och ohälsa som skulle innebära 

sjukfrånvaro så fortsätter de arbeta för att hinna med. Författaren tar upp att det framkommit i 

en studie gjord på arbetstagare som betecknas med “det gränslösa arbetet” att 30 % tagit ut 

semester för att återhämta sig från sjukdom. Det är vanligare bland de grupper som har friare 

arbeten, t.ex. civilingenjörer och dataspecialister.  Enligt författarna är några skäl till att vissa 

arbetsgrupper tenderar att använda sjuknärvaro mer än andra att de inte går att ersätta på 

arbetsplatsen, att jobbet läggs på hög om det inte görs och att de arbetar under tidspress. 

 

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet presenterar två modeller för psykosocial 

arbetsmiljöforskning. Begreppet psykosocial miljö definieras som de sociala faktorerna i den 

aktuella miljön som kan påverka de psykiska processerna. Utgångspunkten är att 

arbetsdemokrati och ett högt inflytande på arbetsplatsen främjar en god hälsa. Den modell 

som är relevant för denna studie är Krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990). 

Modellen blir behjälplig till att förklara effekterna av psykiska krav via tre mätbara faktorer 

som utgörs av krav, kontroll och stöd. Krav handlar om de höga eller låga krav som ställs på 

medarbetarna, kontroll mäter kontrollen medarbetaren upplever i samt över sitt arbete och 

stöd definierar vilket stöd medarbetaren erhåller från sin arbetsplats eller via externa parter. 

Vidare visar modellen två potentiella resultat som beskrivs som “ideal” och “iso-spänd”. Med 

det ideala läget menas att den anställde har ett jobb med hög kontroll, mycket stöd och låga 

krav. Det iso-spända läget kan ses som en motpol då det utgörs av en arbetssituation som 

karaktäriseras av låg kontroll, lite stöd och höga krav vilket förr eller senare kan leda till 

psykisk ohälsa. 

 

Ett annat teoretiskt perspektiv för att analysera teamledarnas arbetssituation är att se 

teamledaren och dess teammedlemmar som en unisont agerande enhet eller grupp vars 

medlemmar påverkar varandras beteende. Detta samspel inom gruppen kan vara värdefullt att 

beakta för att det i viss utsträckning avgör hur teamledaren och teamet kommer att prestera 

som en enhet. Hwang & Nilsson (2014) förklarar vad som kännetecknar grupper och hur 

individer både formas och påverkas av grupper. Författarna beskriver ett antal teoretiska 

perspektiv och synsätt som kan vara användbara när gruppen har fastnat i en negativ spiral, 

eller för att dess utveckling ska fortsätta i allmänhet. Följande två teoretiska perspektiv kan 
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vara av intresse att beakta i denna fallstudie. Interaktionistiskt perspektiv handlar om 

samspelet mellan människor med fokus på kommunikation, handlingar och relationer 

människor emellan. Författarna menar att viktiga komponenter i detta perspektiv är hur 

människor kommunicerar med varandra och hur detta kan påverka deras självbild och 

självkänsla. Det viktigaste i samspelet är att människor ska förstå en sak på samma sätt. När 

innebörder och uppfattningar är gemensamma tenderar de sociala situationerna att bli mer 

meningsfulla, förutsatt att individerna kan tolka betydelsen av de förväntningar, roller, 

relationer och händelser som en viss social kontext utgörs av. Perspektivet utgör en viktig del 

i människors identitetsutveckling. Rollteori är starkt kopplat till det interaktionistiska 

perspektivet och handlar enligt författarna om att den sociala roll som den omgivande 

kontexten har gett en specifik individ också påverkar denne genom förväntningar. Författarna 

menar vidare att det föreligger en rollkonflikt om det ställs krav på individen som inte kan 

anses vara förenliga med de uttalade förväntningarna och kraven tillhörande den specifika 

rollen. Fortsättningsvis säger författarna att om det finns en rådande oklarhet i rollen som kan 

bero på att individens egna och andras förväntningar markant skiljer sig åt kan det resultera i 

att innehavaren av rollen inte vet hur denne ska agera. 

  

4.0 Metod 

 

4.1 Forskningsinriktning 

Studiens syfte ämnar djupare granska effekterna av den alltmer gränslösa och flexibla 

arbetsmarknaden. Detta görs genom en fallstudie på ett företag där teamledarna har flera 

arbetsroller. Enligt Patton (1987) kan en fallstudie lämpa sig inom kvalitativa studier för att få 

en djupare kunskap om ett fenomen i stort, det fall som studien granskar bör enligt författaren 

vara informationsrikt. Fallstudien baseras på kvalitativ metod och ämnar att belysa 

teamledarnas arbetssituation. Eftersom studiens författare inte har någon tidigare vetskap om 

företaget kan intervjuer vara behjälpliga i detta syfte. Patel & Davidsson (2011) beskriver att 

syftet med den kvalitativa intervjun är att få förståelse för något eller någons livsvärld. Fejes 

& Thornberg (2009) menar att utgångspunkten i en kvalitativ studie är att kunna förstå det 

som tolkas. En metodik för att relatera teori och verklighet är induktion, som används i denna 

studie. Fejes & Tornberg (2009) beskriver begreppet induktion som att forskaren inte baserar 

studien på en vedertagen teori, utan snarare genom att utifrån den erhållna informationen och 

empirin formulera en teori. 
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4.2 Urval 

Bryman (2008) beskriver det så kallade målinriktade urvalet. Författaren menar att de flesta 

som skriver om urvalstekniker i kvalitativ forskning rekommenderar denna form av urval. 

Vidare beskriver han det målinriktade urvalet som att forskaren gör sitt urval baserat på 

förhoppningen om att de utvalda respondenterna är relevanta för studiens forskningsfrågor. 

Författaren syftar på att det handlar om att skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågorna och urvalet. Denna studie följer det målinriktade urvalet då valet av 

respondenter baserats på dem vars bidrag kan vara behjälpligt för att besvara de aktuella 

frågeställningarna. Företagets alla fyra teamledare intervjuas i syfte att skapa förståelse om 

deras egen tolkning av sitt arbete och sin arbetsroll. För att få större insyn i teamledarnas 

arbetssituation intervjuas även företagets VD, dess kommunikatör och en av säljarna. 

 

4.3 Datainsamling 

Innan intervjuerna på företaget genomfördes så utfördes en pilotstudie via telefon med en 

informant som har kännedom om företaget. Pilotintervjun utfördes för att testa till vilken grad 

frågorna kunde svara på studiens forskningsfrågor. Intervjuerna tog ungefär en timme och 

spelades in samt transkriberades för att möjliggöra en analys av intervjudata. Intervjuerna 

genomfördes i företagets möteslokaler, då delar av intervjuerna kunde vara känsliga togs stor 

hänsyn till att intervjun genomfördes i lokaler med tillräcklig ljudisolering. Båda författarna 

av denna studie deltog i intervjuerna, men alternerade rollen som samtalsledare och 

observatör. Samtalsledarens roll var att leda intervjun med frågor enligt intervjuguiden. 

Observatörens funktion var att avsluta intervjun med relevanta frågor för studiens syfte som 

samtalsledaren eventuellt kunde ha missat. Då informanternas svar ofta stämde överens men 

uttryckts med olika formuleringar kunde data från intervjuerna tillskrivas en viss mättnad. 

Intervjuerna och dess frågeställningar hade ett semi-strukturerat format (för intervjuguide se 

bilaga 1). Bryman (2008) beskriver semi-strukturerade intervjuer som en öppen intervjuform 

som baserar sig på en intervjuguide. Intervjuguiden i sig består av ett antal teman inom 

forskningsområdet som intervjun ämnar undersöka med förutsättningen att respondenterna är 

fria att utforma svaren som de vill. Vidare menar författaren att intervjuaren ska kunna avvika 

från intervjuguidens frågor samt dess kronologiska ordning i syfte att kunna få en djupare 

förståelse för något som respondenten uttalat sig om som i sin tur kan vara relevant för 

studiens syfte. Intervjuerna genomfördes med ett semi-strukturerat format med förhoppningen 

om att det kan minska risken för att missa relevant data som respondenterna kan bidra med. 
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Ytterligare en potentiell fördel med semi-strukturerade intervjuer kan vara att trots att 

kunskapen om studiens tematiska områden eventuellt kan variera hos respondenterna, så får 

alla chansen att fördjupa sig inom de områdena de är mest insatta i vilket leder till en djupare 

insyn i deras arbete. 

 

4.4 Dataanalys 

Graneheim & Lundman (2004) förespråkar att den analysmetod som används vid kvalitativ 

forskning behöver ha en hög transparens för att resultatet ska vara så tillförlitligt som möjligt. 

Andra viktiga aspekter som stärker tillförlitligheten är enligt författarna studiens grad av 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Med transparens menar författarna att 

tillvägagångssättet i analysen ska vara tydligt beskrivet för att läsaren ska kunna se hur 

analysen är utförd. Vidare beskriver författarna trovärdighet som hur effektivt analysmetoden 

genererar data som blir behjälplig till att besvara studiens syfte. Pålitligheten grundar de i att 

intervjumetodiken och frågorna bibehåller samma karaktär och systematik genom alla 

intervjuer. Detta för att undvika att olika data ska komma från olika respondenter på grund av 

att frågornas karaktär har ändrats mellan intervjuerna. Författarna skriver om begreppet 

överförbarhet, ett begrepp som definierar i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till 

andra grupper inom liknande kontexter. Studien har tagit hänsyn till dessa beskrivna aspekter. 

 

En metod som Graneheim & Lundman (2004) förespråkar för bland annat analys av 

intervjudata är den så kallade innehållsanalysen. Innehållsanalysen i sig baseras på ett 

induktivt förhållningssätt där transkriberade stycken och meningar meningskoncentreras för 

att sen kodas. Koderna granskas och grupperas för att skapa subkategorier. Dessa 

subkategorier används följaktligen för att skapa kategorier. Kategorierna skapar tillsammans i 

slutändan teman obundet av vilka resultat studien ursprungligen eftersökt. Innehållet i 

kategorierna ska enligt processen inte överlappa varandra och ingen relevant data får hamna 

utanför kategorierna. 

 

Transkribering av data har gjorts genom ett program som heter ”InqScribe”. InqScribe kan 

spela upp en specifik ljudfil så att användaren samtidigt kan dokumentera intervjuns dialog 

direkt i programmet och pausa vid behov. När dialogen blivit dokumenterad går det att 

överföra den direkt från InqScribe till ett Word-dokument för en tydligare översikt. 

Analysmetoden i denna studie har till stor del inspirerats av innehållsanalysen beskriven av 
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Graneheim & Lundman (2004), men med vissa avvikelser. Steget efter 

transkriberingsprocessen har varit att koda den data som erhållits från intervjuerna. 

Respondenternas svar på frågorna har sedan granskats för att kunna koncentreras i koder. Ett 

avsteg från innehållsanalysen i denna studie är att meningskoncentrationen inte uttryckts i text 

utan direkt ombildats till koder. De koder som pekar på samma fenomen bildar tillsammans 

subkategorier. Nästa steg är att etablera ett antal kategorier som utgörs av dessa subkategorier. 

Syftet med denna process är att stegvis granska och kategorisera materialet till en större 

abstraktionsnivå för att i slutändan gruppera kategorierna i teman som blir behjälpliga till att 

svara till undersökningens syfte. Kodningsprocessen resulterade i två teman, “arbetssituation” 

och “arbetets förutsättningar och effekter”. Efter att det kodade intervjumaterialet granskats så 

undersöks denna data och jämförs med tidigare forskning inom aktuella områden. 

Förhoppningen är att tidigare forskning ska kunna användas till att stärka den analytiska delen 

av studien samt att den kan utgöra ett teoretiskt stöd till de utgångspunkter som utgås ifrån när 

resultatet från intervjuerna granskas. 

 

4.5 Forskningsetik 

För att uppfylla kriterierna kring det informerade samtycke som författarna Kvale & 

Brinkmann (2009) beskriver så fick respondenterna förhandsinformation om studiens syfte 

och dess upplägg för att vara medvetna om innebörden av deras deltagande i studien någon 

vecka innan de semi-strukturerade intervjuerna skulle genomföras. Respondenterna 

informerades också om att de givetvis vid vilken tidpunkt som helst skulle kunna avsluta sin 

medverkan och därmed inte inkluderas i studien. 

 

För att ta hänsyn till konfidentialitetsprincipen så kodas all data så att den anonymiseras och 

ingen respondent nämns vid namn utan enbart med sin titel. Under intervjuerna godkände 

respondenterna att deras bidrag till studien eventuellt skulle kunna inkluderas och publiceras. 

Konfidentialitet beskrivs av Kvale & Brinkmann (2009) som att inte avslöja de data som 

framkommer i undersökningen som kan användas för att identifiera vilka respondenterna är. 

Författarna menar att utifall det publiceras data som kan kännas igen av andra bör 

respondenterna godkänna detta först. 

 

Förhoppningen med denna studie är att den ska kunna belysa hur arbetsprestationen och 

ledarskapet kan komma att påverkas hos anställda med dubbla ansvarsområden som både 
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konsult och teamledare i liknande kontexter. Under processen med att koda den data som 

erhållits så kommer ingen data som bedöms som alltför känslig eller personlig att publiceras i 

rapporten. Kvale & Brinkmann (2009) uttrycker om konsekvenserna av deltagandet i en 

studie att den etiska principen att “göra gott”, det vill säga att risken för att respondenterna 

skadas av sitt deltagande i studien ska vara minimal. Det är viktigt att risken för att skadas 

övervägs av de potentiella fördelarna och den nya kunskap som studien eventuellt kan 

generera. 

  

Målsättningen med studien har varit att hålla en professionell distans till respondenterna 

genom att inte låta intervjun frånskrida studiens ursprungliga syfte och bli för personligt 

inriktad. Kvale & Brinkmann (2009) menar att forskaren som person och dennes integritet 

spelar stor roll för studiens kvalitet och till vilken grad de etiska beslut som tas under studiens 

genomförande kan vara hållbara. De menar också att resultatet av studien bör ha granskats 

och validerats noggrant samt att själva tillvägagångssättet forskaren har haft under studiens 

gång för att erhålla data ska vara tydligt presenterad och beskriven. 

 

5.0 Resultat 

Det empiriska materialet som presenteras i resultatdelen består av informationen som de totalt 

sju utförda intervjuerna bidragit med. Resultatet har delats upp i två teman grundat i studiens 

fyra frågeställningar. Tema ett utgör bakgrundsinformation till tema två och beskriver 

respondenternas syn på teamledarnas arbetsroll, arbetsmetodik samt fördelningen de gör 

mellan konsult- och teamledarrollen (frågeställning 1 & 2). Tema två beskriver vilka 

förutsättningar teamledarna har och dess effekter på teamledarnas ledarskap och 

arbetsprestation (frågeställning 3 & 4). En översikt över studiens teman, kategorier och 

subkategorier presenteras i tablå 1. 
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Tablå 1: Teman och relaterade kategorier 

Tema 

 

Kategori Subkategori 

 

 

 

1) Arbetssituation 

 

Arbetsroll 

 

 

Arbetsmetodik 

 

 

Tidsfördelning 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2) Arbetets förutsättningar och effekter 

 

 

Arbetsbeskrivning 

 

 

Arbetsfördelning 

 Arbetsrutiner 

 

 

 

Projektorientering 

 

Fastprisprojekt  

Antal projekt  

Projektspecifikation 

 

 

 

Samverkan 

 

Feedback 

Intern kommunikation 

Extern kommunikation 

Teamkänsla 

 

5.1 Teamledarens arbetsroll, arbetsmetodik samt fördelning 

mellan konsult- och teamledarroll 

Ursprungligen utgörs enligt informanterna teamledarrollen av en utvecklar- eller designerroll 

med ett ytterligare ansvar som teamsamordnare. Teamledarrollen tillkom och tilldelades några 

av de mer erfarna konsulterna då företaget växte och team började formas, och fler 

ansvarsområden har tillkommit tjänsten allteftersom.  

 

Teamledarna är i likhet med teammedlemmarna också konsulter som behöver kompetens 

inom antingen mjukvaruutveckling eller design. Större delen av de anställda jobbar i team 

med de projekt som beställts av kund.  

 

Alla teamledarna har utbildats inom arbetsmetodiken scrum som används av teamledaren för 

att organisera och driva sitt teams arbete. Rollen som teamledare inkluderar deltagande i 

teammöten, delegerande och planerande av teamarbetet, samordning av de arbetsperioder 

scrum innefattar samt planeringsmöten efter avslutad arbetsperiod. Under arbetsperioden 

planeras det för hur arbetet ska fortlöpa och vad som ska produceras. Planeringsmötet har 

funktionen att med både team och kund se över nuläget i ett projekt samt att teamet evaluerar 
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sin egen arbetsinsats. Mötets resultat förvaltas till nästa tillfälle för planering. Vidare innebär 

teamledarens ansvar att identifiera och lösa potentiella hinder inom teamet såsom konflikter. 

 

Informanterna beskriver, utöver dessa ansvarsområden, annat som tillkommit teamledarna, till 

exempel att teamledaren frekvent behöver agera “slasktratt” eller med finare ord sköld för 

teamet. Det innebär att teamledaren skyddar sina teammedlemmar mot att konstant bli störda 

genom att agera som huvudsaklig kontaktpersonen i sitt team. Vidare bör teamledarna ha en 

översiktsbild av teamets aktuella projekt så att de vet om teamet kan ta emot fler projekt eller 

låna ut en medlem av teamet till antingen kund eller ett annat team. 

 

Enligt informanterna ansvarar teamledarna för dokumentation och rapportering av 

teammedlemmarnas arbetstid, och de ska även hjälpa kunderna, säljarna eller VD med att 

utforma och tidsestimera de projekt som beställts genom att delta i företagets säljmöten. Att 

delta i en processgrupp som bland annat ämnar effektivisera företagets arbetsprocesser, främja 

kommunikationen och tydliggöra teamledarnas roller tillskrivs också rollen. 

 

Informanterna menar att teamledarrollen är skapad för att vara flexibel vilket innebär att trots 

att teamledarna oftast använder scrummetodiken stundtals avviker från den i varierande grad. 

Intervjuernas innehåll indikerar att det inte finns nämnvärda skillnader i vad informanterna 

utrycker om teamledarnas arbetsroll och deras metodik. 

 

Fördelningen mellan konsult- och teamledarrollen är enligt informanterna väldigt varierande. 

Den kan variera mellan fem till femtio procents arbete som teamledare och resten som 

konsult. Intervjuerna indikerar att teamledarna har en viss frihet i att växla mellan rollerna 

men uttrycker osäkerhet om hur stor friheten är. Vidare uttrycker de ett flertal 

påverkansfaktorer för hur mycket tid som får spenderas på teamledarrollen i kontrast till hur 

mycket tid rollen kräver. Några av dessa påverkansfaktorer är enligt teamledarna teamens 

storlek och antalet projekt, vilket avgör hur mycket koordination teamen behöver i arbetet. 

Vidare kan fördelningen baseras på tiden som krävs för att lösa konflikter inom teamet, hinder 

i arbetet och på vilket sätt teamledaren format arbetsmetodiken för sig och sitt team. Slutligen 

pratar informanterna om overheadtid som krävs i varje projekt i form av en inlärningsfas, 

planering, delegering och kommunikation med kunden. Overheadtiden är svår att fakturera 

kunden eftersom den enskilt inte producerar något. 
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5.2 Teamledarnas förutsättningar och dess effekter på deras 

ledarskap och arbetsprestation 

Resultatet från intervjuerna beskriver teamledarnas förutsättningar och vilka effekter som 

kommer av dem. För att få en tydligare struktur i resultaten har dessa delats upp i kategorierna 

arbetsbeskrivning, projektorientering och samverkan. 

 

5.2.1 Arbetsbeskrivning 

Denna kategori innehåller subkategorierna arbetsfördelning och arbetsrutiner. 

Arbetsfördelning beskriver vilka förutsättningar och effekter som kommer av fördelningen i 

teamledarnas arbete. Arbetsrutiner visar förutsättningar och dess effekter på arbetsprestation 

och ledarskap baserat på teamledarnas arbetsprocesser. 

 

5.2.1.1 Arbetsfördelning 

Informanterna är som tidigare nämnt eniga om att det är otydligt hur mycket tid som faktiskt 

får och bör användas på teamledarrollen. Effekten av det är att det skapas osäkerhet hos 

teamledarna i sin tidsfördelning av teamledarrollen. 

 

En annan effekt av den otydligt definierade fördelningen är att tidsfördelningen mellan 

rollerna ibland avgörs av teamledarens intresse för teamledarrollen. Större intresse för 

teamledarrollen resulterar i att mer tid spenderas på den.“Ja jag skulle väl tro att mitt intresse 

för att, jag vet inte för hur vi jobbar, det är en, den spelar också in, att jag lägger mer än 

andra teamledare därför…” (Utdrag ur intervju med teamledare). Informanterna beskriver att 

osäkerheten i hur arbetstiden ska fördelas också resulterar i att teamledarrollen ofta prioriteras 

bort när arbetsbelastningen är stor i teamet.“...En del projekt är ju väldigt... långsiktiga, 

medans andra är ju väldigt.. kortsiktiga, och det är deadline och det är klart att då blir det så 

att, ja då kanske man får lägga, det här lite teamledarrollen åt sidan...” (Utdrag ur intervju 

med teamledare). 

 

Teamledarna uttrycker effekten av att det ofta är många projekt och arbetsuppgifter som ska 

bearbetas samtidigt blir att det är svårare för teamledarna att effektivt fokusera på enskilda 

uppgifter utan att avbrytas. “...det blir ju väldigt svårt när vi har, när vi har lovat flera grejer 

till olika kunder liksom, då blir det lätt hänt att man, ja man vet inte riktigt vilken stol ska jag 
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sitta på och liksom eh...” (Utdrag ur intervju med teamledare). En positiv effekt som uttryckts 

med att teamledarna får hantera de flesta avbrotten i teamet är att resterande teammedlemmar 

blir skyddade från dem.  

 

“Jag plockar upp alla bollar som kommer flygande hela tiden och.. schemalägger dem. Ifall 

det blir så att vi tar dem så schemalägger jag dem och ser till att de hamnar på rätt ställe 

istället för att folk ska avbrytas hela tiden av kunder som ringer direkt till folk eller att 

ledning kommer på att de behöver hjälp eller att sälj springer och hugger tag i någon.” 

(Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

Teamledarna menar att deras anställning stundtals kräver mer än en heltidstjänst. “...man ska 

vara en konsult men man ska också vara en teamledare utöver det, och det är nästan som att 

man ska ha.. en och en halv eller.. du förstår..” (Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

5.2.1.2 Arbetsrutiner 

Informanterna uttrycker att trots att teamledarna är erfarna konsulter och har funnits länge 

inom företaget, känner de sig inte säkra på om teamledarna verkligen utför de arbetsuppgifter 

som förväntas av dem. 

 

Ledningen beskriver att de förväntar sig av teamledarna att de ska tidsestimera sina projekt då 

de menar att så inte alltid är fallet. Vidare så förväntar de sig även att teamledarna ser till att 

röja undan eventuella hinder inom projekten. “...titta på potentiella projekt och göra 

tidsuppskattningar och.. få fram estimat och ungefärliga tankar om hur man ska lösa 

någonting och hur lång tid det tar och så vidare.” (Utdrag ur intervju med ledning). 

Informanterna uttrycker att ledningens krav på teamledarna är otydligt formulerade och 

varken framställs muntligt eller genom dokument. Vidare säger de att teamledarna är osäkra 

på sina befogenheter i beslutstagandet. “Det har ju inte varit några exakta såhär.. direktiv 

egentligen. Vad som förväntas och vilka beslut man egentligen får ta. Det saknar vi att veta. ” 

(Utdrag ur intervju med teamledare). Informanterna beskriver de negativa effekterna av 

teamledarens otydliga mandatfördelning som att vissa beslut teamledarna tar kan ifrågasättas 

av teammedlemmarna. Beslut som kan effektivisera arbetet tas ej och teamledarna upplever 

stundtals låg kontroll över sin arbetssituation. 
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Ledningen uttrycker att effekterna av teamledarnas otydliga mandatfördelning blir att 

teamledarna väljer att inte prioritera på egen hand inom vissa projekt och att prioriteringen 

istället kan bli ledningens ansvar. “...Teamledare borde tycker jag ha mandat att göra den 

prioriteringen. För att det borde inte vara ledningen som gör den. De har annat för sig, de 

borde inte vara inne och rodda i sådana saker, men det blir ju deras uppgift...” (Utdrag ur 

intervju med ledning). Ledningen påtalar att det inte finns någon formell arbetsbeskrivning för 

teamledarna vilket förutom friheten att forma sin egen arbetsroll innebär ett ökat krav på 

erfarenhet och en demokratisk ledarstil hos teamledare.“...så vi är ju väldigt fokuserade på 

folks personlighet, för så länge de verkar ha bra och rätt meriter och sådant där så tittar vi ju 

jätte jättemycket på personen så är det någon som tycker om att jobba i grupp,eh.. lättsam, 

trevlig, ödmjuk alltså sådana grejer..” (Utdrag ur intervju med ledning). I ledningens 

intervjuer framkommer det att den demokratiska processen är viktig i teamens interna 

beslutsprocesser. Det är teamledarens uppgift att se till att teamet följer samma mål och är 

överens om hur de ska arbeta för att nå dit.  

 

“Och det ska ju stämma även för ledarna. Såklart.. Jag tänkte bara på det här att när vi 

pratar om vilka ledartyper och sådant så skulle det ju aldrig funka och ha någon.. en ledare 

på företaget som pekar med hela handen och säger gör det här, gör såhär utan det är ju alltid 

ett.. alltså en öppen dialog också samtidigt som några måste fungera som ledare.” (Utdrag ur 

intervju med ledning). 

 

Utöver de tidigare nämnda egenskaperna som är viktiga hos teamledaren enligt ledningens 

åsikter är också auktoritet ett viktigt inslag.“...någon som har auktoritet också så att de.. För 

det är ju en ledarroll så man behöver ju ha respekt från teamet.” (Utdrag ur intervju med 

ledningen). 

 

Teamledarna beskrev att företaget har avsatt en del av budgeten till förmån för de anställdas 

kompetensutveckling. Denna budget får en positiv effekt då den möjliggör för anställda att 

delta i en konferens eller gå en kurs för att öka sin kompetens. “...vi har en 

kompetensutvecklingsbudget med.. som vi har haft de senaste två åren. Så att det finns ju 

pengar att ta om man vill åka på konferenser och kurser…” (Utdrag ur intervju med 

teamledare). 
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Några negativa effekter av de otydliga krav ledningen ställer på teamledarna är att 

teamledarna antingen blir ineffektiva och underpresterar eller överpresterar och blir stressade. 

Att vissa rutiner inte formaliserats än menar ledningen är en effekt av företagets snabba 

tillväxt. 

 

Informanterna berättar att arbetsprocesserna ska formaliseras av en nyligen formad 

processgrupp. Ledningen säger att processgruppens arbete framöver kan minska olikheterna i 

arbetsprocesserna mellan teamen. “...men nu tror jag att med den här processgruppen så 

försöker de sy ihop det och få ihop en röd linje i alla fall att vi ska jobba likadant. I teamen. 

Och få någon struktur på allt.” (Utdrag ur intervju med ledning). 

Enligt informanterna är en fördel med det varierande upplägget på teamens interna 

arbetsprocesser för den enskilda konsulten att denne kan placeras i det team vars 

arbetsprocess passar bäst.“Jag tror att en fördel kan vara att olika personer skulle passa olika 

bra in i teamen. Så att om det är en person som inte passar in i det här teamet så skulle 

samma person kanske funka jättebra i det här teamet, beroende på att det finns lite olikheter.” 

(Utdrag ur intervju med ledning). 

 

Enligt informanterna karaktäriseras företaget av den demokratiska kulturen, och som tidigare 

nämnts så är den demokratiska ledarstilen en viktig komponent i arbetsprocesserna. Vidare så 

ställer sig informanterna positiva till teamledarens delaktighet i teamarbetet som både 

teamledare och konsult. 

 

Att skillnaden i arbetsbördan mellan teamen periodvis kan variera kraftigt är något som 

informanterna är överens om. Effekten av det är att det stundtals blir svårt att lösa problem 

och planera inom pågående projekt eftersom att de frekvent tilldelas nya.  

 

“...ledning kommer bara förbi, jag måste ha en uppskattning på det här idag, eller typ innan 

helgen, och så är det fredag eftermiddag. Och då på något sätt, då förväntas det av mig att 

jag fixar det mot ledningen så att säga. Medans det förväntas mot kunder att vi jobbar med 

det vi har sagt att vi ska jobba med...” (Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

Ledningen beskriver en risk i att om alla företagets aktiva kunder behöver hjälp samtidigt så 

är det nästintill omöjligt att hantera, vilket i sig kan skapa stress inom teamen. “...nu skulle det 
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teoretiskt kunna vara tio kunder som kommer samtidigt och säger att vi måste ha det här fixat 

idag och det går ju inte att liksom fixa.” (Utdrag ur intervju med ledning). 

 

Teamledarna beskriver att teammedlemmarna är olika produktiva vid olika tidpunkter på 

dagen och vissa av dem har inte samma möjlighet att arbeta vanliga kontorstider. Dessa 

förutsättningar har företaget löst genom att erbjuda flextid och möjligheten att arbeta 

hemifrån. Att arbetstiden kan förändras enligt önskemål bidrar till förhöjd produktivitet hos de 

anställda. “...Dels kan folk arbeta de timmarna när de är mest produktiva.. är man 

kvällsmänniska kan man jobba till 19 istället för att jobba tiill 16. Ta sovmorgon. Sen att det 

blir.. Jag menar många av de vi anställer är nyutexade och efter några år skaffar de ungar 

och.. det blir som så mycket enklare med dagishämtningen och sådant...” (Utdrag ur intervju 

med teamledare). En positiv effekt av den erbjudna flextiden är att företaget blir mer attraktivt 

som arbetsgivare. “...Vi har inte pratat något om att vi jobbar flextid. Och det är väl en 

viktig.. från ert perspektiv, personalfråga. Och det tror jag är framtiden. Att kunna vara en 

attraktiv arbetsgivare.” (Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

Förutom att kunderna är nöjda och att ingen deadline överskrids och därmed genererar en 

vinst så uttrycker ledningen att målsättningen är att alla i teamet ska vara nöjda med sin insats 

i projekten. “...Att vi hållit tiden och att vi har gått plus det vi ska liksom. Att kunden säger att 

det har gått bra och vill använda oss igen eller för vidare referenser och att teamet är nöjda 

och glada…”  (Utdrag ur intervju med ledning). 

 

5.2.2 Projektorientering 

Denna kategori innehåller subkategorierna fastprisprojekt, antal projekt och 

projektspecifikation. Fastprisprojekt beskriver förutsättningar och effekter på teamledaren 

som kommer av att företaget sluter fasta avtal. Antal projekt förklarar vilka förutsättningar 

mängden projekt ger och dess effekter på teamledarna. Projektspecifikation belyser 

förutsättningarna som kommer av graden av tydlighet i specifikationerna och hur det påverkar 

teamledarna. 

 

5.2.2.1 Fastprisprojekt 

Enligt informanterna förekommer det ofta fastpriskontrakt med kunden vilket i praktiken 

innebär att det etableras en deadline där delar av eller ett helt projekt ska vara färdigt. 
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Fastpriskontraktet baseras på en bestämd summa vilket medför att företaget inte kan spendera 

för många arbetstimmar på projektet om det ska resultera i en vinst. 

 

Teamledarna uttrycker att fastprisprojekten frekvent riskerar att överskrida både budget och 

deadline. Effekten av att ett team överskrider dessa begränsningar är att kunden blir besviken 

och att slutresultatet håller lägre kvalitet. “...Tenderar att dra över ofta.. De projekten blir 

sällan lönsamma. Vet man om kontrakten innan kanske man vet lite mer om vad som ska 

bromsas i tid...” (Utdrag ur intervju med teamledare). 

Ledningen beskriver att icke lönsamma fastprisprojekt resulterar i mindre resurser till att 

investera i overheadpersonal som skulle kunna förenkla arbetet. Andra effekter av den 

ekonomiska förlusten sägs vara att företaget mister chansen att investera i teambuilding för 

sina anställda.  

 

“En effekt på teamet.. Vi blir ju mindre lönsamma totalt sett och.. det slår ju på problem att, 

lägga mer pengar på utbildning, eh, det blir ingen bonus, det blir.. mindre pengar till roliga 

fester  eller.. kick offer eller osv. Och vi kan inte heller anställa mer overheadpersonal så att 

så, för att få mer flyt i det, utan det kan bli att man haltar på saker och ting, som man bör 

göra...” (Utdrag ur intervju med ledning). 

 

Fastprisprojekten får ett rykte som “gratisjobb” av konsulterna. Det dåliga ryktet leder i sin tur 

till att teamledarna blir mer motvilliga att anta denna typ av projekt trots att vissa 

fastprisprojekt stundtals resulterar i en god affär för företaget. “Jag tror att de är brända på 

de här fastprisprojekten.. För de känner att de har fått jobba gratis.” (Utdrag ur intervju med 

ledning). 

 

5.2.2.2 Antal projekt 

Informanterna poängterar att varje nytt projekt minskar tiden som kan läggas på fakturerbara 

timmar då mer tid används till koordinering. Fler projekt och fler deadlines innebär fler 

timmar som teamledaren behöver fördela till konsultrollen. “Att man ska tjäna pengar till 

företaget liksom, ju mer fakturerbara timmar desto bättre, så är det.” (Utdrag ur intervju med 

ledning). 
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Teamledarna uttrycker att projekten ofta tar längre tid att göra klart när många projekt arbetas 

med parallellt och att det kan resultera i att kunder blir missnöjda. Teamledarna menar också 

att de större och mer välbetalda projekten är roligare att arbeta med. De drar in mer pengar till 

företaget och det finns större ekonomiskt utrymme till att ta fram en produkt de kan vara 

stolta över. Teamledarna menar att bristen på prioriteringar av vilka projekt som antas 

resulterar i att kvaliteten i de antagna projekten blir sämre.  

 

“...det går egentligen hand i hand för de anställda att jobbar man med de mest betalda 

projekten så blir det också de roliga som man börjar med. För att kunder som har råd att 

betala dem uppskattar ofta det arbete man gör medan de som inte har råd att betala de vill 

alltid att man ska få göra lite mer för de lilla pengarna som fanns och så blir det svårt att få 

någon nöjd.” (Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

5.2.2.3 Projektspecifikation 

Informanterna uttrycker att de kontrakt som sluts med kund inte alltid finns tillgängliga för 

teamledarna. Att teamledarna inte heller alltid är delaktiga i förhandlingen av avtalen gör att 

de ibland får ansvar för projekt som de har svårt att planera för. “...De här projekten som jag 

nämner som vi bara har fått, ja vi har bara fått bollat över och så kanske det är kunden 

förväntar sig någonting som har kommunicerats med ledning eller sälj som vi egentligen inte 

har fått reda på, det blir ofta de projekten som går dåligt…” (Utdrag ur intervju med 

teamledare). 

 

Ledningen uttrycker också att teamledarna bör involveras mer i säljprocessen eftersom de i 

nuläget inte blir det till den utsträckning som de skulle behöva. Informanterna anser att 

effekten av att teamledarna inte alltid deltar i säljmöten kan resultera i otydliga 

projektspecifikationer vilket gör arbetet mindre effektivt. “...saker kanske står i kontraktet, 

men en del grejer kan ju vara muntliga också, som man, och så sen då kommer de till oss och 

så då förväntar de sig att vi då har allt förarbete då. Så att om vi får vara med från början 

tror jag att det är lättare också…” (Utdrag ur intervju med teamledare). Bland annat 

poängterar informanterna att kunderna ibland ställer större krav på projektet än teamledaren 

planerat för och vad som kan förväntas av specifikationen. 
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Teamledarna visar även på att det inte heller avtalas om förstudier inför projekten. Effekterna 

av en förstudie skulle vara att den insats som krävs från teamet skulle förtydligas vilket i sin 

tur leder till ett bättre slutresultat. “Och sen skulle jag vilja att man sålde in att man sålde in 

en förstudie. och den förstudien kan det ingå lite olika men man diskuterar med kunden och 

vet vad den vill ha byggt.” (Utdrag från intervju med teamledare). Teamledarna nämner att 

vissa projekt de får är så pass otydliga att de aldrig blir helt klara, utan kunden fortsätter kräva 

förändringar baserat på de otydligt satta målen. 

 

Informanterna uttrycker att en del av det arbete som utförs av konsulterna i slutändan inte 

används alls vilket bidrar till att konsulterna och kunderna blir missnöjda.  “...Vi har ju 

implementerat ganska många saker som har.. blivit projekt som har lagts ned. Och det är inte 

speciellt motiverande. Varken för kunden eller för oss.” (Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

5.2.3 Samverkan 

Denna kategori innehåller fyra subkategorier, feedback, intern kommunikation, extern 

kommunikation och teamkänsla. Feedback beskriver förutsättningarna och dess effekter som 

kommer av företagets uppföljning. Intern kommunikation berör förutsättningar och effekter 

av alla kommunikationsprocesser som sker inom företaget. Extern kommunikation berör 

kommunikationen med kund. Teamkänsla handlar om hur de förutsättningar som teamen har 

påverkar teamen internt. 

  

5.2.3.1 Feedback 

Under intervjuerna så uttryckte sig informanterna positivt om den feedback som tas upp efter 

varje avslutad arbetsperiod. Båda parterna menade att tillfället för feedback underlättar för 

kunskapsspridning inom verksamheten. Teamledarna tog också upp det faktum att ingen av 

dem har någon form av utbildning vilket skulle ha kunnat underlätta hanteringen av feedback 

då de inte är säkra på hur den ska tas tillvara på. Detta gör att potentiella förslag på 

förbättringsåtgärder i arbetet kan gå förlorade. Vidare berättade de att mängden feedback de 

får från sina teammedlemmar varierar.  

 

“Ja, vi har ju inte fått så mycket genomgång, utbildning, förväntningar sådär så att.. med mer 

feedback hade man ju fått, fått lära sig och.. är det något som folk är missnöjda med så kan 

man ju ändra det.Det är någonting man saknar tror jag. Nu kanske det inte alltid är lätt för 
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dem i teamet att meddela det alltid heller, det är ju så olika hur.. ja. De personerna som.. 

vissa säger ju aldrig någonting när de är missnöjda och vissa går det väldigt fort för…” 

(Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

Informanterna uttryckte att det förekommer för lite feedback från ledningen till teamledarna 

även om det håller på att förbättras genom veckovisa teamledarmöten.  

 

“...jag har inte fått så mycket feedback. Varken från egentligen ledning eller.. egentligen är 

det ganska liten kommunikation med ledningen. Det kanske börjar bli lite mer med de här 

stående veckomötena och gå igenom ja.. planeringen och vad vi jobbar på, hur vi jobbar på 

vissa projekt och sådär, men annars är det ju ganska lite kommunikation.” (Utdrag ur intervju 

med teamledare). 

 

Utöver feedbackmötena så beskriver teamledarna att vissa team utvecklas tillsammans genom 

att i arbetet dela med sig av varandras erfarenheter och lösningar. “...Prata igenom lösningar. 

Att om de har fastnat så.. egentligen bara prata om saker och inte komma med lösningar, 

utan bara diskutera igenom dem så brukar lösningen komma fram av sig själv.” (Utdrag ur 

intervju med ledning). 

 

5.2.3.2 Intern kommunikation 

I och med att många villkor inom projekten inte förmedlats till teamet och inte kan avgöras 

direkt av teamledarna så behöver dessa beslut kommuniceras till ledning. Dessa 

kommunikationsvägar finns inte tydligt formaliserade.  

 

“Det där ofta olika från projekt till projekt, ibland kan man få massa mail forwardat till sig 

som man nästan får samla ihop, ibland kan det finnas något statement of work, alltså ett 

dokument, det är väl inte en specifikation riktigt heller men.. det är i alla fall någon slags 

beskrivning. Men det där är så olika. Men.. Det är inte något formaliserat hos oss direkt.” 

(Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

Ledningen beskrivs av informanterna som svår att få tag i då de oftast har egna uppgifter, inte 

kan svara på mail eller inte finns tillgängliga på kontoret. Däremot fungerar de som ett bra 

stöd när de finns tillgängliga. “Och sen tycker de att det är svårt med ledning också.. att 
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verkligen få en chans at sitta ner och prata med ledning. Och glömmer bort mycket saker och 

så.. så att det.. vi finns där fast vi inte finns där liksom.”  (Utdrag ur intervju med ledning).  

 

Informanterna säger också att det inte finns några rutiner för hur samarbetet ska ske mellan 

teamen. En effekt av de otydliga rutinerna är att samarbetet mellan teamen försvåras av att 

teamen inte har samma arbetsmetodik. ”... ja de har andra arbetssätt inom teamet och.. han 

har ett annat ansvarsområde, och det där är ju ett problem, på t ex när vi har projekt som vi 

samarbetar över teamen...” (Utdrag från intervju med teamledare). 

 

Ledningen uttrycker i sina intervjuer att teamen och teamledarna får en förstärkt helhetsbild 

av alla projekts progression genom en digital anslagstavla där information om alla projekt 

inom företaget samlas.   

 

“...Det ska finnas, det ska finnas i trello som vi använder i huvudsak då. En lista på vad vi ska 

göra, och tycker kunden att någonting som saknas, då får de se till att få in det där, och tycker 

de att någonting är viktigare än något annat så ska det också, så ska kunden ha sagt sitt om 

vad som är högre prio.” (Utdrag ur intervju med ledning). 

 

5.2.3.3 Extern kommunikation 

Informanterna uttrycker att kommunikationsvägarna gentemot mot kunden är otydliga. 

Effekten av att det är att kunden kan höra av sig när som helst till vem som helst under ett 

projekts gång. 

 

Informanterna berättar också att det med kunden kan upprättas ett supportavtal som anger de 

skyldigheter företaget har gentemot kunden om denne behöver hjälp. Effekten av detta 

supportavtal resulterar i en supportfunktion vilket bidrar till att teamledaren vet vilka 

skyldigheter företaget har gentemot kunden. ”Ett supportavtal så att de vet att, med de här 

kunderna har vi  ett avtal och det är det här som gäller. Och för annars så blir det att nu blir 

det ju att kunder kan ringa in och säga du nu, vi vill ha det här fixat och vi vill ha det fixat 

nu.” (Utdrag ur intervju med ledning). 

 

Ledningen beskriver att teamledarna utför ett flertal administrativa uppgifter som exempelvis 

mailhantering och tidsrapportering. Vidare säger ledningen att det inte finns någon särskild 
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struktur eller mall för tidsrapporteringen. “...faktiskt ett problem som vi har att. Alla inte 

tidrapporterar och vi har inte en mall för hur man ska tidrapportera, så alla kan ju 

tidrapportera olika och det är ju,, ah och det borde ju teamledarna ha koll på, verkligen att 

alla tidrapporterar, att det fungerar…” (Utdrag ur intervju med ledning). 

 

Ledningen tar i sina intervjusvar upp att kravet på projektrapportering från teamledaren är 

något som varierar mellan kunderna. Vissa kunder återkommer inte förrän projektets slut 

medan andra vill ha kontinuerlig rapportering av projektets fas och åtgärder. 

 

5.2.3.4 Teamkänsla 

Företagets demokratiska kultur bidrar enligt informanterna till att de anställda känner en 

större delaktighet då de har möjlighet till ett starkt inflytande i utformandet av sin egen 

arbetssituation. “Fördelen är ju absolut att det har varit.. alla känner sig delaktiga hoppas 

jag i alla fall. Att få forma sin arbetssituation.” (Utdrag ut intervju med teamledare). 

 

Vidare uttrycker informanterna att teammedlemmarna känner sig delaktiga i beslutsprocessen 

då deras åsikter blir representerade av teamledarna inom exempelvis processgruppen.“Ja, det 

här är ju nytt och vi har bara kört det ett par veckor. Men eeh.. Jo, det finns alla möjligheter 

att ta med allas åsikter, absolut.” (Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

Teamledarna poängterar att trots att de känner en viss orolighet över om de faktiskt utför sitt 

arbete på det sätt som ledningen efterfrågar så känner de ändå att de får ett förtroende från 

ledningen.“..Ofta är det ju sen då att, det jobbas vidare  ändå.. kanske inte får så mycket stöd 

direkt men kanske ofta heller inte anklagelser heller utan..  alltså ifrågasättande så mycket 

utan det accepteras...” (Utdrag ur intervju med teamledare).     

 

Vidare menar teamledarna att då företagets team kan anses vara mer eller mindre autonoma så 

bildas en starkare samhörighet inom varje team. Ledningen uttrycker att den starkare 

samhörigheten bidrar till en positiv anda inom teamen vilket gör att de ställer sig positiva till 

nya utmaningar och problem. 

 

“det verkar som att de har det väldigt roligt i och med att de satsar på att vara.. ha en 

gemenskap. Och lägger tid och krut på det… Då blir det roligt och det går snabbare att 
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kommunicera med dem och det känns som att man inte stöter på så mycket hinder utan det är 

mer att.. det kommer ett nytt projekt och så "kul, det tar vi tag i!" och sen så kör dem på det.” 

(Utdrag ur intervju med ledning). 

 

Samtidigt skapas dock en “vi och dem”-känsla hos teammedlemmarna gentemot de andra 

teamen vilket gör det svårt att enskilt definiera det som en positiv eller en negativ 

effekt.“...det känns som en del teammedlemmar vill jobba mer inom teamet men, jag känner 

att jag vill jobba mer alltså, samarbeta mer…” (Utdrag ur intervju med teamledare). 

 

6.0 Analys 

 

6.1 Analys av Ledarskap 

För att svara på en del av studiens syfte “vilka effekter har teamledarens förutsättningar på 

dess ledarskap” så underlättar det att först utvärdera vilken form av ledarskap som 

teamledaren använder. Wolvén (2000) beskriver tre ledarstilar som till olika grader verkar 

finnas vid företaget i fallstudien, men som även till olika grader har förutsättningarna att 

lyckas inom företaget. Den demokratiska ledarstilen som beskrivs i Wolvén (2000) gynnar 

företaget i dess demokratiska vision och verkar enligt informanterna likna den ledarstil som 

bedrivs av teamledarna. Ledningen uttrycker i intervjuerna att de lägger stor tonvikt vid 

teamledarnas personliga egenskaper med fokus på lång erfarenhet, auktoritet och en 

demokratisk anda. Utöver det har både teamledare och ledning beskrivit rollen som ett stöd, 

en skyddsfunktion, organisatör och representant för teamets åsikter. Ledningens krav på 

teamledarens personliga egenskaper tillsammans med både teamledarnas och ledningens 

förväntningar på rollen, ger bilden av att förutsättningarna finns för att teamledaren ska kunna 

utöva en demokratisk ledarstil. Det finns dock faktorer som talar mot att denna form av 

ledarskap skulle kunna utövas väl av teamledarna. Bland annat att det inte alltid verkar finnas 

tid till att agera enligt den demokratiska ledarstilen då mängden andra arbetsuppgifter som 

kommer med teamledarens konsultroll ofta prioriteras. Ytterligare en negativ faktor är att 

målen, det vill säga kontrakten och projektspecifikationerna, inte alltid är tydliga eller 

tillgängliga för teamledarna. Bristen på tydliga mål för teamledaren försvårar möjligheten att 

på ett bra sätt se till att teammedlemmarna får ta del av dem. Laissez faire - ledarskapet verkar 

till viss del utövas av ledningen och det präglas av att ledningen inte sätter ramar eller regler 

för hur teamen ska arbeta, utan att de anställda själva ska få frihet att uppnå sina mål. För att 
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laissez-faire-ledarstilen ska fungera som bäst förutsätts dock att mandat och mål är tydligt 

delegerade, vilket inte fungerar fullt ut då både teamledarnas beslutsrätt och 

projektspecifikationer enligt informanterna är otydliga. Det auktoritära ledarskapet saknas i 

stort vid företaget trots att ledningen delvis efterfrågar auktoritet som egenskap hos 

teamledarna. Detta kan delvis bero på att den demokratiska ledarstilen är mer passande för 

företagets platta och demokratiska struktur. Avsaknaden av auktoritärt ledarskap bland 

teamledarna kan även bero på att teamledarnas förutsättningar för att utöva det innefattar både 

otydlig beslutsrätt och brist på information. Detta uttrycks då teamledarna beskriver sig som 

osäkra på vilket mandat de har för att agera auktoritärt inom team eller gentemot kund. 

 

I denna fallstudie har det framkommit i intervjuerna att ledningen förväntar sig att 

teamledarna tidsrapporterar och hanterar lokala konflikter inom sitt team. Teamledarna säger i 

sin tur att de inom sina team till viss del utför mindre administrativa tjänster samt att de löser 

konflikter som uppstår inom deras team. Vidare så konstaterar teamledarna i sina intervjusvar 

att de genom t.ex. processgruppen får chansen att representera sina egna och sina kollegors 

åsikter. Det kan därmed enligt Richard Y. Chang (1995) principer om ledarskap konstateras 

att teamledarna uppfyller detta och därmed bidrar till en motivationsfrämjande miljö för de 

övriga anställda. Av intervjuerna att döma så konstateras det av båda parter att det 

förekommer veckovisa planeringsmöten, feedbackmöten efter utförda sprintar samt 

teamledarmöten. Det sägs däremot ingenting om dessa mötens tidspunkter eller vad de övriga 

teammedlemmarna upplever kring dem. Därmed går det inte att uttala sig om nivån av 

produktiviteten under dessa möten eller om tidpunkten för dem är funktionell i enlighet med 

Changs kriterier för arbetsförhållanden då detta inte beskrivits närmare av respondenterna. 

Det som däremot kan konstateras är att de ovan nämnda mötena förekommer med jämna 

mellanrum och att de fyller en viktig funktion inom företaget, dock så bör det poängteras att 

mötena i sig är starkt sammankopplade med arbetsprocessen i scrum. Eftersom alla team mer 

eller mindre har fått forma sitt arbete med scrum på sitt eget sätt så händer det också att det 

blir avvikelser från denna form av möteskultur. Under intervjuernas gång uttryckte 

teamledarna en önskan om att kunna uppmärksamma väl utförda projekt i större utsträckning 

än i nuläget. Teamledarna sade att det i deras roll ingår att stödja sina teammedlemmar, både i 

deras arbete samt att undanröja potentiella hinder för dem. Vidare uttryckte teamledarna även 

att de delegerar ansvar till sina teammedlemmar såsom att tilldela dem specifika uppgifter 

inom ett projekt som behöver ordnas. Gemensamt för både ledning och teamledare var att det 
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nämndes en specifik kompetensutvecklingspott inom företaget som de anställda kan ta del av 

ifall de är intresserade av att kompetensutveckla sig. Ett exempel på det kan vara att den 

anställde får möjlighet att delta i en konferens som kan vara intressant för deras fortbildning. 

Med dessa uttalanden i bakgrunden kan det konstateras att teamledarna bistår 

teammedlemmarna med majoriteten av de faktorer som Chang nämner som relevanta för att 

erhålla en god motivationsnivå inom teamet och dess medlemmar.     

 

6.2 Analys av arbetsprestation hos teamledare och team 

Studiens syfte berör både ledarskap och arbetsprestation. I teamledarens fall hör dessa 

områden delvis ihop då en del av teamledarens uppdrag är att leda sitt team och se till att de 

kan prestera bra. För att utvärdera teamledarens arbetsprestation är det därmed lämpligt att 

utvärdera vilka förutsättningar teamledaren har till att stärka sitt teams arbetsprestation. 

Yukl, G. (2013) beskriver flera av de positiva effekter en teamledare kan ha på sitt teams 

arbetsprestation. Mål- och strategiorientering är en faktor som delvis möjliggörs för 

teamledarna i studiens case då möjligheten att själva utforma sin arbetsprocess finns. Målen är 

däremot svårare att kontrollera då både teamledare och ledning uttryckt att vissa av projekten 

ibland ses av både teamledare och dess team som “gratisarbete” redan från början. Resultatet 

från intervjuerna visar att teammedlemmars färdigheter och tydliga riktlinjer skulle kunna 

uppfyllas beroende på hur teamledaren valt att arbeta. Scrummetoden som teamledaren är 

utbildad i och till varierande grad implementerar, underlättar feedback och delegering av 

uppgifter. Att det även finns avsatt pengar för kompetensutveckling ger teamledaren 

möjlighet att förstärka både sitt teams och sin egen kompetens och arbetsprestation. Faktorn 

intern organisering och koordinering som författaren beskriver har teamledarna i studiens 

case bra förutsättningar till att införliva. Detta syns i informanternas beskrivning av 

arbetsprocessen. De beskriver att teamen har en tydlig planering och möteskultur där 

teammedlemmarna inkluderas. Den långsiktiga planeringen underlättas av en 

mjukvaruplattform. Där dokumenteras all projektprogression, den dagliga planeringen och 

delegeringen som teamledarna gör, och detta bidrar till en nära insyn i teamets arbete. 

Fördelningen av arbetet underlättas av en stark intern informationsspridning i teamet. Något 

som går att förbättra är att teamledaren har låg kontroll i förhandlingen om 

projektspecifikationerna och att denne till viss del verkar sakna en krisplan då otydliga och 

svåra projekt ofta blir stressiga. Utifrån resultatet verkar teamledarna ha flera förutsättningar 

för att genom sitt ledarskap uppfylla de faktorer som Yukl tagit upp, och därmed stärka både 
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sin egen och sitt teams arbetsprestation. De verkar även ha de förutsättningar som behövs för 

att leda sitt team på det sätt som författaren anser viktigt även om det finns områden som 

behöver förbättras. Om teamledarna skulle få en större bestämmanderätt i prioriteringar 

mellan projekt, bättre rutiner för förhandlingsprocessen i projekt och större möjlighet att välja 

projekt som bättre passar gruppen, så finns alltså möjligheten att både ledarskapet och 

teamledarnas arbetsprestation skulle förbättras. 

   

Wolvén (2000) beskriver “Learning based” kompetensutveckling som betydelsefull för 

kompetensutvecklingen bland de anställda i en organisation. Det företag som denna studie 

utförts på implementerar enligt informanterna till viss del denna form av erfarenhetsutbyte 

inom teamen, genom att se till att teammedlemmarna och teamledaren sätter sig in i varandras 

arbete. Detta är något som enligt Wolvén gynnar både teamledarens och teammedlemmarnas 

arbetsprestation och företagets utveckling. Något som skulle säkerställa att denna process 

verkligen implementeras i varje team är tydligare riktlinjer om arbetsprocessen från ledning. 

 

Allvin m.fl. (2006) diskuterar det gränslösa arbetet, som till en viss utsträckning förekommer i 

företaget som fallstudien utförts på. Det gränslösa arbetet inom företaget kan enligt empirin 

kännetecknas av teamledarnas icke definierade rollbeskrivningar, fluktuerande arbetsbörda 

och till viss del otydliga arbetsuppgifter. Vilket skulle kunna vara en av orsakerna till att 

teamledarna i studiens case i vissa fall frångår den etablerade möteskulturen som finns i den 

scrummetod vanligen använd inom företaget. Allvin m.fl. beskriver att många fortsätter arbeta 

i syfte att hinna med sina arbetsuppgifter även när de borde sjukskriva sig. Det finns inget 

belägg för att sjuknärvaro används i studiens case. Däremot beskriver informanterna att 

teamledarna uppfattar arbetet som delvis stressfyllt och svårt att hinna med, vilket skulle 

kunna göra dem till en riskgrupp för sjuknärvaro och skada deras arbetsprestation. 

 

Stressforskningsinstitutet redogör att de i sin forskning om psykosocial arbetsmiljö använder 

krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990). I denna studie blir denna modell 

också användbar för att tolka teamledarnas nuvarande arbetssituation inom företaget. Det 

finns dock ett antal relevanta aspekter att ta hänsyn till i just detta specifika scenario som 

försvårar processen med att sätta en exakt prägel på teamledarnas hälsa. Av både 

teamledarnas och ledningens intervjusvar att döma så sägs det att de krav som ledningen 

ställer på teamledarna utgörs av att projekten ska gå med vinst, att teamen inte överskrider 
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utsatta deadlines, och att både teamen och kunderna är nöjda med slutresultatet. Det som är 

intressant att belysa i detta case är att båda parter tror sig veta vad kraven utgörs av, men är 

osäkra då det inte är något som tydligt kommuniceras mellan dem. Denna ovisshet kan 

komma att påverka teamledarnas upplevda känsla av kontroll angående deras arbetssituation. 

Något annat som kan påverka upplevelsen av kontroll för teamledarna är att både ledningen 

och teamledarna påstår att teamledarnas faktiska befogenheter är oklara och ej går att 

definiera. Fortsättningsvis visar även intervjuerna med teamledarna att de tycker att det är 

svårt att få tag i och rådgöra med ledningen, och detta kan rimligen påverka i vilken grad 

teamledarna upplever att de har stöd från företagets sida. Appliceras dessa resonemang på 

krav-kontroll-stöd modellen så innebär det alltså att teamledarna potentiellt kan hamna 

närmare det “iso-spända” läget eftersom de kan uppfatta kraven som höga, kontrollen som låg 

och stödet från ledningens sida som pendlande från situation till situation. Eftersom de enligt 

Karaseks modell eventuellt kan komma att befinna sig, alternativt redan befinner sig, i en 

riskzon för utveckling av undermålig hälsa hos teamledarna så kan dessa resonemang vara 

väsentliga att beakta. Detta i syfte att försäkra sig om att teamledarna kan fortsätta prestera i 

sina roller som ledare och konsulter.   

 

I fallstudien kan det vara gynnsamt att studera hur förutsättningar och dess effekter påverkar 

teamledarnas arbetsprestation ur ett gruppsykologiskt perspektiv. Hwang & Nilsson (2014) 

benämner två teoretiska perspektiv som blir användbara i analysen av hur teamledarna och 

dess teammedlemmar som helhet kan påverkas i sin arbetsprestation. Alla faktorer som kan 

påverka teamledarens arbetsprestation inom gruppen är viktiga eftersom teamledare i sig 

utgör en viktig funktion i sitt team. Av intervjuerna att döma så ska teamledaren exempelvis 

agera stödjande och skyddande i förmån för teammedlemmarna, utgöra teamets huvudsakliga 

kontaktperson gentemot ledningen och kunderna, sköta viss administration såsom 

tidsrapportering samt att lösa problem i teamets arbetsprocesser och att ta hand om konflikter 

inom teamet. Informanterna har alltså uttalat ett flertal förväntningar på teamledaren om det 

denne bör uträtta enligt sin roll. Hwang & Nilsson beskriver det mest centrala i det 

interaktionistiska perspektivet som att människor ska förstå en sak på samma sätt. Appliceras 

den centrala utgångspunkten på företaget i denna fallstudie så går det genom den empiri som 

presenterats att konstatera att kraven på teamledarna är otydligt formulerade, samt att deras 

befogenheter inte är fullständigt klargjorda. Intressant är att trots att det råder ett demokratiskt 

klimat inom företaget och att det åtminstone enligt intervjumaterialet finns någon form av 
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vetskap kring vad förväntningarna av teamledaren är hos alla informanterna, är det inget som 

har kommunicerats mellan teamledare och ledning i större utsträckning. Vidare visar det 

empiriska materialet på att ledningen vill att teamledarna tar för sig mer i exempelvis 

projektprioritering gentemot kunderna, i kontrast till att teamledarna uttrycker att de inte vet 

vilka befogenheter de faktiskt tilldelats. Det skulle kunna vara gynnsamt för utvecklingen av 

företagets interna kommunikation om de förväntningar som existerar på teamledaren 

klargjordes i exempelvis en arbetsbeskrivning. Hwang & Nilsson nämner inom perspektivet 

rollteori en problematik som kan uppstå när det ställs oförenliga krav på innehavaren av en 

specifik roll. Effekten av de oförenliga kraven kan bli att teamledaren inte vet hur denne kan 

eller får agera. Informanterna har uttryckt att det finns ett krav på teamledarna att de inte ska 

fördela för mycket tid till själva teamledarrollen. Det kravet blir oförenligt med de 

förutsättningar som ett ökat antal projekt innebär, eftersom att desto fler projekt teamledarna 

får på sitt bord desto mer tid behöver de använda för att agera som teamledare för sitt team. 

Detta beskrivs även av informanterna då anställningen lätt i ett sådant fall blir större än en 

heltidstjänst. Därmed kan det vara behjälpligt för företaget i fallstudien att beakta dessa 

konstateranden i syfte att främja en god kommunikation. 

 

7.0 Diskussion 

 

7.1 Centrala slutsatser 

Syftet med studien är att studera hur teamledarnas arbetsförhållanden, med speciell tonvikt på 

dubbla ansvarsområden som både teamledare och konsult, kan påverka teamledarnas 

ledarskap och arbetsprestation. Både påverkansfaktorer som nämns i intervjuerna och 

potentiella påverkansfaktorer som tas upp i teorin behandlas i studiens analys. Resultaten 

visar på förutsättningar som innebär både positiva och negativa effekter på teamledarens 

ledarskap och arbetsprestation. 

 

Teamledarna inom företaget leder sitt team med en form av demokratiskt ledarskap som 

beskrivits i Wolvén (2000). Denna typ av ledarskap matchar företagets demokratiska struktur. 

Något som däremot bromsar teamledaren från att fullt ut leda sitt team är tidsbrist. Detta gör 

att teamledaren ofta tvingas prioritera bort sin teamledarroll till förmån för konsultrollen då 

denna roll anses mer lönsam. 
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Richard Y. Chang (1995) benämner ett antal principer inom ledarskap som bör uppfyllas i 

syfte att skapa en motivationsfrämjande miljö för de anställda. Intervjumaterialet pekar mot 

att teamledarna uppfyller många av dessa principer, och därmed med hjälp av sitt goda 

ledarskap också bidrar till att motivera teammedlemmarna.  

 

Studiens empiri visar att teamledarna har möjligheten att med sina team utforma sin 

arbetsprocess och att de i sin arbetsmetodik inkluderar feedback, planering samt delegering av 

uppgifter. Företaget har även avsatt en budget för teamens kompetensutveckling. De har 

förutsättningar för både långsiktig och kortsiktig planering och en stark informationsspridning 

inom teamet. Dessa förutsättningar stärker, enligt det som anses viktigt i Yukl, G. (2013), 

både teamledaren och teamets arbetsprestation. Empirin visar också på att vissa 

förutsättningar för teamledarens ledarskap, som enligt Yukl är viktiga för arbetsprestationen, 

saknas. 

 

Teamledarna har även möjligheterna till, och införlivar, ett aktivt kunskapsutbyte inom 

teamen genom att se till att teammedlemmarna lär varandra vad de arbetar med för stunden, 

denna form av kompetensutveckling förespråkas i Wolvén (2000) som viktig för företagets 

och individernas utveckling.  

 

Det gränslösa arbetet beskrivs i Allvin m.fl. (2006).  Resultatet visar att detta tar sig form hos 

teamledarna genom en otydlig rollbeskrivning, otydliga arbetsuppgifter och varierande 

arbetsbörda. Teamledarna säger sig inte ha tid till att alltid hinna med sin teamledarroll och 

därmed drar de ibland ner på antalet feedback- och planeringsmöten med sina team. Allvin 

m.fl. menar att detta är en vanligt förekommande metod för att hinna med arbetet för dessa 

“gränslösa arbetsroller”. Författarna uttrycker även att sjuknärvaro är en annan metod som 

används av den “gränslösa arbetsrollen” för att hinna med arbetet. Empirin i studien visar inte 

på att sjuknärvaro faktiskt sker, men att stress förekommer, vilket kan göra teamledarna till en 

riskgrupp för sjuknärvaro. Mindre feedback och planering tillsammans med stress i arbetet 

tror vi har en negativ effekt på teamledarnas ledarskap och arbetsprestation.  

 

I denna fallstudie har vi funnit att krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) 

som bland annat Stressforskningsinstitutet använder i sin forskning om psykosocial 

arbetsmiljö, varit användbar för att undersöka teamledarnas psykosociala arbetsmiljö och 
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deras förutsättningar att prestera baserat på vart de befinner sig i modellen. Granskandet av 

det empiriska materialet visade med hjälp av modellen att teamledarna potentiellt skulle 

kunna befinna sig i en riskzon, känd som det ”iso-spända” läget, för att utveckla undermålig 

hälsa. 

 

Hwang & Nilsson (2014) benämner två teoretiska gruppsykologiska perspektiv som kan 

användas till att förklara hur förutsättningar och dess effekter i helhet kan påverka 

arbetsprestationen för teamledaren och dennes team. I denna fallstudie är det relevant att 

granska det hela ur ett gruppsykologiskt perspektiv eftersom teamledaren och dennes 

agerande utgör en stor del av samspelet inom teamen. Det empiriska materialet har visat att 

det råder oklarheter kring teamledarens roll och befogenheter samt att tolkningarna av vad 

teamledarens åtaganden innebär skiljer sig åt mellan ledningen och teamledarna. Hwang & 

Nilsson beskriver att otydliga förväntningar på en roll kan resultera i svårigheter för 

rollinnehavaren i att veta hur denna ska eller bör agera. Empirin visar att samtidigt som 

teamledarna stundtals inte vet hur de ska agera samt är osäkra på sina befogenheter så säger 

ledningen att de vill att teamledarna ska ta för sig mer av projekten och dess kundprioritering. 

Förutsättningen att ledningen uttalar ett flertal krav som de inte har kommunicerat på ett 

tydligt vis gentemot teamledarna, kan påverka den interna och externa kommunikationen, som 

krävs för både ett gott ledarskap och en bra arbetsprestation, negativt. 

 

Behovet av ett flexibelt arbete är svårt att undvika i delar av IT-branschen. Men trots att det 

flexibla arbetet karaktäriseras av fria tyglar och flexibla arbetsroller så finns det fortfarande 

områden som i teamledarnas fall kan formaliseras för att stärka deras arbetsprestation och 

ledarskap. Det är viktigt att ledningen aktivt arbetar för att tillgodose de förutsättningar som 

krävs för att teamledaren ska prestera i sin arbetsroll då de utgör en central del för både sitt 

team och organisationen som helhet. Att tydliggöra krav på, och befogenheter för, 

teamledaren är ett steg i rätt riktning. Med större bestämmanderätt och bättre rutiner för 

förhandlingen om projekt, kan teamledarnas ledarskap och arbetsprestation bli ännu bättre. En 

annan viktig förutsättning är tid. Mer tid till teamledarrollen, mer lätthanterliga och tydliga 

arbetsuppgifter skulle enligt oss hjälpa teamledaren prestera i sitt gränslösa arbete. En god 

arbetsmiljö är viktig för teamledarnas psykosociala hälsa då den flexibla rollen innebär att 

hantera flera ansvarsområden samtidigt vilket stundtals kan vara stressigt. Om teamledarna 

vistas i en arbetsmiljö som påverkar deras psykosociala hälsa negativt kan det på lång sikt 
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försämra deras chanser till att prestera i sin arbetsroll och till att utföra ett gott ledarskap. Bra 

rutiner för den interna kommunikationen utgör också en viktig förutsättning för att 

teamledaren och dennes team ska kunna lösa både problem och konflikter. Den externa 

kommunikationen är minst lika viktigt då den kan innebära kundkontakt och slutande av 

avtal. Då kraven på kompetens frekvent förändras inom IT- och teknikbranschen som nämns 

av Allvin m.fl. (2006) anser vi även att kompetensutveckling utgör ett viktigt inslag i 

verksamheten i syfte att hålla den konkurrenskraftig med effektiva och kompetenta anställda. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Det finns både för- och nackdelar med det metodval som vi använt i vår studie. Fördelarna 

med tillvägagångssättet i studien har varit att vi erhållit en stor mängd värdefull empirisk data 

som har varit till grund för att besvara studiens syfte. Att vi utförde en pilotintervju inför 

intervjuerna på företaget kan leda till att vi stärkt vårt mätinstruments validitet, med andra ord 

att de frågeställningar intervjuerna baserats på var användbara för att svara på studiens syfte. 

Valet av semi-strukturerade intervjuer var något som passade vårt induktiva förhållningssätt 

eftersom informanterna fick möjligheten att uttala sig om sådant vi annars kanske hade gått 

miste om. I efterhand fick vi höra att informanterna uppskattat intervjuerna och att de funnit 

dem värdefulla. Genom att i så stor utsträckning som möjligt följa innehållsanalysen förklarad 

av Graneheim & Lundman (2003) i syfte att lyfta ut det viktigaste i intervjuerna, har vi 

försökt undvika att relevant data gått till spillo. Kodningen av data bidrog till att stärka 

anonymiteten för de informanter som valt att delta i vår studie. 

 

Nackdelarna med vårt metodval har bland annat varit att data som delats upp i två av studiens 

teman “Förutsättningar” och “Effekter” under kodningsprocessen, efteråt varit svårt att 

presentera tydligt utan att slå ihop dessa teman i resultatet. Dessa teman delades ursprungligen 

upp på grund av att exempelvis förutsättningen “otydlig arbetsbeskrivning” inte var direkt 

förenlig i kodningen med effekten “stress” men att det i resultatet blev mer lättläst när 

effekterna av förutsättningen presenterades under samma rubrik. Risken med denna 

framställning är att transparensen som förespråkas i innehållsanalysen blir mer otydlig för 

läsaren. En annan nackdel är att det varit svårt att hålla en hög grad av intern anonymitet då 

antalet informanter varit få och de känner varandra väl inom företaget. Vid tillfrågan om 

anonymitet uttryckte dock informanterna bara att vissa känsliga delar var viktiga att 

anonymisera, dessa har därför inte tagits med i studien. För att anonymisera de citat som 
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använts ytterligare har även personligt utmärkande språkbruk och ordval tagits bort. Att vi 

inte funnit användbara styrdokument eller intervjuat teammedlemmarna gör också att vi 

eventuellt har gått miste om relevant data som kunde ha bidragit till att besvara studiens syfte 

 

7.3 Framtida forskning 

Inför framtida studier inom ämnesområdet skulle vi vilja ge några rekommendationer baserat 

på våra erfarenheter av den genomförda studien. Om tillvägagångssättet kan sägas att 

djupgående intervjuer med ett semi-strukturerat format kräver ett noggrant utförande och en 

tydligt formulerad intervjuguide så att det inte ställs frågor som kan avvika från studiens syfte. 

För att undersöka ämnesområdet vidare skulle vi rekommendera fler fallstudier. Vidare 

forskning skulle också kunna anta en annan infallsvinkel genom att inkludera 

teammedlemmarna i intervjuerna för att tydliggöra ämnet ytterligare. Ett annat alternativ 

skulle vara en kvantitativ studie inom ämnet, vilken kan baseras på en större urvalsgrupp och 

därmed öka studiens generaliserbarhet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide & intervjufrågor 

 

Syftet med studien är att studera hur teamledarnas arbetsförhållanden, med 

speciell tonvikt på dubbla ansvarsområden som både teamledare och konsult, kan 

påverka teamledarnas ledarskap och arbetsprestation. 

 

Välkomna och tack för att ni tar er tiden att ställa upp på denna intervju! Med denna studie 

ämnar vi att studera de arbetsförhållanden som råder för er teamledare och även hur ni 

balanserar rollen som ledare parallellt med er ursprungliga anställning som konsult. Ni har 

självklart rätt att inte svara på frågor om ni inte vill. På er önskan kan ni närsomhelst välja 

att avbryta intervjun. Dessutom ska vi även nämna att ni under studiens gång har rätt att 

avbryta er medverkan och att vi i så fall skulle exkludera de uppgifter vi fått in från er. Vi 

räknar med att intervjun som längst kommer att ta kring 60 minuter. Efter intervjun får ni 

också ställa frågor till oss om ni har några. 

 

Premisser: 

Intervjun kommer att spelas in. 

Sprid inte intervjuns innehåll till era kollegor 

Vi har tystnadsplikt. 

Respondenternas anonymitet. 

Konfidentiell hantering av data. 

Vi avsätter 60 minuter max per intervju. 

Resultatet används och publiceras i C-uppsatsen (offentlig handling). Delar av detta 

kommer även till ledningen. 
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Frågeställningar/Intervjufrågor: 

 Hur definierar teamledaren och ledningen teamledarens 

arbetsroll och arbetsmetodik? 

 Stämmer ditt arbetssätt du har idag överens med det som ledningen/teamledarna 

förväntar sig? 

 Vilken form av ledande/ledarskap efterfrågas av dig som teamledare? 

 Vilken form av ledande/ledarskap vill du att teamledarna ska utöva? 

 Arbetar de andra teamledarna likadant? 

 Vilka fördelar uppfattar du att det finns med ditt/deras arbetssätt? 

 Hur fördelar teamledarna sitt arbete mellan teamledarrollen 

och ordinarie anställning? 

 Börja gärna med att beskriva din ordinarie anställning och de arbetsuppgifter den 

innefattar. 

 Vilka påverkansfaktorer finns det på vilken fördelning du gör? 

 Finns det någonting i den nuvarande fördelningen som du skulle vilja förändra? 

 Vad tycker du är viktigt att bibehålla? 

 Vilka förutsättningar har teamledarna för att utföra sitt 

uppdrag? 

 Vilka krav ställs på teamledaren? 

 känner du att du har mandat att utföra dina arbetsuppgifter? 

 Upplever du i din roll som ledare att du får det stöd du behöver för att på ett bra 

sätt? kunna utföra ditt arbete? (Vart ifrån och hur?). 

 Vilken effekt har dessa förutsättningar på teamledarnas 

arbetsprestation? 

 Upplever du att du klarar av de krav som ställs på dig som ledare och konsult? 

 Känner du att du som teamledare lever upp till dina kollegors förväntningar? 

 Tror du att en ny person som går in i en befattning som teamledare i dagsläget får 

de förutsättningar från företaget som krävs för att på ett bra sätt utföra sin tjänst? 

(Rollbeskrivning, inskolning, arbetsfördelning, kommunikation). 

 

Övriga frågor - Har du något övrigt att rekommendera/tillägga? 


