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Abstract  

The IT consultants today have a central part of the digital development that we are 
experiencing right now. This makes it more important than ever for IT consultants to 
adapt to the digitalization that is developing and also to be creative in the ways they use 
technology. This study aims to identify the experiences and possible behavioral changes 
of a leadership that is partially managed physical but also partially through the instant 
massage tool SPARK. The flexibility that it means to work as a consultant in combination 
with this kind of leadership presents new opportunities and challenges for the employees 
and their leader. This study used a qualitative research method conducted through 
interviews and research from virtual team to gather and define data for this thesis. Our 
study indicates that this kind of leadership in many ways is similar to virtual leadership 
but not fully since the leader and the team also integrates with each other physically. The 
result of this study shows that the consultants gain many positive effects from this kind of 
management thanks to the physical possibility to integrate with each other and the 
effectiveness that SPARK entails. The leader has the best prerequisites for conducting 
successful leadership because of the management between virtual and physical. The field 
that we have studied is a new way to manage teams and what we have seen it is also a 
relative unexplored field.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till ledaren för konsultteamet som med stort engagemang och 
närvaro gjort det möjligt för oss att utföra denna studie. Vi vill även tacka de respondenter 
som tog sig tid att delta i vår studie och även för den öppenhet som de visat under 
intervjuerna. Sist men inte minst vill vi framföra vår uppskattning till Mikael Söderström 
som varit ett stort stöd för oss under hela studien. Tack för att du på ett engagerat sätt 
handlett oss i vårt examensarbete. 
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1. Inledning 

I den pågående och högst aktuella digitala transformation som vårt samhälle idag står inför 
finns det inte något annat val för organisationer än att utvecklas i takt med denna 
digitalisering.  IT-konsultbranschen befinner sig mitt i denna utveckling och det är rimligt 
att anta att även de behöver vara i framkant när det kommer till att utnyttja de möjligheter 
som digitaliseringen erbjuder. En ledare som insett detta och som utvecklat ett innovativt 
sätt att bedriva ledarskap på är en IT-konsultchef på företaget Malström.   

Konsultyrket har funnits under en lång tid och karaktäriseras av att man som konsult 
hyrs ut till andra organisationer under en begränsad tid (Poolia, 2017). Konsultbranschens 
arbetssätt sätter press på ledarskapet då medlemmarna i det team som ska ledas befinner 
sig på olika platser och innefattar lika många projekt som medlemmar i teamet. Precis som 
de flesta yrken i dagens samhälle påverkas även konsultbranschen av den digitala och 
globala utvecklingen (Vakanta, 2018). I takt med den digitala utvecklingen som sker i 
rasande tempo har det under åren utvecklats en mängd digitala verktyg för att effektivisera 
kommunikation, och det är inte ovanligt att organisationer i dagens moderna samhälle 
väljer att kommunicera genom dessa. I och med att konsultbranschen kräver ett ledarskap 
som klarar ett team med mer distans än ett traditionellt team, det vill säga ett team med 
fysisk närvarande kollegor och ledare, har det utvecklats ett ledarskap som kan liknas med 
virtuellt ledarskap. När man pratar om att leda team på distans förknippar man ofta detta 
med virtuella team. Forskning inom detta område fokuserar därför just på hur ledarskapet 
och individer påverkas i virtuella team, och även de beteendeförändringar som detta 
arbetssätt medför. Konsultyrket kan till stora delar liknas vid virtuella team i den meningen 
att båda till mesta del arbetar på geografiskt skilda platser och kommunicerar med sitt team 
genom digitala verktyg. Dock skiljer sig de båda arbetsformen åt i den aspekt att virtuella 
team oftast arbetar i projektform för att nå ett gemensamt mål, medan konsulter arbetar 
självständigt mot individuella mål. Däremot är konsulter, likt ett virtuellt team, 
organiserade på så sätt att de ingår i en grupp med en gemensam ledare. Det båda 
arbetsformerna har gemensamt är att de skiljer sig från traditionella arbetsformer. Vidare 
beskriver forskning inom virtuella team utmaningar att skapa djupare relationer eftersom 
man inte har tillgång till fysisk kontakt med sina kollegor. Dessa aspekter riskerar att 
påverka produktiviteten hos virtuella teammedlemmar i större utsträckning än hos 
traditionella team eftersom dessa oftast har hög sammanhållning. Att traditionella team 
känner gemenskap har ofta att göra med att det faller sig naturligt för människor att dela 
med sig av personliga historier med medarbetare eftersom de har möjlighet att ses och 
integrera fysiskt (Bradley, Benson, Gibson, Tesluk & Mcpehrson, 2002). Det är inte 
ovanligt att ledare använder teamaktiviteter för att främja gemenskap vilket oftast inte är 
möjligt i virtuella team. Det kan rimligen antas att även konsulter utmanas av avsaknaden 
av fysisk närvaro eftersom både konsultteam och virtuella team saknar regelbunden fysisk 
närvaro till kollegor och ledare. Exempel på utmanande aspekter kan vara vad Bradley et 
al. (2002) beskriver som upplevt utanförskap, vilket individer inom virtuella team upplever 
just på grund av avsaknaden av personlig kontakt. Samtidigt som likheterna med virtuella 
team är påtagliga finns även likheter med traditionella team eftersom konsulter ingår i ett 
team med medarbetare som delar en gemensam ledare som de även träffar fysiskt. 
Konsultteam ses dock fysiskt i mindre utsträckning än traditionella team, men i större 
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utsträckning än virtuella team. Mycket forskning kring virtuella och traditionella team har 
studerat hur man uppnår framgångsrikt ledarskap och framgångsrika team. Eftersom 
konsultbranschen kan efterliknas med både virtuella team och även traditionella team är 
det rimligt att placera konsultbranschen någonstans mellan dessa. Den ledare vi studerat 
har introducerat ett nytt arbetssätt inom företaget genom införandet av ett digitalt 
kommunikationsverktyg vid namn SPARK. Vi finner det därför intressant att utforska detta 
område eftersom att ledaren utmanar det traditionella sättet för hur man leder ett 
konsultteam.  

Syftet med denna studie är att få en djupare insikt i en arbetsgrupps upplevelser av ett 
ledarskap där ett digitalt verktyg används som främsta kommunikationsverktyg 
Våra frågeställningar är: 

• Hur upplever medarbetarna ledarskapet genom SPARK?  
• Innebär denna typ av ledarskap några beteendeförändringar hos 

medarbetarna?  

2. Relaterad forskning  
I detta avsnitt presenteras den forskning vi använt oss av för att avgränsa vårt 
forskningsområde. Forskningen fokuserar på virtuella team med fokus på bakomliggande 
faktorer som gör dem framgångsrika. Då team inom konsultbranschen har karaktärsdrag 
som kan liknas vid virtuella team faller det sig naturligt att avgränsa vår forskning till 
virtuella team.  Vi vill dock belysa den betydande skillnaden mellan virtuella team och 
konsultbranschen, vilket är att konsulter inte är helt virtuella och de arbetar även, till 
skillnad från virtuella team, självständigt mot individuella mål. De gemensamma 
karaktärsdrag virtuella team och konsultbranschen har är att de tillhör en och samma enhet 
och delar samma ledare, samt att större delen av kommunikationen sker via digitala 
verktyg. Att vi inte valt att ha tidigare forskning som riktar sig mot konsultbranschen är för 
att detta verkar vara, vad vi sett, ett outforskat område.  

I den första delen av avsnittet relevant forskning presenterar vi virtuella team och i den 
andra delen fokuserar vi på virtuellt ledarskap. I båda delarna går vi även in på vilka 
faktorer som främjar framgång i virtuella team och hos virtuella ledare samt vilka 
utmaningar dessa ställs inför.  

2.1 Virtuella team 

2.1.1 Definition  

För att förklara vad ett virtuellt team är utgår vi från Powel, Piccoli & Blakes (2004) 
litteraturstudie Virtual Teams:A Review of Current Literature and Directions for Future 
Research. Författarna hävdar att virtuella team kan ses som ett lag där olika resurser 
sammansätts i syfte att nå ett specifikt mål. Vidare menar författarna att samtliga 
medlemmar i teamet är delaktiga och ansvariga för resultatet. Virtuella team karaktäriseras 
av att individerna i teamet inte befinner sig på samma geografiska plats, dock integrerar de 
genom samma kommunikationsverktyg för att kunna arbeta mot det gemensamma målet, 
vilket även är det som är utmärkande för virtuella team. Virtuella team karaktäriseras även 
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av att de är en tillfällig sammansatt grupp av individer från olika organisationer (Kahai, 
Caroll, Jestice, 2007). Det hör exempelvis inte till ovanligheten att virtuella team arbetar i 
tidsbegränsade projekt.   

2.1.2 Kulturella skillnader  

Virtuella team består av individer som oftast befinner sig i olika delar av världen vilket 
medför att kulturella skillnader är något som bör tas i beaktning för att skapa ett bra team. 
Exempel på kulturella skillnader är olika värderingar eller skilda sätt att ta sig an olika typer 
av situationer, detta kan skapa osämja i teamet och kan vara svåra att lösa virtuellt. Powell 
et al. (2004) anser att teammedlemmar bör acceptera de kulturella skillnaderna snarare än 
att motarbeta och ifrågasätta dem eftersom att teamet då blir mer produktivt.  

2.1.3 Val av kommunikationsverktyg  

Digitala verktyg är en förutsättning för att virtuella team ska kunna kommunicera och 
uppnå det gemensamma målet. Kirkman (2002) belyser att tekniska preferenser är en 
infallsvinkel värd att nämna då författaren hävdar att det bör finnas en balans mellan 
tekniska kunskaper i det digitala verktyget som används och förmågan att arbeta i team. 
Powell et al. (2004) beskriver att i alla typer av team är vägen för att lyckas genom en 
gemensam kunskapsbas för att få en gemensam syn på vad det är som ska genomföras. Det 
är därför viktigt att säkerställa att samtliga medlemmar i teamet har tillgång till samma 
information och kunskap. Vidare menar författarna att om man erhåller en hög teknisk 
förmåga så bidrar det till en individuellt bättre upplevelse av arbete i det virtuella teamet. 
Dock kan samtliga teammedlemmar, oavsett teknisk förmåga, ändå anpassa sig till digitala 
verktyg om gruppen pratar ett gemensamt språk. Med gemensamt språk menas inte 
nödvändigtvis att samtliga teammedlemmar ska tala samma modersmål utan det handlar 
om att de ska kommunicera på ett sätt som alla förstår. Detta är en förutsättning för att 
säkerhetsställa att samma kunskap och information delas i teamet. 
Kommunikationsproblem som svårigheter att förstå betydelsen av information eller tolka 
ageranden i kommunikationen kan uppkomma om det inte finns en gemensam 
kunskapsbas. Har teamet samma kunskapsbas klarar virtuella teamet att utföra otydliga 
uppgifter lättare. 

Powell et al. (2004) menar att olika verktyg passar olika typer av uppgifter. Vid lösning 
av konflikter, målsättning eller svårare uppgifter har det exempelvis visat sig att 
telefonsamtal och fysiska möten fungerar bäst. Digitala kommunikationsverktyg har visat 
sig fungera bäst vid mer rutinmässiga redogörelser såsom uppföljning av delmål.  Det 
verktyg som virtuella teamet använder väljs oftast av ledaren och baseras på personliga 
preferenser (Powell et al., 2004). De personliga preferenserna grundar sig oftast på den 
upplevda användarvänligheten, tidigare erfarenhet av tekniska verktyg och i vilket syfte 
verktyget ska användas till. Vidare menar författarna att framgångsrika virtuella team som 
anses effektiva lättare kan anpassa uppgiften och kommunikationen till den teknik som 
tillhandahålls. Grupper som behöver olika digitala verktyg för att utföra sitt arbete har även 
visat sig utföra ett bättre arbete än de som endast använder sig av ett verktyg (Powell et al., 
2004).  

2.1.4 Sammanhållning 
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I litteraturstudien presenterar Powell et al. (2004) resultat som visar att det i virtuella team 
delas mindre relationsbyggande information än i traditionella team. Delar medlemmarna 
tillräckligt mycket socialt i det digitala verktyget ökar chanserna till att sammanhållningen 
höjs. Finns det möjlighet till att ses fysiskt tidigt i projektet är det just relationsbyggande 
som är viktigt att fokusera på för att öka prestationen i projektet. De kulturella skillnaderna 
inom virtuella team kan utmana sammanhållningen eftersom vissa kulturer hellre börjar 
med relationsbyggande direkt medan det i andra kulturer inte är lika viktigt vilket medför 
att man endast påbörjar relationsbyggande om tiden räcker till. Att bygga relationer är en 
viktig faktor i alla typer av team eftersom det påverkar gruppens prestation. Har inte 
gruppen skapat relationer och tillit till varandra hämmar det sammanhållningen vilket i sin 
tur leder till att teamet presterar sämre.  

Eftersom individerna i virtuella team är distanserade och arbetar på egen hand finns det 
risk för en så kallad känsla av “isolering” eftersom de inte har tillgång till socialt umgänge 
Kirkman (2002). Detta är en faktor som riskerar att påverka sammanhållningen. En 
lösning till detta hävdar författarna är att erbjuda teammedlemmarna ett kontor där de kan 
umgås med andra kollegor inom företaget, eller att utforma uppgifter så att socialt utbyte 
kan ske med exempelvis kunder.   

2.1.5 Tillit 

Tillit är en nödvändighet i virtuella team för att skapa en sammanhållning i gruppen 
(Malhotra, Majchrzak & Rosen, 2007). Detta menar Powell et al. (2004) är en utmaning 
för virtuella team av den anledningen att det är svårt att bygga tillit till en person man aldrig 
mött fysiskt. Eftersom virtuella team ofta är “kortlivade” krävs det att förtroende skapas i 
ett tidigt stadie. Om ett fysiskt möte med fokus på att bygga förtroende kan arrangeras, är 
det att föredra, men är inte detta möjligt finns det andra tillvägagångssätt för virtuella team 
att bygga relationer (Powel et al., 2004). Ett tillvägagångssätt går ut på att medlemmarna 
redan från början ska utgå från att tillit finns och agera efter det. Med det menas att 
teammedlemmarna agerar såsom att tillit hade utvecklats under lång tid, men hoppar över 
utvecklingen och agerar istället som ett team med hög tillit. Ett team med hög tillit har en 
pålitlig och påtaglig kommunikation och de socialiserar även mycket med varandra i den 
virtuella världen. Om teammedlemmarna agerar efter dessa faktorer kommer en välvilja 
automatiskt att uppstå vilket kommer främja tilliten. Kirkman (2002) beskriver vidare att 
tillit i ett virtuellt team även skapas genom en kultur där prestation är viktigare än sociala 
band till sina kollegor. För att skapa en sådan kultur behövs en snabb och konsekvent 
kommunikation som grundar sig i en etablerad norm inom gruppen om hur 
kommunikation förväntas ske. 

2.1.6 Kommunikation 
Kommunikation inom virtuella team fokuserar på hur kommunikationen medlemmar 
emellan ska bli så bra som möjligt, vilken betydelse tekniken har och vilka kommunikativa 
utmaningar virtuella team kan tänkas stå inför. Utmaningar som Powell et al. (2004) har 
identifierat är den ineffektivitet i kommunikation som virtuella team tenderar att ha. Att 
ett team är ineffektivt kan bero på bristande återkoppling, kulturella skillnader eller 
tolkningssvårigheter av det skrivna ordet. Forskning visar att den bristande 
kommunikationen är mer utpräglad i ett virtuellt team än ett traditionellt team. I ett 
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virtuellt team arbetar man geografiskt utspritt och det är därför viktigt att man som individ 
har en god kommunikativ förmåga. Faktorer som tolkning av exempelvis attityder och 
kroppsspråk kan vara en begränsning i virtuell kommunikation och en rimlig ståndpunkt 
Powell et al. (2004) tar upp är att detta är mer utmanande för virtuella team än traditionella 
team. Ytterligare en utmaning som både virtuella team och traditionella team står inför är 
att vid projektets start erhålla ett gemensamt språk, detta menar Powell et al. (2004) är en 
större utmaning för virtuella team då detta hinder kan överkommas lättare för 
gruppmedlemmarna som ses fysiskt. Ännu en svårighet i virtuella team som kan uppstå är 
känslan av utanförskap om vissa av teammedlemmarna har möjlighet att ses fysiskt. Detta 
kan leda till att de virtuella teammedlemmar gör antagande om att privat kommunikation 
sker mellan de som ses fysiskt vilket bidrar till att kommunikation mellan de ”fysiska” och 
virtuella teammedlemmarna uteblir.  

För att nå effektiv kommunikation bör en kultur infinna sig där det är naturligt för 
medlemmarna att dela information med varandra. Studier som Powell et al. (2004) 
presenterar visar att när den kulturen infinner sig har kommunikationen fungerat bra och 
därmed kan ett effektivt arbete fortlöpa. För att producera nya kunskaper krävs det dock 
även en förmåga i teamet att diskutera problem, det räcker inte endast med att dela 
information. Regelbunden återkoppling samt en kommunikation som för medlemmarna 
känns igen och motsvarar förväntningarna är också viktig för tillit och därmed också 
prestation.    

2.2 Ledarskap 

2.2.1 Ledarens roll 

Ledare har en viktig betydelse när det kommer till gruppens arbete att nå det gemensamma 
målet vilket även är det som karaktäriserar ledarskap (Kahai et al., 2007). Enligt författarna 
Malhotra et al. (2007) behöver ledare för både fysiska och virtuella team besitta samma 
egenskaper för att uppnå framgång, däremot krävs det oftast mer av virtuellt framgångsrikt 
ledarskap på grund av avsaknaden av fysisk interaktion. Oavsett virtuellt ledarskap eller 
fysiskt ledarskap har ledare ett huvudsakligt ansvarsområde som ingår i deras roll; att visa 
sitt team den gemensamma visionen, vilket behöver göras med passion, speciellt i virtuella 
team, för att visionen ska nå fram (Malhotra et al., 2007). Vidare behöver ledare skapa 
sammanhållning i teamet för att visionen ska uppnås och även implementera en viss kultur 
inom teamet genom att etablera gemensamma värderingar. Ledaren behöver även skapa 
tillit, sätta upp gemensamma mål, främja kommunikation och förbereda gruppen för 
eventuella oförutsägbara händelser. Att få insikt i mångfalden i de ansvarsområden som 
ledare ställs inför ger oss en förståelse för att detta minst sagt kan vara utmanande för en 
ledare att uppnå dessa, framförallt hos virtuella ledare. Detta eftersom virtuella ledare inte 
har samma fördelar som fysiskt närvarande ledare (Malhotra et al., 2007). Fysisk 
närvarade ledare kan lättare observera en grupps sociala utveckling och även arbetets 
utveckling. En virtuell ledare behöver i större utsträckning försäkra sig om att varje individs 
kompetenser och kunskaper framhävs i teamet för att de ska kunna utnyttjas maximalt, 
och de behöver även lägga ner mer tid på relationerna än en fysiskt närvarade ledare (Kahai 
et al., 2007). Vidare är en virtuell ledare en kritisk komponent när det kommer till hur 
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individer i virtuella team förhåller sig till varandra och även den motivation individer i 
teamet känner till att bidra till den gemensamma uppgiften.  

Sammanhållningen i en grupp påverkas bland annat av selfefficacy vilket innebär 
individens egna tro på sin förmåga, vilket i sin tur påverkar den personliga prestationen 
(Hoyt, Blascovich 2003). Collective efficacy är en annan faktor som påverkar 
sammanhållning och karaktäriseras av teamets gemensamma tro på de sammanslagna 
förmågorna att organisera och genomföra de åtgärder som behövs för att uppnå det 
gemensamma målet. Collective efficacy påverkar teamets motivation, prestation och även 
hur väl resurserna som finns att tillgå utnyttjas (Hoyt, Blascovich 2003). Dessa två faktorer 
kan uppnås vid framgångsrikt ledarskap, vilket Malhotra et al. (2007) ger förslag på 
åtgärder för hur ledare kan uppnå detta. Författarna har under sju år studerat virtuella 
ledare och sammanställt vilka fatkorer som är viktigt för framgångsrikt ledarskap inom 
virtuella team.  De nämner bland annat faktorer som tillit, uppskattning, virtuella möten 
och synlighet som en del av att uppnå framgångsrikt ledarskap och framgångsrika virtuella 
team. Bradley et al. (2002) tar även de upp liknande faktorer som krävs av ledare för 
framgångsrikt arbete inom virtuella team. Författarna menar bland annat att det är viktigt 
för virtuella teamledare att anställa medarbetare som har teknisk förmåga att kunna 
kommunicera via ett digitalt verktyg, men att det är minst lika viktigt med social förmåga. 
En medarbetare som besitter båda delarna och som kan balansera teknisk och social 
förmåga är det mest önskvärda.  

2.2.2 Tillit 

Tillit i virtuella team baseras oftast på handlingar bland individerna, detta medför att det 
blir extra viktigt för ledare att lyfta fram individernas personliga prestationer så att de syns 
bland resterande teammedlemmar (Malhotra et al., 2007). Detta för att 
teammedlemmarna ska se vilken nytta deras kollegor bidrar med för att nå målet. Detta 
görs bäst genom att ledaren implementerar tydliga processer för hur gruppen 
kommunicerar och utför sitt arbete, finns inte detta riskerar teamet att kunskap och 
information inte delas vilket kommer påverka sammanhållningen (Malhotra et al., 2007). 
I virtuella team är det oerhört viktigt att normer finns som beskriver hur 
kommunikationsverktyget ska användas. Dessa behöver innehålla förhållningssätt på 
exempelvis hur ofta teamet ska uppdatera sig och vad som är tillåtet att publicera och hur 
detta kommenteras i kommunikationsverktyget (Malhotra et al., 2007). Dessa faktorer 
behöver stötta arbetsordningen och det bör även finnas förhållningssätt för hur individerna 
informerar varandra om hur arbetet går i syfte att öka den virtuella närvaron. Vidare menar 
författarna att det även bör etableras förhållningssätt om vad som delas utanför gruppen 
för att undvika att någon/något utifrån stör den interna sammanhållningen. När dessa 
normer väl etableras är det ledarens ansvar att se till att de upprätthålls. Förslag som 
författarna ger på hur det ska gå till är bland annat att kalla till virtuella möten där teamet 
tillsammans får revidera de normer som införts i teamet och även upplysa varandra om hur 
de bidrar till teamets arbete. De framgångsrika virtuella ledare som studerats krävde även 
att deras team kontinuerligt skulle uppdatera gruppen om deras framgångar, exempelvis 
när de uppnått ett speifikt mål eller deadline. Dessa uppdateringar hjälpte teamet att skapa 
tillit till varandras kompetenser eftersom de under hela arbetet följt sina kollegors 
utveckling.   
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2.2.3 Sammanhållning 

Virtuella team består oftast av en grupp individer som har olika bakgrund, erfarenheter, 
intresse etcetera (Malhotra et al., 2007). Framgångsfaktorer inom virtuella team baseras 
på om individerna i teamet kan se fördelar med den mångfald av individer som finns i 
gruppen. En annan faktor som påverkar framgång är om individerna lär känna varandra 
mer än på ett ytligt plan. Förslag på metoder för virtuella ledare att uppnå detta ges av 
författarna, ett av dem är att skapa en så kallad ”arbetskalender”.  Arbetskalendern ska 
innehålla en presentation av varje individ i teamet där hen berättar om sin utbildning, 
erfarenhet, expertis och även en bild som visar hur personen ser ut. Forskning har visat att 
individer i virtuella team börjar samarbeta först när de får veta mer om varandras 
bakgrund. I ansikte-mot-ansikte situationer skulle det falla sig naturligt att dela sådana 
erfarenheter via exempelvis en middag. I virtuella team finns oftast inte möjlighet till detta 
och det kan därför vara en god idé att etablera en ”arbetskalender” vilket Malhotra et al. 
(2007) hävdar är en framgångsrik metod. Författarna menar även att det vid virtuella 
möten är viktigt att teammedlemmarna berättar något personligt om sig själva. Ledaren 
kan exempelvis inledningsvis be samtliga deltagare på mötet berätta en personlig händelse 
som de varit med om under veckan. Detta för att öka sammanhållningen genom att 
teammedlemmarna lär känna varandra på ett ”djupare” plan. Vidare ges förslag på att 
ledarna i början av arbetet ska delegera uppgifter till teamet som ska lösas ”två-och-två”. 
Dessa uppgifter bör delas in efter kompetens för att optimera att de som samarbetar tar 
lärdom av varandra. Denna ”metod” skapar goda förutsättningar för att kommunikation 
och samarbete ska bli bra mellan medarbetarna. I ett virtuellt team som denna metod 
testade på visade sig metoden ha stor framgång eftersom samarbetet individer emellan 
smittade av sig på den övriga gruppen.                

2.2.4 Virtuella möten 

De framgångsrika ledare som undersöktes i studien hade obligatoriska videokonferenser 
med sina medarbetare på regelbunden basis. Dessa videokonferenser genomfördes för att 
ge teammedlemmarna möjlighet att rapportera, diskutera och för att underlätta 
koordinationen för ledaren. Mötenas huvudsakliga syfte var att skapa och upprätthålla 
sammanhållning och engagemang bland teammedlemmarna. För att effektivisera mötet 
och försäkra sig om att endast relevant kommunikation skedde hade ledarna alltid en färdig 
agenda innan mötet ägde rum. Denna agenda skickades alltid på förhand ut till 
teammedlemmarna några dagar innan mötet. Enligt författarna Malhotra et al. (2007) är 
detta en kritisk faktor för att mötena ska bli så framgångsrika som möjligt. Detta gäller 
speciellt vid diskussionsmöten eftersom det finns risk för att ”dålig stämning” skapas om 
teammedlemmarna skulle ha olika åsikter. Vid dessa möten behöver ledarna även här 
skicka ut vad mötet ska handla om och begära in en kommentar från varje teammedlem 
som sedan sammanställs och presenteras på mötet. Vidare anser författarna att det efter 
mötet kan vara bra att sammanställa vad mötet resulterade i och att skicka ut 
informationen till medarbetarna för att inte missförstånd ska uppstå.  

2.2.5 Innovation och problemlösning 
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Ledare som kontinuerligt haft videokonferenser inom virtuella team har visat sig vara 
framgångsrikt för gruppers utveckling och även för att främja innovation (Malhotra et al., 
2007). I de flesta traditionella team väntar individer oftast tills de ses fysiskt med att 
framföra idéer och förslag på hur de exempelvis ska lösa en viss uppgift. Forskning har visat 
att det i framgångsrika virtuella team uppstår brainstorming och idéer i större utsträckning 
än vad det gör i traditionella team (Malhotra et al., 2007). Detta eftersom virtuella team 
inte har möjlighet att ses fysiskt vilket medför att de istället kontinuerligt postar idéer och 
förslag via det gemensamma kommunikationsverktyget. Idéerna och förslagen i virtuella 
team har även oftast högre kvalité än de som skapas i traditionella team eftersom att 
teammedlemmarna ges möjlighet att i sin egen takt utforma idéer och förslag och att tänka 
igenom andras idéer och förslag i större utsträckning än om de skett ansikte-mot-ansikte. 
En förutsättning för detta är att ledarna skapar specifika trådar där teammedlemmarna ges 
möjlighet till att diskutera idéer och förslag.  

2.2.6 Synlighet   

Som tidigare nämnt behöver teammedlemmarna känna self efficacy för att de ska bidra till 
gruppens gemensamma mål. Förutom att känna ”sel fefficacy” behöver de även känna att 
de har nytta av sina kollegors kompetenser (Malhotra et al., 2007). En ledare kan försäkra 
sig om att teammedlemmarna känner detta genom att exempelvis lyfta individuella 
framgångar inom teamet vid virtuella möten. Andra metoder som författarna ger som 
förslag är att ledare kan belöna sina medarbetare synligt när de når framgång. Ledaren 
behöver införa gemensamma aktiviteter så att individerna i teamet lär sig av varandra för 
att främja att kunskap delas vilket bidrar till att teammedlemmarna känner nytta av 
varandra (Malhotra et al., 2007). 

2.2.7 Förväntningar  

Virtuella ledare utmanas ofta av att inte kunna observera sina medarbetares individuella 
prestationer, detta eftersom en ledare som inte är fysisk närvarande inte lika lätt kan se 
vilka utmaningar medarbetaren har och heller inte dennes styrkor (Bradley et al. 2002). 
Hur leder man då människor på distans och hur skapar man produktivitet? Ett konkret 
verktyg som författarna ger är att införa statistik som de synliggör för organisationen, 
exempelvis via ett intranät. Statistiken bör visa hur teamen inom organisationen ligger till 
och de team som presterar bäst bör även belönas och lyftas, både på grupp- och individnivå. 
Detta underlättar även för ledaren att ge feedback till sina medarbetare eftersom den kan 
baseras på statistik snarare än vad ledaren uppfattar att den anställde gör.  
 

3. Metod  

3.1 Val av metod 

Syftet med denna studie är att få en djupare insikt i ett konsultteams upplevelser av ett 
ledarskap där ett digitalt verktyg används som främsta kommunikationsverktyg. För att 
undersöka detta valde vi att göra en fallstudie för att avgränsa syftet till en specifik kontext. 
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En fallstudie används för att få en fördjupad bild av ett avgränsat område inom den ram 
man har för avsikt att undersöka (Jacobson, 2012). Det ger möjlighet att få insikt i 
intervjuobjektens upplevelser av processer och sociala skeenden i en specifik situation. Vår 
fallstudie genomfördes därför på ett team i ett IT-konsultföretag som karaktäriseras av det 
ledarskapet vi ämnar undersöka.  

En vecka efter genomförandet av informantintervjuerna observerade vi ett möte som 
genomfördes via SPARK. Ledaren bjöd in oss till ett måndagsmöte med teamet vilket gav 
oss god inblick i hur ett möte via SPARK utspelar sig och även insikt i hur ett virtuellt möte 
kan struktureras upp. Observationer ses som ett pålitligt sätt att samla information och är 
oberoende av undersökningspersonernas förmåga att delge information och bygger på vad 
som faktiskt händer (Einarsson, Hammar, 2011). Detta förhållningssätt gör att vi kan fånga 
vad som sker i samspel mellan människor vilket gjorde att vi valde direkt observation som 
en del av vår datainsamlingsmetod. Direkt observation lämpar sig bra när man vill 
observera vad som händer, när det händer, vilket gör att data går att samla in från verkliga 
situationer i sin naturliga miljö (Einarsson, Hammar, 2011).  

Eftersom vår studie syftar till att fånga upplevelserna hos medarbetarna föll det sig 
naturligt att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ studie fångar enskilda fenomen som 
undersöks på ett fördjupat och induktivt sätt för att senare generera teorier. Metoden 
fokuserar på förståelse av objektens perspektiv snarare än att kvantifiera data (Bryman, 
2o16). Vid en kvalitativ studie fångas attityder och synsätt på objektens verklighet som i sin 
tur skapar en bild som är så lik verkligheten som möjligt (Jacobson, 2012). Med denna 
metod kan vi fånga medarbetarnas egen uppfattning om hur de tycker att ledarskapet 
bedrivs i den kontext de befinner sig i. 

3.2 Urval och intervjuobjekt 

Deltagarna i vår studie består av åtta respondenter och två informanter. Informanter och 
respondenter skiljer sig från varandra i det avseende att respondenterna befinner sig i det 
fenomen som vi undersöker till skillnad från informanterna som befinner sig utanför 
(Holme, Solvang 1997). Informanterna syftar till att ge oss en övergripande insikt i det 
fenomen som undersökts. Informanterna består av två män och respondenterna av två 
kvinnor och sex män. Bakgrund, ålder och erfarenhet varierar bland våra respondenter och 
informanter (se Tabell 1). De första intervjuer som genomfördes var med informanterna 
och vi använde oss av dessa intervjuer som underlag för att senare utforma intervjufrågor 
till våra respondenter. Respondenterna som intervjuades valdes samtliga av ledaren för 
teamet. Det vi kunde påverka, och som ledaren även tog hänsyn till, var att det skulle vara 
en jämn fördelning av respondenter från de olika arbetsområden i syfte att minska risken 
för att konsulternas tekniska preferenser skulle påverka resultatet. Vi önskade även minst 
två representanter från varje arbetsområde, detta för att resultatet inte skulle bli beroende 
av en persons enskilda upplevelser. Vissa av respondenterna arbetar med endast Cisco 
lösningar och andra endast med Microsoft lösningar, medan andra arbetar med alla IT 
lösningar som teamet erbjuder. Genom att få respondenter med olika bakgrund fick vi ett 
så representativt urval som möjligt vilket av Holme & Solvang (1997) anses som något 
positivt eftersom fenomenet då kan undersökas från flera synvinklar. Nedan redovisas en 
kort presentation av de informanter och respondenter som deltog i studien.   
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Intervjuobjekt Ålde
r 

Kön Anställningsläng
d inom teamet 

Intervjuläng
d 

Informant 1 
 

33 Man Extern 38 min 

Informant 2 
 

46 Man Ca. 2,5 år 1 h 

Respondent 1  
 

40 Man 1 vecka 50 min 

Respondent 2 
 

28 Kvinna 6 månader 32 min 

Respondent 3 
 

33 Man 4 månader  36 min 

Respondent 4 
 

48  Man 4 år  54 min 

Respondent 5 
 

35 Man 6 år 47 min 

Respondent 6 
 

47 Man 3 månader 55 min 

Respondent 7  
 

47 Man 11 år 50 min 

Respondent 8 
 

28 Kvinna 18 månader 1 h  

Tabell 1: Beskrivning av studiens informanter och respondenter. 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Informantintervjuer 
För att skapa en förståelse för det kommunikationsverktyg som ledaren i denna studie 
använder sig av för att leda sitt team började vi med att skapa en användare för att utforska 
verktyget. Därefter genomfördes vår första intervju som var med informanten från 
företaget Cisco som är tillverkare av kommunikationsverktyget SPARK. Intervjun 
genomfördes i syfte att få information och en djupare insikt i SPARKS funktioner och även 
för att få en förståelse till varför verktyget togs fram.  Efter denna intervju genomförde vi 
vår andra informantintervju vilket var med ledaren för det team vi genomfört vår studie 
på. Även här syftade intervjun till att få bakgrundsinformation om varför SPARK infördes 
i arbetet och för att från ledarens perspektiv få förståelse för hur ledarskapet bedrivs i 
dagsläget. På grund av den geografiska distansen till både Cisco representanten och ledaren 
genomfördes intervjuerna på distans via verktyget SPARK. SPARK tillhandahåller 
möjligheten till hög kvalité av video -och- röst samtal vilket medförde goda förutsättningar 
för en lyckad intervju. Kvale och Brinkmann (2014) redogör för vilka nackdelar som finns 
med att genomföra intervjuer på detta sätt; dels att det kan vara svårt att få fram detaljrika 
beskrivningar eftersom det blir en viss distans vilken även medför att kroppsspråk och 
talspråk inte går att tyda på samma sätt som vid ett fysiskt möte. Detta anser vi dock inte 
ha påverkat våra intervjuer eftersom de endast syftade till att få bakgrundsinformation för 
att få de bästa förutsättningarna till att utforma vår intervjuguide som ligger till grund för 
vårt empiriska material. Intervjuerna gav oss en god uppfattning om hur konsultteamet är 
uppbyggt och vilka olika tjänster teamet erbjuder samt vilka olika roller som finns inom 
teamet.   

3.3.2 Intervju med respondenterna  
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Kommunikationen med våra respondenter har fram till intervjutillfället främst skett via 
SPARK eftersom vi på grund av det geografiska avståndet inte hade möjlighet att träffa dem 
fysiskt. Via SPARK informerade vi respondenterna innebörden av att medverka i vår studie 
och även varför studien genomfördes. Vi utformade även ett schema i Google-docs där 
respondenterna själva fick gå in och boka in den tid som önskades för intervju. Alla 
intervjuer förutom en genomfördes fysiskt, detta på grund av att en respondent inte hade 
möjlighet att medverka fysiskt vid den tidpunkt vi hade planerat att åka ner till våra 
respondenters hemmakontor för att genomföra intervjuerna. Då vi hade ett tema som 
berörde hur SPARK används ville vi att det skulle finnas möjlighet att förtydliga 
respondenternas svar genom att de visuellt kunde visa oss SPARK på en av deras enheter. 
Valet att åka ner och träffa våra respondenter fysiskt grundar sig även i att vi rimligen kan 
anta att det blir en djupare tillit när man träffar någon fysiskt. Detta bekräftas av Kvale och 
Brinkmann (2014) som hävdar att man vid fysiska möten är mer interaktiva eftersom vi då 
har tillgång till varandras kroppsspråk och att det även är lättare att vägleda 
intervjupersonerna och att få dem att känna sig trygga, vilket förhoppningsvis medför att 
de är mer angelägna att uppge mer detaljerade beskrivningar.  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville ha flexibilitet 
att variera våra på förhand tematiserade frågor. Semistrukturerade intervjuer är flexibla 
och används just för att fånga upp viss information utan att följa en strikt struktur (Bryman, 
2016). Semistrukturerade frågor passade bra för oss eftersom det ger möjlighet till att 
kunna ställa följdfrågor och anpassade frågor till den respondent som intervjuas. 
Semistrukturerade intervjuer syftar i huvudsak till att fånga uppfattningar och tolkningar 
av händelser och frågor (Bryman, 2014). Eftersom vi ville fånga respondenternas 
personliga uppfattningar om verktyget SPARK lämpade sig denna metod bra då vi även 
ville ge våra respondenter frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. Under intervjuerna 
med respondenterna var vi båda närvarande, innan varje intervju utsågs en huvudansvarig 
som fick ställa intervjufrågorna, den andra personen ansvarade för att föra anteckningar 
och ställa kompletterande frågor om så behövdes. Varje intervju spelades även in för att 
underlätta transkriberingen av den insamlade data. I bilaga 3 presenteras de 
intervjuguider vi följde när vi genomförde våra intervjuer.  

3.3.3 Observation 

För att skapa en förståelse för hur medarbetarna upplever ledarskapet i SPARK ansåg vi att 
det var viktigt att skapa en fördjupad bild i hur detta ledarskap ter sig virtuellt eftersom det 
är i SPARK som kommunikationen främst sker. Varje måndag har ledaren ett 
uppstartsmöte med sitt team och vi fick möjligheten att genom en egen användare i SPARK 
observera ett måndagsmöte med 18 personer från teamet. Målet var främst att skapa insikt 
i mötets struktur, innehåll och vilka tekniska funktioner som SPARK erbjuder för 
videomöten samt hur ledaren använder sig av funktionerna i ett möte.  Mötet var digitalt 
och samtliga medarbetare i teamet var uppkopplade och deltog i ett grupp-videosamtal där 
de anslöt sig en efter en. Vi blev inbjudna i detta gruppsamtal och fick kort presentera oss 
varpå vi stängde av ljudet och bilden för att inte medverka i mötet utan endast observera 
det. Det var således en öppen observation där vi agerade observatörer men där vi var kända 
av gruppens medlemmar. Observationen vi gjorde var ostrukturerad då måndagsmötet 
fortgick i den ordning som det vanligtvis brukar utan påverkan från oss. 
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3.4 Dataanalys  

När intervjuerna var genomförda började transkriberingsprocessen där vi tillsammans, ord 
för ord, transkriberade samtliga intervjuer. I nästa moment delade vi upp oss för att öppet 
och induktivt bearbeta varje transkribering i syfte att formulera intressanta teman som kan 
bidra till vår studie. Denna process gjorde vi i enlighet med metoden grundad teori och 
dess riktlinjer som säger att forskaren ska, med en öppen ansats, hitta eventuella mönster 
i materialet (Hartman, 2001). Denna bearbetning mynnade ut i ett första utkast av en 
intervjuguide som innehöll teman där citat från enskilda respondenter och gemensamma 
mönster från samtliga intervjuer fanns med. Nästa steg i analysprocessen var att undersöka 
om det fanns nyckelteman som kunde likställas av de intervjuer vi enskilt transkriberat. De 
gemensamma nyckelteman vi funnit bearbetades sedan igenom och sammanställdes till 
relevanta kategorier. Vi sparade citat som vi tyckte representerade dessa kategorier för att 
i resultatet kunna exemplifiera vad respondenterna hade uttryckt. Dataanalysen 
resulterade i fem teman som presenteras närmare under rubriken Resultat. 

3.5 Forskningsetik 

Vi informerade samtliga informanter och respondenter i enlighet med Vetenskapsrådets 
(2002) informationskrav. Samtliga av deltagarna i studien informerades både skriftligt 
innan det fysiska mötet och även muntligt vid intervjutillfället. Informationskravet 
innefattar information om studiens syfte, vad den innebär och att intervjuobjektens 
medverkan är frivillig. Innan intervjuerna påbörjades var vi måna om att de var införstådda 
med de etiska riktlinjerna och att de frivilligt valt att medverka. Det sist nämnda är viktigt 
i relation till Vetenskapsrådets Samtyckeskrav. Det material som intervjuerna resulterade 
i hanterades konfidentiellt och med försiktighet i syfte att skydda respondenternas och 
företagets anonymitet. De enda som har haft tillgång till materialet är vi som genomfört 
denna studie och vår handledare för detta examensarbete. Det fjärde förhållningssättet 
som Vetenskapsrådet förespråkar är Nyttjandekravet, vilket vi står bakom genom att inte 
använda det insamlade materialet i ett icke-vetenskapligt syfte utan endast använda 
materialet till denna studie. Studiens resultat kommer att publiceras i DIVA-systemet som 
är en databas för forskning.  

3.6 Metoddiskussion 
Intervjuernas syfte var att fånga medarbetarnas upplevelser av ledarskapet via SPARK. 
Eftersom vi berör ledarskapet ansåg vi det som en kritisk faktor att träffa dem fysiskt. Vi 
var dock tydliga med att det inte var själva ledarskapet som skulle undersökas utan att 
fokus var att undersöka hur ledarskapet bedrivs via verktyget SPARK. I efterhand kan vi 
konstatera att detta var ett budskap som framgick. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) får 
man oftast ut mer detaljrika beskrivningar vid fysiska möten. Detta var något som under 
intervjuerna framkom väldigt tydligt eftersom att flertal av respondenterna delade med sig 
av personliga händelser. Dock hölls en av våra intervjuer på distans vilket kan vara en 
nackdel eftersom vi inte hade samma möjlighet att skapa en relation till denna respondent 
som till de andra respondenter vi träffat fysiskt. Vi tror dock inte att detta påverkat själva 
resultatet då vi upplever att innehållet håller samma kvalité som övriga intervjuer, däremot 
hade intervjun möjligen kunnat bli mer personlig vid fysisk kontakt. 
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Valet av kvalitativa intervjuer som metod kan ha påverkat resultatet eftersom det alltid 
finns en risk för att respondenterna känner sig styrda att svara på ett visst sätt för studiens 
syfte (Walsham, 1995). Även om vi utformade intervjuguiden med så öppna frågor som 
möjligt fanns det tillfällen vid intervjuerna där vi avbröt våra respondenter och där vi 
ställde styrande frågor. Då respondenterna var medvetna om vilka kollegor i teamet som 
skulle delta i studien kan även detta ha påverkat vissa av svaren då vi ställde frågor som 
handlade om teamets dynamik och om teammedlemmarnas relation till varandra. En 
nackdel Walsham (1995) tar upp är att data som respondenten anser vara känslig eller 
konfidentiell inte delas med forskaren. Vi anser oss dock ha fått en god relation till 
respondenterna och hävdar att ömsesidig tillit utvecklades. Vi byggde även upp en god 
relation till ledaren för det team som studien genomförts på. Detta tror vi har att göra med 
att vi under hela arbetet haft kontinuerlig kontakt med ledaren via verktyget SPARK och 
även för att vi träffat hen personligen när vi besökte teamets kontor. Den goda relation som 
vi utvecklat till ledaren har varit till stor fördel eftersom vi alltid fått snabb respons på 
funderingar som dykt upp under arbetets gång. Ledaren har även läst igenom och godkänt 
bakgrundsdelen i vårt resultatavsnitt där vi beskriver företaget, konsultteamet och 
ledarskapet. Detta anser vi stärker vår uppfattning om hur konsultteamet arbetar och även 
uppfattningen om hur ledarskapet är tänkt att bedrivas, vilket medför hög reliabilitet till 
uppsatsen.  

Under en av de fysiska intervjuerna som hölls avbröts inspelningen efter cirka 30 
minuter, totalt varade intervjun i cirka 50 minuter. Detta ledde till att vi i efterhand inte 
kunde transkribera hela intervjun utan vi fick sammanställa sista delen av intervjun med 
hjälp av de anteckningar som förts under intervjun. Detta kan ha påverkat resultatet 
eftersom de anteckningar som gjordes endast bestod av nyckelord. Dock upptäckte vi att 
intervjun avbröts direkt efter att intervjun avslutades då vi med detsamma sammanfattade 
så mycket som möjligt av det vi memorerat från den sista biten av intervjun. Det bör även 
nämnas att denna intervju även hölls på ett annat språk eftersom respondenten inte talade 
flytande svenska. Då vi som genomförde intervjun även talar det språk som intervjun hölls 
i är detta inte något som påverkat resultatet. Dock har citaten från denna respondent 
översatts till svenska för att bibehålla respondentens anonymitet. Vi anser att innehållet i 
citatet motsvarar det som respondenten har sagt, men förbehåller oss rätten att 
meningsuppbyggnaden kan vara annorlunda.  

De respondenter vi fick tilldelade av ledaren består av personer med olika bakgrund i 
den meningen att de har olika yrkesbakgrund, åldersspann, kön och anställningstid inom 
teamet vi genomfört studien på. Detta anser vi vara till studiens fördel eftersom att en av 
våra frågeställningar i studien var att fånga beteendeförändringar. I och med den mångfald 
av respondenter som medverkat i vår studie kan resultatet representera flera grupper 
exempelvis ålder, etcetera. En av de respondenter som medverkade hade inte arbetat inom 
teamet i mer än en vecka vilket däremot kan vara en nackdel eftersom att personen i fråga 
inte hunnit bekanta sig med det sättet ledaren i teamet bedriver sitt ledarskap på. Dock 
anser vi inte att detta påverkat vårt underlag för studiens syfte eftersom att det även gav 
oss insikt i hur en helt ny medarbetare ställer sig till ett ledarskap som bedrivs genom ett 
kommunikationsverktyg. Det ger oss även möjlighet att få insikt i vilka 
beteendeförändringar det kan komma att krävas av en nyanställd i teamet.   
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras en kort bakgrundsinformation om företaget, konsulterna och 
konsultchefen för att ge läsaren en tydlig grund och förståelse av konsultteamet och 
SPARK. Därefter redogör vi för vårt empiriska material där resultatet är uppdelat i olika 
teman för att tydliggöra den kodning som gjorts efter respondenternas svar. Vi benämner 
även varje respondent med en individuell siffra för att inte riskera att avslöja några 
identiteter.   

4.1 Bakgrund 
Nedan presenteras en beskrivning av företaget, konsultteamet, ledarskapet och verktyget 
SPARK. Detta för att ge en bättre förståelse av verksamheten och de delar som berörs i 
resultatet. 

4.1.1 Företaget och konsultteamet  

Företaget där studien genomförts kommer inte benämnas med sitt riktiga namn utan med 
namnet Malström för att inte riskera att avslöja känslig information om företaget. 
Malström är ett IT- företag där majoriteten av de anställda arbetar som konsulter med 
uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Företaget finns på flera orter i Sverige och 
även internationellt. Kärnverksamheten är att skräddarsy IT lösningar, både mjukvara och 
hårdvara. Vår studie har genomförts på en verksam grupp inom företaget Malström, denna 
grupp och dess konsultchef kommer inte heller benämnas vid namn av samma ovan 
nämnda anledning. Konsultgruppen kommer benämnas med namnet ”team” och 
konsultchefen som ”ledare”. Teamet består i dagsläget av cirka 26 konsulter med olika 
åldersspann, där samtliga konsulter ingår i samma enhet och delar samma ledare. 
Konsulterna är fördelade på tre områden med fokus på olika IT-lösningar, vissa arbetar till 
exempel endast med Microsofts lösningar och andra med Ciscos lösningar. Konsultteamet 
är dock sammansatt till ett och samma team med anledningen av att de arbetar med 
liknande och sammanhängande teknik.  

Konsulterna använder kommunikationsverktyget SPARK som främsta 
kommunikationskanal. Kommunikationen med ledaren och mellan konsulterna sker 
främst via chatt eller videosamtal i SPARK. En del av konsulterna har arbetat längre än 
andra vilket medfört att vissa av konsulterna deltagit vid implementationen av SPARK 
medan andra börjat efter implementationen och introducerats i SPARK i samband med att 
sin påbörjade anställning. Eftersom konsulterna har olika specialiteter och olika 
erfarenheter inom branschen erbjuder teamet olika tjänster, bland annat erbjuds 
rådgivning, design, felsökning och implementation. Konsulterna arbetar mestadels 
självständigt och oftast mot en eller flera kunder. Ibland förekommer det dock att en del av 
konsulterna arbetar tillsammans mot samma kund. Vissa av konsulterna arbetar mer 
frekvent med varandra än andra, detta beroende på vilken kompetens kunden efterfrågar.  
Konsulterna sitter utspridda och arbetar, oftast sitter de ute hos kund men ibland arbetar 
de även hemifrån eller på ett av Malströms egna kontor.  

Teamet har inga uttalade regler för arbetstider (med undantag om detta avtalats 
med den kund de arbetar ute hos för tillfället), vilket ger dem stor frihet att lägga upp sitt 
arbete hur de själva vill. Tillsammans har teamet ett mål och det är att uppnå årsbudgeten.  
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4.1.2 Ledarskap 

Ledaren har gått från att i huvudsak kommunicera med sina konsulter via mejl och fysiska 
möten till att nästintill idag helt bedriva sitt ledarskap och sin kommunikation via det 
digitala verktyget SPARK. Det är här hen idag håller samtliga möten med sina konsulter; 
uppstartsmöten, kvartalsmöten, avstämningsmöten etcetera. Ledaren träffar endast sina 
konsulter fysiskt när de har medarbetarsamtal, när medarbetarna själva ber om att få ses 
fysiskt, när de råkar springa på varandra på kontoret och även två gånger om året då de har 
inplanerade ”kickoffs” inför kommande arbetsperiod. Uppföljningen av samtliga möten 
sker via SPARK. De fysiska möten som arrangeras två gånger per året hålls främst för att 
motivera konsulterna genom att arbeta kring förståelsen för hur deras arbete bidrar till 
verksamheten. Andra sätt ledaren motiverar sina konsulter är genom att exempelvis lyfta 
fram individer vid SPARK möten eller i det brev som skickas via mejl varje vecka. Ledaren 
betonar även att om hen upplever att vissa konsulter är mer introverta än andra lägger hen 
ner mycket tid på den personen när de ses fysiskt eftersom ledaren upplever att det kan 
vara svårt att nå fram till sådana personer virtuellt.   

Måndagsmötena som sker via SPARK beslutades att införas efter påtryckningar från 
ledningen för att öka kundnöjdhet. Ledaren valde att ha dessa möten på måndagar då hen 
ansåg att det var en bra start på veckan. Att ha mötena via SPARK ger samtliga konsulter 
möjlighet att delta virtuellt, vilket underlättar då de oftast är utspridda på olika geografiska 
platser.  

Ledaren för teamet har många års erfarenhet av att arbeta med ledarskap och har verkat 
inom konsultbranschen i mer än tio år. I intervjun som genomfördes med ledaren framkom 
det att hen identifierar sig med tre ledarskapsegenskaper; tydlighet, närvaro (både kvalité 
och kvantitet) och beslutsamhet. Hen har en grundidé om att ge sina konsulter full frihet 
och fullt stöd i arbetet. Ledaren påbörjade sin anställning som konsultchef för cirka två år 
sedan och beslutade då att införa kommunikationsverktyget SPARK, och att använda 
verktyget som främsta kommunikationsmedel med sina konsulter. Den bakomliggande 
faktorn till införandet av SPARK var bland annat för att effektivisera kommunikationen 
med sina konsulter. Ledaren upplevde att det dåvarande arbetssättet, vilket var mejl som 
främsta kommunikationskanal, var ineffektivt. Den andra faktorn till att ledaren valde att 
införa SPARK var att komma bort från tidskrävande beteenden som ofta kommer i uttryck 
vid fysiska möten. Ett exempel på ett sådant beteende är enligt ledaren att människor 
tenderar att berätta privata angelägenheter som är irrelevanta för arbetet i större 
utsträckning när en ledare är fysiskt närvarande. Ett annat exempel ledaren tar upp är att 
hen kan fördela uppmärksamheten till sina anställda på ett mer jämlikt sätt eftersom 
uppmärksamhetskrävande personer tar mer plats vid fysiska möten. 
Uppmärksamhetskrävande personer, eller “alfahonor”/”alfahannar” som ledaren 
benämner dem som, har en tendens att ta över diskussioner. Ledaren hävdar att detta 
beteende försvinner när ledarskapet bedrivs via SPARK. De effekter SPARK medfört har 
lett till att hen fått mycket mer tid över till sitt arbete med kunder, än vad hen hade innan 
SPARK infördes. 

4.1.3 Kommunikationsverktyget SPARK  
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SPARK har utvecklats av företaget Cisco och marknadsförs som ett 
kommunikationsverktyg för team (Cisco, 2018).  Verktyget erbjuder olika funktioner; 
meddelandefunktion, mötesfunktion samt samtals- och videofunktion. Vidare ingår det 
funktioner såsom whiteboard, fildelning och konferensfunktion. SPARK marknadsförs 
som ett mobilt verktyg och Cisco har utvecklat applikationer till både dator och smartphone 
så att man alltid har möjlighet att vara tillgänglig. Nedan presenteras skärm-dumpar från 
verktyget SPARK för att få en bättre uppfattning om verktyget.  
 

  

Bild 1. Visualiserar funktioner i SPARK 
(Cisco, 2018).                                       

Bild 2. Visualiserar ett videosamtal i 
SPARK (Cisco, 2018). 

  

Bild 3. Visualiserar funktionen där 
mötesrum skapas (Cisco,2018)                                       

Bild 4. Visualiserar chattfunktionen i 
SPARK (Cisco, 2018). 

 

I och med införandet av SPARK skapade ledaren tre kanaler för teamet. En av kanalerna 
benämns som Allmänt, denna kanal är en social kanal där konsulterna kan dela sådant som 
inte hör till arbetet, här delas till exempel semesterbilder och roliga klipp. De andra två 
kanalerna benämns som; Informationskanalen och Resurskanalen, i båda dessa kanaler 
har ledaren uttryckt att konsulterna behöver uppdatera sig i dagligen. I 
Informationskanalen delas information exempelvis från ledningen på företaget eller 
information som kommer från ledaren. I Resurskanalen skickar ledaren förfrågningar på 
uppdrag från kunder.  

4.2 Tema 1: Effektiv & konstant kommunikation  
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Kommunikationen via SPARK innebär att kommunikationen sker mycket snabbt och 
frekvent. Respondent 2 uttrycker att hen hinner skriva tio SPARK meddelanden på samma 
tid som om hen hade skrivit ett mejl. Detta bidrar till att det blir mycket kommunikation 
under arbetsdagarna vilket konsulterna behöver ta hänsyn till. Samtliga respondenterna 
beskriver exempelvis att de alltid är inloggade i SPARK och aktiva i applikationen flera 
gånger i timmen för att uppdatera sig i någon av kanalerna om de exempelvis fått notiser. 
Samtliga respondenter uttrycker även att de är inloggade i SPARK när de är hemma efter 
arbetstid.  
 

“Det är varje dag, till och med på helgerna ... jag vet inte varför men. Massvis med 
gånger varje dag. Haha. Bara för att kolla av liksom, så det är ... tjänstemobilen 
plingar till när någon skriver någonting, men oftast har jag på ljudlöst. Men den 
här, min privata mobil där har jag stängt av notifikationer och så från SPARK, så 
det blir att jag kollar ofta från den privata ändå liksom. Så det blir att man är 
väldigt aktiv där. Går inte att låta bli. Det finns en sådan “Allmänt”-chatt där man 
kan skriva lite vad som helst, så där kollar man ju ibland.” Respondent 3 

 
”Det känns lite som en fågel på axeln som ständigt säger; ”Svara mig, svara mig, 
svara mig”. Det kan vara lite, inte stressigt, men när du försöker fokusera på något, 
när du försöker lösa komplicerade uppgifter så behöver du fokusera. Jag tror att 
jag behöver vara lite mer, eller jag tror i alla fall att jag behöver vara lite mer 
disciplinerad och sätta telefonen på ”stör ej läge”, och använda verktyget på rätt 
sätt. Respondent 1   
 

Samma respondent uttrycker även att hen känner mer skyldighet att besvara ett 
meddelande i SPARK än om hen hade fått det på mejl.  
 

”Om någon ställer en fråga via SPARK så känner man skyldighet att svara den 
personen direkt, men med ett mejl, där kan du titta på mejlet och ”hm, jag tror inte 
jag vet hur man löser det där” - förstår du? Och så gör du lite research innan, och 
sen svarar du via mejl men i SPARK så blir du mer ställd mot väggen.” Respondent 
1  

 
Samtliga respondenter betonar att SPARK bidrar till snabbare kommunikation, både med 
andra konsulter och med ledaren. Anledningen till detta är att man förväntar sig snabba 
svar vilket dels påverkas av att SPARK erbjuder funktionen gruppchatt vilket möjliggör att 
ett meddelande når alla samtidigt. Samtliga respondenter uttrycker sig även positiva till 
måndagsmötena via SPARK eftersom samtliga deltagare kan vara med oavsett geografisk 
placering, och även för att de upplever att mötena blir väldigt effektiva.  
 

“[...]sen tycker jag också att det är positivt att köra vissa möten digitalt för att det 
inte blir så mycket småsnack som om man hade suttit i ett rum och pratat för att då 
blir det väldigt digitalt blir det mest information” Respondent 2  
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Respondent 3 uttrycker även att SPARK bidrar till effektivare diskussioner än om dessa 
hade skett fysiskt och att det även bidrar till att alla individer får komma till tals.  
 

“Ja, det kanske hade blivit lite hetsigt där [om diskussionen hade skett fysiskt]. Kan 
jag tänka mig, eller prata i mun på varandra. Så på så sätt är det ju faktiskt rätt 
bra att ha saker över text, i alla fall i vissa situationer. Alla får ju faktiskt komma 
till tals på ett eller annat sätt”.  Respondent 3  

 
Respondent 2 uttrycker att även beslutsfattande blir mer effektivt i SPARK då beslut 
generellt får mindre motstånd när de kommuniceras via SPARK.  
 

“Ja, jag tror att det går betydligt snabbare och besluten får mindre motstånd 
eftersom man opponerar sig mindre i grupp. Det blir lättare att hoppa på tåget” 
Respondent 2 

 
Att kommunikationen främst sker via SPARK medför att respondenterna upplever att de 
har en bra relation till sin ledare. Verktyget har bidragit till att ledaren upplevs ha väldigt 
hög närvaro och även att respondenterna upplever att de på ett enkelt och effektivt sätt kan 
få tag på sin ledare. Ett flertal av respondenterna upplever att relationen till sin ledare blivit 
bättre efter införandet av SPARK och att kontinuerlig kommunikation kan ske i större 
utsträckning än innan.  
 

“[...] vi pratar mera i och med att det är lättare. Har ju lärt känna hen1 mera det 
skulle jag säga. Hade man inte haft den (SPARK) hade man ju varit tvungen att 
ringa vilket betyder att man oftast skickar mejl och med tanke på, jag har alltid 170 
olästa mejl som jag inte orkar så är det ganska lätt att inte se de längre så att man 
missar det.” Respondent 4  
 
“Jag tycker att SPARK finns gör att vi kan ses, om inte fysiskt men åtminstone 
virtuellt då. Annars hade ju det mötet inte skett alls” Respondent 5  
 
“Hen svarar ofta, hen är också väldigt tydlig med att om hen inte kommer att hinna 
svara snabbt så skriver hen det på morgonen. “Idag kommer jag att vara iväg så 
jag kommer att svara lite mer sporadiskt”. Hen är väldigt tydlig med det.” 
Respondent 2   
 
“Det som är, kollar man på SPARK klienten så, då skickar man iväg ett meddelande 
utan att veta om ledaren är på möte eller inte så det är väl de, hen kan ju få 
meddelande under ett möte men hen brukar i och för sig svara ändå.”  Respondent 
5  
 

                                                      
 
1 *För att bevara respondenternas och ledarens anonymitet har vi valt ändrat citatens 
han/hon till hen. 
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Respondent 3 uttrycker att ledaren varit tydlig med att hen vill att kommunikationen 
endast ska ske via SPARK, om konsulterna sms:ar, ringer eller mejlar garanterar inte 
ledaren något svar.  

När vi frågade respondenterna om de upplever det som rörigt att använda flera verktyg 
i arbetet gav de väldigt varierande svar. 

“För det blir väldigt rörigt, måste hålla ordning på vem jag pratar med och i vilken 
kanal, eller verktyg jag ska använda det för.” Respondent 8  
 
“Det är ju väldigt oklart i hur vi ska jobba så några jobbar ju i SPARK, några i teams 
och vissa hamnar mittemellan och jobbar i båda så det blir väldigt rörigt.” 
Respondent 8  
 
“I Teams kan du ha dom här chattgrupperna och du har video, chattmöjligheten, 
ringa men du kan också länka in sidor och intranätsidor direkt in i Teamsklienten 
- vilket du inte kan göra i SPARK då. Så det är väl det då liksom, samtidigt är jag 
osäker på om det är det som är egentligen tanken med SPARK.” Respondent 3 
 
“Med tanke på hur vi arbetar är det bra för vi behöver kunna flera olika. Och ska 
du kunna det behöver du jobba i det. Sen om man tittar på det rent optimalt, m nej 
kanske inte. Då ska man ju ha ett och samma verktyg såklart kan man ju tycka.” 
Respondent 5  

4.3 Tema 2: Kompetensdelning 
Respondenterna ger indikationer på att SPARK bidrar till att konsulterna får bättre koll på 
varandras kompetenser. Detta uttrycker respondenterna beror på att SPARK sparar alla 
konversationer vilket möjliggör det för konsulterna att gå tillbaka och läsa tidigare 
konversationer. De uttrycker att de exempelvis läser i Resurskanalen om uppdrag som 
konsulterna tagit vilket ger information om vilken kompetens de besitter.  
 

“Sen när vi får resursförfrågningar i SPARK så ser man vilka som svarar, då 
förstår man vilka som kan… För mig som var ganska ny så var det lätt att följa 
“jaha, hen kan det och hen kan det”. Respondent 6  
 
“Det kan vara ganska intressant faktiskt, att se vilka frågor som dyker upp i 
kanalen och se vad som händer hos en kund som man kanske inte är akut eller direkt 
involverad i just nu men det kan vara en kund som man återkommer till ibland och 
då kan det vara lite intressant. Och då får man en feedback eller en information 
som man inte hade fått annars.” Respondent 7   
 

En respondent uttrycker även att måndagsmötena bidrar till att konsulterna får mer insikt 
i varandras kompetenser. 
 

“Ja, alla ska ju berätta vad dom ska göra. Ja men det är väl bra att ha koll på vad 
dom andra ska göra också om [..] man kanske stöter på ett problem som man själv 
har och så vet man “Aha! Hen eller hen jobbar med det just nu” Då kanske den 
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personen vet hur jag ska göra, det är bra att ha den avstämningen” Respondent 3
   
 

En del av respondenterna uttrycker att det finns möjlighet att ta del av vad deras kollegor 
inom teamet besitter för kompetenser men att detta kräver att de självmant går in i SPARK 
och letar efter denna information. Respondenterna uttrycker att de inte upplever att 
information och kunskap delas i den utsträckning som de hade önskat.  
 

“[...]de vet ju att jag jobbar med sharepoint men de e ju lite som att säga att jag kör 
bil. De har inte en susning om vad det är för bil eller vad det är för färg, eller vad 
jag gör med bilen.” Respondent 5   
 
“I resursgruppen kan man se vad de andra hoppar på för uppdrag, men annars 
delar vi inte alls mycket faktiskt.”  Respondent 2   
 
“Men jag upplever inte att vi delar så mycket teknisk information i SPARK eller i 
Teams heller, vi har inget sådant forum där vi postar bra ha tips liksom, det är min 
känsla.”  Respondent 7  
 
”Vi har en liten grupp med bara xx konsulter, det är ungefär fem av oss, så om vi 
stöter på något problem; jag hittade den här buggen, då svarar någon av oss 
nästan på en gång och säger "oh ja, jag såg det!" Det är jättebra för att lösa sådana 
problem till exempel..." Respondent 1 

4.4 Tema 3: Sammanhållning 
Respondenterna uttrycker att SPARK bidrar till att teamet socialiserar mer med varandra 
vilket medför att de känner mer sammanhållning eftersom de enklare kan dela med sig av 
privata saker och även hämta stöd hos varandra.  
 

“Och privat, det händer ju att folk delar med sig av fina bilder eller roliga grejer, 
eller sådär som inte rör arbete och det bidrar ju också till en gemenskap och en 
gruppkänsla.” Respondent 8   
 
“Ja men, det ger ju, på ett professionellt plan ger det utrymme att hjälpa och stötta 
varandra på ett bra sätt i och med att vi är geografiskt spridda så behöver vi ha n 
slags kommunikationsverktyg, å då hjälper ju SPARK jättemycket till för att vi ska 
kunna känna att vi når varandra och att vi är ett team och vi är nära även om vi 
inte är det fysiskt.” Respondent 8   
 
“[...]det har ju hjälpt till det positiva, så jag tror och tycker att det hjälper till att 
hålla ändå, kommunikationen med sina kollegor trots att man inte ses face 2 face 
och är på kontoret hela tiden.” Respondent 3   
 



 
 

22 
 
 

En av respondenterna uttrycker även att SPARK bidrar till att ledaren inte favoriserar 
någon vilket underlättar sammanhållningen i teamet.   
 

“[...] så känner jag att det är enklare för ledaren att inte favorisera någon. 
Kommunicerar man digitalt så blir det ganska lik kommunikation oavsett vem, alla 
får lika mycket tid på något sätt. Det tycker jag är positivt.” Respondent 2  

 
Samtliga respondenter upplever att de även känner sig trygga med att hämta stöd hos sin 
ledare, både när det gäller arbetsrelaterade, -och privata angelägenheter och de verkar även 
känna hög tillit till sin ledare. Samtliga respondenter är även överens om att de vid 
allvarligare problem vill träffa sin ledare fysiskt, dock tas alltid första kontakten via SPARK.  

4.5 Tema 4: Språk 

En del av respondenterna uttryckte att det kunde vara utmanande att uttrycka samma 
jargong i text jämfört med när man talar med någon fysiskt, ett exempel på denna svårighet 
är att mottagaren inte uppfattar tonläge. Respondenterna uttryckte att man i chatten ofta 
skriver kort och koncis och inte lika nyanserat som vid en fysisk konversation. 
 

“Ja men när vi uttrycker oss i skrift och i text kontra när vi pratar fysiskt så kan 
man ju liksom inte väva in allt med kroppsspråk, tonläge, betoning, allt som liksom 
påverkar budskapet, så att det är ju lätt hänt att det blir så i all skriftlig 
kommunikation, även mejl också, då får man försöka förtydliga ett skämt med en 
glad gubbe.” Respondent 8  

 
“Det var ju nytt för mig att jobba på det sättet, då var jag ju utrotad i mejl och aha 
kan man chatta, blir det seriöst att chatta liksom? Men det är ju en vanesak.” 
Respondent 7  
 
“Svårt att visa alla uttryck och känslor via text. Jag försöker undvika det med att 
använda massa smileys och sådan skit. Haha. Så att .. ironi och sarkasm kan ju 
vara lite mystiskt eller att det inte går fram alltid. Eller skratt ..blinksmileys och så 
är bra.” Respondent 3 

 
En del av respondenterna uttryckte även att SPARK inte lämpar sig för text som innehåller 
mycket information eftersom att SPARK inte erbjuder funktioner som möjliggör det att 
strukturerar upp en text med exempelvis mellanrum och punkter.  
 

“Jag tror att man generellt sätt håller en sån här chattfunktion ganska kompakt, 
man sitter ju inte och skriver några essäer där liksom. Det blir ganska rakt, att nu 
gör vi såhär. Ah okej, skickar tummen upp.” Respondent 7  
 
“Det enda är väl om man ska få igenom för mycket information genom SPARK så 
tycker jag det blir lite, om man ska ha en stor portion information, min 
personlighetstyp vill ha lite strukturerat och sådär så då tycker jag att det kanske 
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lämpar sig bättre med ett e-postmeddelande med rubriken, underrubriken och 
punktlistor osv.”  Respondent 5 
 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att de upplever mycket chattande om sådant som 
inte är arbetsrelaterat. Detta hävdar de är en bidragande faktor till att de tappar fokus i 
arbetet då de får notiser i telefonen väldigt ofta. Vissa konsulter i teamet är endast aktiva i 
de obligatoriska kanalerna, Resurskanalen och Informationskanalen, och upplever att de 
störs när andra kollegor börjar skriva irrelevant information i dessa kanaler. En del av 
respondenter har även önskemål om att kunna prioritera olika rum just för att kunna 
stänga av aviseringar i vissa kanaler istället för att dämpa hela applikationen.  
 

“För att om jag då har tagit bort mig själv från allmänt kanalen för att jag inte vill 
ha sånt då vill jag ju inte bli matad i Informationskanalen.” Respondent 5  
 
“Det jag skulle vilja ändra på är hur folk använder det. Det är det i så fall. Att man 
kanske inte ska använda det och liksom du vet skriva skämt hela dagarna för att 
det stör liksom det man egentligen borde prata om.” Respondent 2 
 
“Jag skulle vilja att man kan prioritera rummen, till exempel 1,2,3 och i appen 
kunna välja att muta rum som har till exempel. prioritet 3 en snabbfunktion för 
dessa. Typ muta alla prioritet 3 rum.” Respondent 2 
 
“Nackdel är ju att man hela tiden blir avbruten, även om jag kan ställa in så att 
jag liksom, vill inte ha notifikationer, så kommer det ändå upp en etta. Även om 
inte plinget och den här rutan kommer fram så syns det ändå att det är något 
oläst, så att jag kan inte helt avskärma mig från det, och det här är ju den störst 
anledningen till att folk är stressad liksom, man känner att man inte får sina 
saker gjorda och det får man inte eftersom man hela tiden blir avbruten liksom. 
Att kollegor kommer förbi och prata det är ju ett annat sätt, men nackdelen är att 
jag kan liksom inte stänga av, då får jag logga ut. Och då kan jag missa annan 
info jag vill komma åt.“ Respondent 8  
 

En av respondenterna var ovan att arbeta med IM-verktyg och hade endast använt mejl 
som kommunikationsverktyg. Respondenten uttryckte oro över att chatt skulle vara oseriös 
i arbetsrelaterade sammanhang, men kunde dock väldigt enkelt anpassa sig till verktyget.  

" [...] det var ju nytt för mig att jobba på det sättet, då var jag ju utrotad i mejl och 
aha, kan man chatta? Blir det oseriöst att chatta liksom? Men det är ju en vanesak 
[...] Det gick över ganska fort. Detta är ju ett arbetssätt som, [...] Så att det här sättet 
att jobba, det är ju något som jag anammat ganska bra så att säga" Respondent 7 

4.6 Tema 5: Upplevelser av ledarskapet 

Ledaren har uppstartsmöten varje måndag via videosamtal i SPARK för att starta 
arbetsveckan med sina konsulter. Under våra observationer av ett sådant möte framkom 
det att konsulterna delar med sig av kommande vecka och vilka uppdrag konsulterna 
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arbetar med. Detta gör att de även får insikt i varandras arbete vilket ger dem en viss inblick 
i vilka kunder som är aktuella för tillfället och även en möjlighet att ta stöd från kollegor 
om det behövs. Det ger även utrymme för konsulterna att berätta om kunden man arbetar 
hos för tillfället efterfrågar annan kompetens som företaget Malström kan erbjuda. I våra 
observationer framkom det tydligt att det är ledaren som delegerar ordet under mötena. 
Innan konsulterna redogör för sin kommande vecka presenterar ledaren en så kallad 
“moodcheck” där konsulterna och ledaren kan se välmåendet i teamet. Denna “moodcheck” 
besvaras av konsulterna i slutet på varje vecka och den syftar till att visa hur konsulterna 
mår efter en arbetsvecka. Ledaren är tydlig med att det är konsulternas individuella ansvar 
att kontakta hen om de behöver avlastning i arbetet. Ledaren kan själv inte se vem som 
besvarar vad i denna "moodcheck" eftersom svaren i verktyget är anonyma. 
Respondenterna uttrycker sig väldigt varierat när vi frågar dem om vad "moodcheck" 
verktyget betyder för dem. 
 

“Det möjliggör för ens ledare att få en veckovis övergripande typ “hur går det”... för 
ledaren tycker jag det är riktigt bra, lite opersonligt för oss men ur ett 
ledningsperspektiv är det bra med en omedelbar återkoppling så att de kan komma 
tillbaka efteråt och säga “du ser verkligen inte ut att må bra, är allt okej?” det är i 
alla fall något de kan komma tillbaka till.” Respondent 1 
 
“Den fungerar.. bra. Eller främst.. Det är väl mest ledaren som får ut någonting av 
det...” Respondent 3  
 
“Men jag tycker att det är jättebra, så man får en veckocheck. Inte bara för hens 
skull utan också för en själv, hur ser resten av gruppen ut, har dem också mycket 
utmaningar just nu eller ser man att någon mår väldigt bra, då kan man börja 
fundera lite på sin egen tillvaro. Så det är fantastiskt bra.” Respondent 2  
 
“Att hen följer upp det här och uppmanar oss att känner vi att vi behöver det så har 
vi möjlighet att boka ett möte och så kan ledaren se vad hen kan göra för att avlasta 
dem personerna som känner att de behöver de. Så även om det inte är så 
jätteaktuellt för mig så tycker jag att tryggheten i det är viktig.” Respondent 7 
 
“Funktionen är väl kanske bra, jag själv deltar inte i den undersökningen, det är väl 
främst av skälet att jag inte vet var den data lagras. Och hur anonym är den 
undersökningen?” Respondent 5  

 
Samtliga respondenter uttrycker fysisk närvaro som en viktig faktor för att kunna skapa 
relationer och hävdar att man inte kan få samma typ av relation virtuellt. Majoriteten av 
respondenterna beskriver SPARK som ett komplement i arbetet för att underlätta och 
effektivisera kommunikationen. De lyfter framförallt fram att det inte går att vara lika 
spontan när ledarskapet inte till 100 % bedrivs genom fysisk närvaro och heller inte när 
man arbetar inom konsultbranschen där man ofta arbetar ute hos kund.  
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“Ja, det finns något med oss människor som gör att vi gärna väntar med att ta 
saker tills vi ses, vad det är det vet jag inte riktigt men jag märker det för när hen 
är på kontoret så, så är det alltid en eller ett par stycken som ska bolla vissa grejen 
med hen, vad det än är. Om det är något roligt, något som inte hör till jobbet eller 
om det är något som hör till jobbet. Det händer ju något med människor när man 
möts. På så sätt kan man ju inte enbart bedriva ledarskap via ett tekniskt verktyg, 
man kan inte få samma sorts kommunikation och relation i ett sånt här verktyg, 
det tror jag inte.” Respondent 8  
 
“Men ibland kan man sakna “Jag behöver bara prata med min ledare om ingenting-
snacket” Det kan man ibland sakna att ...man springer på samma kontor men så 
sitter vi med varsin telefon och SPARKAR med varandra fast vi är i samma hus. Det 
kan bli lite opersonligt ibland också, kan jag uppleva.” Respondent 2  
 
“För mig är det ovärderligt att ha, att träffa någon på ett annat sätt än bakom ett 
tangentbord. Och då menar jag mer än de obligatoriska mötena vi har när det 
gäller utvecklingssamtal och lönesamtal och sånna grejor, de är begränsade till 
några gånger om året då. Men det här att springa på med varandra på kontoret, 
att ta en kaffe och prata med varandra, det tycker jag är oerhört viktigt.” 
Respondent 7 
 

När vi frågade konsulterna om vilka förväntningar de har på sin ledare svarade majoriteten 
att hens ansvar är att se till att alla mår bra. En del konsulter uttryckte även att det var 
ledarens ansvar att stötta konsulterna i planeringen av sitt arbete och att utveckla dem i 
arbetet samt att fatta beslut när konsulterna inte kunde komma överens med varandra. 

 
“Hen ska bara se till att allt fungerar för allihopa. Det är ledarens uppgift tycker 
jag, och se till att alla mår bra.” Respondent 6 
 
“... hens ansvar är ju till stor del hur vi mår liksom.” Respondent 8 
 
“... lägger man en plan för året, vad ska man ha för fokus, vad ska man titta på för 
ev. utbildningar och certifieringar, vad man tycker är roligt, vad man vill jobba 
mer med i samband som man sätter en budget för året.” Respondent 7  

 
En av respondenterna uttryckte även att hen känner sig trygg med att höra av sig till sina 
kollegor för att få stöd i arbetet.  
 

“Om man säger stöd som i form av att man behöver hjälp i att utföra en uppgift så 
är det mer naturligt att höra av sig till sina kollegor.” Respondent 7  

5. Analys och diskussion 
Nedan redogörs ledarens perspektiv på hur ledarskapet genom det digitala verktyget 
SPARK fortlöper, det vill säga hur ledaren använder SPARK i sitt ledarskap. Därefter 
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presenteras vilka effekter ledarskapet genom SPARK medför. Denna redogörelse skapar en 
grund för djupare förståelse gentemot läsaren i hur ledarskapet bedrivs samt en förståelse 
för de fyra områden som analyserats och bedömts som relevanta för att besvara våra 
frågeställningar:  

• Hur upplever medarbetarna ledarskapet genom SPARK? 

• Innebär denna typ av ledarskap några beteendeförändringar hos 
medarbetarna? 

Likt virtuella team är konsultbranschen en bransch där ledarskapsrollen sätts på prov 
eftersom det team som ska ledas för sitter utspridda på olika geografiska platser. En 
utmaning att bedriva ett ledarskap i en sådan grupp är att nå ut till sina konsulter på ett 
effektivt sätt. Denna studie visar hur en ledare för ett konsultteam gått från mejlande till 
att helt kommunicera med sina anställda via IM-verktyget SPARK.  

Ledaren har upprättat tre chattgrupper i SPARK; Informationskanalen, Resurskanalen 
och Allmäntkanalen i syfte att separera och strukturera kommunikationen inom teamet. 
Informationskanalen och Resurskanalen är båda kanaler som är ämnade för olika typer 
av arbetsrelaterat innehåll där Informationskanalen främst är information från ledaren, 
och Resurskanalen uppdragsförfrågningar till medarbetarna. Kanalen Allmänt har skapats 
för sociala konversationer kollegor emellan. Vad gäller användandningen av dessa kanaler 
har ledaren satt upp riktlinjer om vilken information som ska skrivas i respektive kanal. 
Det är också uttalat att det är obligatoriskt att hålla sig uppdaterad i de två arbetsrelaterade 
kanalerna. Förutom dessa kanaler finns det även möjlighet för medarbetarna att upprätta 
egna chattar med personer de önskar kontakt med. Ledaren kommunicerar med sina 
konsulter både via chatt och videomöten och är väldigt tydlig med att all kommunikation 
med ledaren sker via SPARK. Med undantag för om de spontant ses fysiskt på kontoret, vid 
de fysiska medarbetarsamtalen, eller på något av de fysiska möten som hålls två gånger om 
året.  

Ledaren har bedrivit sitt ledarskap via SPARK i cirka två år och är mycket positivt 
inställd till verktyget eftersom det effektiviserat ledarens arbete. Ledarens betoning på 
effektivitet är en anledning till att vi valt att analysera de effekter som detta medfört. Vi har 
även valt att analysera sammanhållningen och kunskapsdelningen i teamet eftersom den 
relaterade forskningen visar att dessa är kritiska faktorer för att leda framgångsrika team. 
Dessa faktorer var även de mest framträdande i intervjuerna med konsulterna vilket gör 
dem intressant att analysera. Vidare har vi valt att analysera struktur i kommunikationen 
och gränslöst arbete då dessa var de mest framträdande utmaningar vi såg i resultatet. De 
fyra områden som presenteras i detta avsnitt anser vi är betydande för att förstå hur 
medarbetarna upplever ledarskapet genom SPARK och även för att få en förståelse för vilka 
beteendeförändringar som krävs av medarbetarna.  

5.1 Ledarskapet och SPARK  
När en virtuell ledare väljer kommunikationsverktyg baseras de oftast på ledarens 
personliga preferenser och det verktyget syftar att användas till (Powell et al., 2004). Den 
bakomliggande faktorn till att ledaren för det undersökta teamet valde SPARK som 
kommunikationsverktyg var främst för att hen hade för avsikt att effektivisera 
kommunikationen inom teamet. Då SPARK fungerar bra för virtuella möten samt är ett 
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IM-verktyg lämpade sig detta kommunikationsverktyg bra för ledarens ändamål. 
Kommunikationen upplevs av teamet som väldigt effektiv vilket även är något de präglas 
av. Det innebär även att ledaren uppnått sitt mål med verktygets syfte. Kommunikationen 
med medarbetarna i SPARK sker i högt tempo och det har etablerats en kultur där svar 
förväntas snabbt av samtliga medlemmar. Denna kultur kan rimligen antas grunda sig i att 
ledaren själv upplevs effektiv i sin kommunikation och för att SPARK är ett chattverktyg. 
Detta antagande förstärks då medarbetarna uttrycker att verktyget i sig är en bidragande 
faktor till att svara snabbare, i jämförelse med när de använde sig av mejl. SPARK bidrar 
även till effektiv informationsdelning då ledaren kan skicka ut samma information till alla 
medarbetare på en och samma gång vilket Powell et al. (2004) beskriver som en fördel för 
att nå framgång för ett virtuellt team. Detta för att teamet får en gemensam syn på vad som 
ska göras. Ledaren och medarbetarna upplever även att detta bidrar till att ledaren kan 
bedriva ett mer jämlikt ledarskap eftersom det minskar risken för att någon medarbetare 
inte fått tagit del av informationen samtidigt som sina kollegor. I vårt empiriska material 
redogör respondenterna för att det finns en skillnad i fysisk kommunikation och 
kommunikation virtuellt i den mening att det kan vara utmanande att tolka en 
konversation i samma utsträckning som när man ses fysiskt. Exempelvis visar vårt 
empiriska material att tonläge och jargong kan upplevas svårtolkade för mottagaren vid 
kommunikation virtuellt. Dock verkar denna utmaning inte vara något som detta team 
påverkas av eftersom de aldrig upplevt några större missförstånd i kommunikationen via 
SPARK. Enligt Powell et al. (2004) är ett tecken på ineffektivitet hos virtuella team att 
teammedlemmarna har svårt att tolka kommunikationen mellan varandra. Med denna 
bakgrund kan vi rimligen anta att konsultteamet har effektiv kommunikation vilket 
rimligtvis dels beror på deras möjlighet att inrättat fysiska relationer. Detta med stöd av 
Powell et al (2004) som menar att teammedlemmar som ses fysiskt enklare förstår 
varandras kommunikation.  

Vårt empiriska material visar att medarbetarna upplever sin ledare som väldigt 
närvarande då de menar att ledaren alltid svarar vid kontakt i SPARK. Exempelvis har det 
hänt att ledaren har svarat under ett möte när hen blivit kontaktad i SPARK av en 
medarbetare. Detta exempel, på förutsägbar och regelbunden återkoppling, menar Powel 
et al. (2004) bidrar till att tillit skapas till ledaren.  

Även om SPARK bidrar till att medarbetarna kan nå sin ledare väldigt lätt och effektivt 
uttrycker samtliga respondenter att fysisk närvaro är en viktig faktor för att kunna skapa 
en god relation till sin ledare. SPARK ses av medarbetarna som ett komplement för att 
effektivisera kommunikationen och det empiriska materialet visar att medarbetarna 
saknar det vardagliga pratet om ingenting med sin ledare. Att ta hänsyn till detta kan dock 
ses som problematiskt då en av anledningarna till införandet av SPARK var att ledaren ville 
komma bort från onödigt prat om ingenting för att effektivisera arbetet. Detta tog för 
mycket av ledarens arbetstid. Införandet av SPARK har bidragit till att ledaren har 
möjlighet att lägga mer tid på sina kunder istället för det vardagliga pratet om ingenting. 
Vi vill dock förtydliga att ledaren träffar sina medarbetare fysiskt om det önskas av dem 
och att detta endast gäller just det vardagliga pratet om ingenting. En utmaning ledaren 
kan ställas inför med att inte ha det vardagliga pratet är att människor har en tendens att 
vänta med att ta upp saker tills man ses fysiskt, som en respondent även uttrycker det;    
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”Ja, det finns något med oss människor som gör att vi gärna väntar med att ta 
saker tills vi ses, vad det är det vet jag inte riktigt men jag märker det för när hen 
är på kontoret så, så är det alltid en eller ett par stycken som ska bolla vissa grejen 
med hen, vad det än är. Om det är något roligt, något som inte hör till jobbet eller 
om det är något som hör till jobbet. Det händer ju något med människor när man 
möts. På så sätt kan man ju inte enbart bedriva ledarskap via ett tekniskt verktyg, 
man kan inte få samma sorts kommunikation och relation i ett sådant här verktyg, 
det tror jag inte.” Respondent 8  

Utmaningen vi ser att ledaren riskerar att ställas inför är att gå miste om spontana idéer 
som kan bidra positivt till arbetet om det går för långt tid tills konsulterna träffar varandra 
eller sin ledare fysiskt. Forskning menat att idéegenerering i virtuella team fungerar genom 
att det postas idéer och förslag kontinuerligt(Malhotra, Majhrzak, Rosen, 2007). Det 
virtuella medför att det blir naturligt för medlemmarna att skicka iväg ett meddelande 
direkt när de kommer på en idé som de vill dela med sig av. I traditionella team väntar 
däremot individer oftast med att framföra idéer och förslag tills de träffar sina kollegor eller 
ledare fysiskt. Eftersom att teamet består av konsulter som oftast arbetar från olika 
geografiska platser är det rimligt att anta att pratet om ingenting inte heller hade funnits 
om SPARK inte använts, SPARK bör snarare ha en positiv inverkan på pratet om ingenting 
eftersom att det möjliggör att detta lättare kan ske virtuellt istället, dock tror vi inte att 
SPARK kan ersätta det fysiska spontana pratet om ingenting som respondenterna refererar 
till. Vad vi sett finns det inte någon forskning på hur detta fenomen om idégenerering kan 
påverka ett team av den karaktär som vi undersökt.  

5.2 Kunskapsdelning  

Konsultteamet på företaget Malström har förutom den gemensamma årsbudgeten inget 
gemensamt mål de arbetar efter. Till skillnad från virtuella team, som karaktäriseras av att 
arbeta i projekt mot ett gemensamt mål, arbetar konsulterna självständigt mot individuella 
mål. Dock har ledningen inom företaget vidtagit åtgärder för att öka kundnöjdheten inom 
verksamheten, vilket kan ses som det mål teamet har gemensamt. Ledningen har 
exempelvis infört de möten som ledaren håller via SPARK varje måndag i syfte att öka 
kundnöjdheten. Bakgrunden till detta är att konsulterna arbetar med liknande och 
sammanhängande teknik, och man såg därför fördelar med kunskapsdelning inom teamet. 
Vårt empiriska material visar att SPARK främjar kunskapsdelning eftersom verktyget 
sparar konversationer, vilket möjliggör det för konsulterna att i efterhand läsa vad som 
skrivits i de olika chattrummen. Exempelvis uttrycker konsulterna att de vissa gånger går 
in i kanaler där de vet att information finns lagrad om en specifik kund för att skapa sig en 
uppfattning om kunden i fråga. Vårt empiriska material visar även att kunskapsdelning 
sker i resurskanalen där ledaren lägger upp uppdrag som konsulterna kan ta på sig om de 
besitter den kompetens som efterfrågas. Konsulterna använder även denna kanal för att 
bilda sig en uppfattning om vad deras kollegor besitter för kompetens för att ta hjälp av 
dem i sitt arbete. Kunskapsdelning sker även i form av att medarbetarna i kanalen Allmänt 
spontant ställer arbetsrelaterade frågor till varandra vilket är ett effektivt sätt att skaffa 
hjälp på eftersom teamet präglas av att ge snabba svar. I teamet verkar även vissa konsulter 
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ha skapat egna chattgrupper med vissa av kollegorna där de delar tips och kunskaper med 
varandra, som en respondent uttrycker det;   

”Vi har en liten grupp med bara xx konsulter, det är ungefär fem av oss, så om vi 
stöter på något problem; jag hittade den här buggen då svarar någon av oss nästan 
på en gång och säger "oh ja, jag såg det!" Det är jättebra för att lösa sådana 
problem till exempel." Respondent 1   

Detta visar att ledarskapet genom SPARK har bidragit till att medarbetarna skapar egna 
chattgrupper där de diskuterar fram lösningar på problem och där de delar med sig av 
idéer.  

Trots de fördelar SPARK medför för teamets kunskapsdelning visar vårt empiriska 
material att konsulterna inte upplever att kunskapsdelning inom teamet sker fullt ut, och 
att de önskar att de skulle dela mer med varandra. Att kunskap och information delas är 
viktigt för att den kompetens och kunskaper teamet besitter ska utnyttjas maximalt (Kahai 
et al., 2007). Vidare är även kunskapsdelning viktigt eftersom att team klarar av att bemöta 
svårare uppgifter om en gemensam kunskapsbas finns (Powell et al., 2004). Även om det 
konsultteam vi undersökt arbetar mot självständiga mål, är det rimligt att anta att det även 
här är viktigt att kunna hämta stöd hos varandra om konsulterna exempelvis stöter på 
något problem i arbetet. Om konsulternas kunskaper och kompetenser utnyttjas maximalt 
bör det leda till nöjdare kunder och på så sätt gynna teamet och företaget.  

Knowledge management (KM) är en metod som används för att främja, fånga och sprida 
kunskap inom organisationer (Kmworld, 2018). Denna metod omvandlar den kunskap 
medarbetarna besitter till data vilket möjliggör att så många som möjligt kan ta del av den. 
Dock bör organisationer vara försiktiga med att fokusera för mycket på att göra information 
och kunskap tillgänglig för alla. Mycket fokus bör ligga på vilken kunskap medarbetarna 
behöver, och när den behövs (Chef, 2008). Powell et al. (2004) hävdar även att det krävs 
en förmåga av teamet att kunna diskutera problem och att det inte endast räcker med att 
dela information för att ny kunskap ska produceras. En förutsättning för detta är att 
ledaren skapar specifika trådar där teammedlemmarna får utrymme att diskutera idéer och 
förslag (Malhotra et al., 2007). Även om teamet redan idag skapar egna kanaler där 
kunskapsdelning sker ser vi en fördel med att strukturera upp kunskapsdelningen eftersom 
att fler inom teamet då kan ta del av den.  

I ett team likt det vi undersökt, som består av konsulter, där varje konsult är anställd på 
grund av sin spetskompetens är det rimligt att anta att konsulterna värnar om den kunskap 
de besitter. Av denna anledning menar vi att det säkerligen finns en gräns för hur mycket 
kunskap konsulterna vill dela med sig av sin kompetens till sina kollegor. Med detta som 
grund kan det rimligen antas att det för en konsultledare kan vara utmanande att motivera 
sina medarbetare att dela kunskap med varandra då detta innebär att de måste släppa på 
”garden”, vilket i sig innebär en beteendeförändring. Detta resonemang stödjs även av KM;    

"[...]revirbyggande är ett stort hinder för effektiv KM. Att se över värderingar och 
beteende hos ledare såväl som hos medarbetare är ofta en viktig framgångsfaktor" 
Chef (2008).    
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Enligt KM behöver organisationer även få medarbetare att självmant avsätta tid för att dela 
med sig av kunskap vilken även kan bli utmanande om konsulterna inte ser nyttan i att dela 
kunskap med kollegor. Enligt den forskning vi tittat på bör virtuella ledare införa 
gemensamma aktiviteter där teammedlemmarna får utbyte av varandras kunskap eftersom 
att det bidrar till att de känner nytta av varandra (Malhotra, Majchrzak, Rosen, 2007). I det 
team vi tittat på har ledaren fysiska träffar minst två gånger om året där man workshopar 
gemensamt inför kommande arbetsperiod vilket rimligen bör främja kunskapsdelningen. 
Vi har dock ingen insikt om detta är tillräckligt eller tillfredsställande för 
kunskapsdelningen inom teamet.  

Sammanfattningsvis kan de utmaningar som ledaren eventuellt kan ställas inför delas 
upp i två delar. Den första delen berör problematiken med att få sina konsulter att vilja dela 
med sig av sin kunskap. Detta kan vara svårt eftersom konsulter är anställda just på grund 
av sin spetskompetens. Den andra delen handlar om att ledaren kan utmanas med att 
motiverar sina medarbetare att dela med sig av sin kunskap eftersom konsulteamet inte 
arbetar mot några explicita gemensamma mål. Med detta som grund kan det rimligen antas 
att det därför bör läggas stor vikt på att ledaren får sina medarbetare att förstå vilken nytta 
de har av varandras kompetenser och att visa sina medarbetare hur varje konsult bidrar till 
teamet. Vi tror att SPARK ger goda förutsättningar för att främja kunskapsdelning eftersom 
att verktyget redan idag används som en naturlig del när konsulterna ska söka efter 
information om kollegors kunskaper och kompetenser.  

5.3 Sammanhållning   

Tillit och att ha bra relationer till sina kollegor är två grundläggande faktorer för att främja 
sammanhållning inom team (Powell et al., 2004). Sammanhållning påverkar individernas 
prestation, ju mer sammanhållning det finns i teamet desto bättre kommer medarbetarna 
att prestera. Vårt empiriska material visar att konsulterna upplever att SPARK bidragit till 
att de socialiserar mer med varandra vilket rimligen bör leda till att goda relationer skapas.  
Majoriteten av medarbetarna upplever att privata händelser delas i SPARK, vilket i sin tur 
bidrar till att konsulterna lär känna varandra mer än om SPARK inte funnits. Medarbetare 
i virtuella team riskerar att känna isolation på grund av avsaknaden av fysiskt konkat, vilket 
även bör vara en risk i konsultbranschen eftersom att konsulterna oftast är geografiskt 
utspridda. Att SPARK motverkar känslan av isolation är något som framkommer mycket 
tydligt i resultatet. Det empiriska materialet visar att SPARK ger utrymme för 
medarbetarna att hjälpa och stötta varandra i arbetet vilket upplevs som positivt bland 
konsulterna eftersom att detta ger en teamkänsla och en känsla av att de är ”nära” varandra 
trots distansen. Det kan rimligen antas att det är lättare att knyta kontakt med en person 
virtuellt om man träffat personen fysiskt innan, detta eftersom ett gemensamt språk lättare 
skapas fysiskt. Ett gemensamt språk är viktigt i ett virtuellt team eftersom att det bidrar till 
att kunskap och information lättare delas och förstås (Powell et al. 2004).  

Tillit i virtuella team baseras på individers handlingar och bidrar till att medarbetarnas 
Collective efficacy (den gemensamma tro på gruppens förmåga) främjas (Hoyt, Blascovich, 
2003). Även om konsulterna inte har ett explicit gemensamt mål är det viktigt att 
teammedlemmarna får insikt i varandras kompetenser eftersom det skapar tillit, vilket 
även påverkar teamets motivation och hur väl resurserna inom teamet utnyttjas (Hoyt, 
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Blascovich 2003). Det är därför viktigt att ledaren synliggör individernas prestationer för 
teammedlemmarna. Genom att visa teammedlemmarna vad deras kollegor bidrar med 
visar man även vilken nytta kollegorna tillför till teamet, vilket i sin tur även skapar tillit 
mellan medarbetarna. Det empiriska materialet visar att ledaren i denna studie motiverar 
sina konsulter genom att exempelvis lyfta fram deras bedrifter i de virtuella mötena som 
sker i SPARK. De möten som genomförs via SPARK varje måndag låter även ledaren 
medarbetarna berätta om sin kommande vecka vilket ger medarbetarna en insikt i 
varandras kompetenser vilket ger goda förutsättningar för att medarbetarna ska känna tillit 
till varandra. Malhotra et al. (2007) lyfter fram att det vid virtuella möten även är viktigt 
att teammedlemmarna berättar något personligt om sig själva för att öka 
sammanhållningen inom teamet. Exempelvis kan ledaren inleda sina virtuella möten med 
att be varje deltagare att berätta om en personlig händelse de varit med om i veckan. Detta 
främjar förutsättningen till att djupare relationer mellan teammedlemmarna skapas. I det 
team vi undersökt kan detta med fördel implementeras för att skapa sammanhållning i hela 
teamet då vissa av konsulterna träffar varandra fysiskt i större utsträckning än vad andra 
konsulter inom teamet gör. 

5.4 Struktur i kommunikationen och gränslöst arbete 

När ett chattmeddelande i kommunikationsverktyget SPARK skickas ut, skickas det till 
samtliga personer som är medlemmar i den kanal meddelandet skickas i. Som tidigare 
nämnt har ledaren upprättat tre chattgrupper (varav de två första är obligatoriska); 
Informationskanalen, Resurskanalen och Allmäntkanalen, i syfte att separera och 
strukturera kommunikationen inom teamet. Ledaren har sedan satt upp riktlinjer för 
vilken information som ska skrivas i respektive kanal.  Varje gång ett meddelande i ett 
chattrum skickas får samtliga medlemmar i chattrummet en notis på de enheter som 
SPARK är installerat på. Har de även ljud på, vilket är rimligt att anta att de oftast har på 
sin arbetstelefon får de även en ljudnotis i form av ett så kallat ”pling”. Vissa medarbetare 
har SPARK installerat på sin privata mobiltelefon och vissa använder samma telefon för 
privatbruk och för arbetsrelaterade uppgifter. I båda fallen kan vi konstatera att de enheter 
som konsulterna har SPARK installerade på är enheter som används frekvent. Det 
empiriska materialet visar att konsulterna upplever att SPARK kan distrahera dem från 
arbetet eftersom verktyget används flitigt bland teammedlemmarna, vilket genererar att de 
får många aviseringar på en arbetsdag. Detta distraktionsmoment kan delas upp i två delar. 
Den första delen berör hur SPARK används och den andra delen berör gränslöst arbete. 
Det båda delarna har gemensamt är att det innebär en beteendeförändring som 
medarbetarna måste anpassa sig till.  

5.4.1 Struktur i kommunikationen 

Det är ledarens ansvar att etablera gemensamma värderingar och normer inom teamet 
(Malhotra et al., 2007) vilket ledaren för detta team gjort genom att strukturera upp hur 
kommunikationen ska ske inom teamet.  Trots att ledaren infört riktlinjer för vad som ska 
skriva i respektive kanal så framkommer det i vårt empiriska material att det skrivs 
irrelevant information i de olika chattgrupperna. Oftast är diskussionerna som förs i de 
obligatoriska kanalerna arbetsrelaterade, men ibland sker det att konversationerna 
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mynnar ut i irrelevant ”småsnack” som inte hör till arbetet. Konsekvensen blir att 
konsulterna upplever att det skapas en onödig irritation och distraktion i arbetet när 
irrelevanta meddelande skickas i en av de obligatoriska kanalerna. Detta kan leda till att 
tilliten i teamet hämmas eftersom kommunikationen i de obligatoriska kanalerna blir 
oförutsägbar (Powell et al., 2004). En anledning som vi tror kan vara en förklaring till att 
en arbetsrelaterad diskussion mynnar ut i irrelevant information kan vara att ett 
chattverktyg som SPARK är väldigt likt en fysisk konversation och det är därför lätt hänt 
att lättsammare uttryck yttras emellanåt. Att vissa kanaler är obligatoriska medför att det 
även finns en förväntan på medarbetarna att hålla sig uppdaterade om den information 
som delas i dessa kanaler. Samtidigt som att teamet också präglas av en kultur där det 
värderas högt att svara snabbt på meddelande leder detta även till att de ofta avbryter sitt 
arbete för att se vad som delats i kanalerna, vilket framkallar irritation hos konsulterna. 
En relevant aspekt som också bör tas i beaktning i detta resonemang är att 
aviseringsfunktionen som ledaren beskrev som en av de positiva funktionerna i verktyget 
SPARK, är att användarna själva kan gå in och stänga av aviseringar i de chattrum som de 
inte önskar få notiser på. Detta är något medarbetarna inte verkar veta då de flesta har en 
uppfattning om att aviseringar endast kan stängas av för hela applikationen. Ledaren 
menar att hen informerat sina medarbetare om denna funktion, men konsulterna verkar 
enligt vår undersökning inte tagit till sig denna information. Den bristande kunskapen 
om aviseringsfunktionen resulterar i att medarbetarna får notiser i samtliga av de kanaler 
som de är medlemmar i när ett meddelande skickas, vilket genererar många notiser om 
dagen.  

I intervjuerna med konsulterna fick vi indikationer på att yngre medarbetare uttrycker 
att kommunikationen i SPARK kan liknas vid hur man kommunicerar i andra virtuella 
kanaler såsom i sociala medier. Beteendeförändringen för att börja använda SPARK i 
arbetet bör därmed bli mindre för de yngre som har vana att konstant få och skicka 
meddelanden. Detta innebär att det rimligen kan antas att den största 
beteendeförändringen i att använda ett IM-verktyg på det sättet konsultteamet gör främst 
bör vara hos de äldre medarbetarna. Det empiriska materialet indikerar dock på att många 
av de äldre medarbetarna inte upplever att beteendeförändringen av att kommunicera i 
SPARK är så stor, vilket rimligen bör kunna förklaras med att de arbetar som just IT-
konsulter. En rimlig antagning vi kan göra är att en IT-konsult har mycket kunskap kring 
IT generellt eftersom de arbetar inom området och kan därför lättare ta till sig ny IT än 
någon som arbetar i en annan bransch. Bland annat visade vårt empiriska material att en 
av de äldre respondenterna aldrig har arbetat med ett verktyg av denna typ tidigare, men 
att hen trots detta hade lätt att anpassa sig till verktyget. 

"[...] det var ju nytt för mig att jobba på det sättet, då var jag ju utrotad i mejl och 
aha, kan man chatta? Blir det oseriöst att chatta liksom? Men det är ju en vanesak 
[...] Det gick över ganska fort. Detta är ju ett arbetssätt som, [...] Så att det här sättet 
att jobba, det är ju något som jag anammat ganska bra så att säga" Respondent 7 

Trots de yngres vana av att ständigt bli avbrutna via sociala medier och att kommunicera 
på liknande sätt som de gör via SPARK behövs det en tydlig struktur för vad som ska skrivas 
var för att minska risken att irritation bland medarbetarna uppstår. Vi menar därför att 
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ledaren bör lägga stor vikt på att tydliggöra för sina medarbetare om hur kommunikationen 
i SPARK ska ske.  

5.4.2 Gränslöst arbete 

Enligt Mazetti, Sandström & Westman (2017) kan gränslöst arbete både vara komplext och 
problematiskt i och med att informationsteknikens framfart har bidragit till att 
konsultrollens arbetssätt blivit mer flexibel än tidigare. Att gå mot ett mer flexibelt arbete 
menar Mazetti, et al. (2017) innefattar ett antal paradoxer där kommunikationsverktyget 
påverkan har en stor betydelse. En paradox författarna presenterar är att konsulters 
beskrivningar av hur viktig deras fritid är samtidigt som de blir frestade att arbeta på sin 
fritid då kommunikationstekniken hela tiden finns nära till hands. Vidare beskriver de 
ytterligare en paradox där författarna hävdar att konsulter är väldigt måna om att inte störa 
sina kollegor på sin fritid. Däremot verkar konsulterna ha svårt att begränsa sig med att 
koppla upp sig till sitt arbete utanför arbetstid.    

Dessa paradoxer som konsulter ställs inför kan på lång sikt bidra till stress för 
konsulterna (Mazetti et al., 2017). Stress är något som i för stor mängd har negativa effekter 
på både medarbetarna och arbetsplatsen då det, i det långa loppet, kan resultera i 
sjukskrivningar. En av Mazetti, et al. (2017) slutsatser är vikten vid att ledningen ansvarar 
för att medarbetarna inom företaget lär sig hur tekniken använder sig av fungerar. 
Motsvarigheten i vår studie kan exempelvis vara att ledaren för teamet visar hur 
aviseringsfunktionen fungerar i SPARK. I vår studie byts ledningen ut mot ledaren då det 
var hen, utan påtryckningar från ledningen, som införde detta verktyg. Vidare menar 
författarna att det är viktigt att tydliggöra vilka förväntningar som finns på när man ska 
kommunicera med kollegor. Kommunikation med kollegor ska exempelvis helst undvikas 
på kvällar och helger (Mazetti et al. 2017). I det team vi undersökt visar det empiriska 
materialet att det inte finns några regler kring vilka tider som bör gälla vid 
kommunikationen i SPARK. Detta är komplext då vår studie visar att medarbetarna inte 
arbetar efter samma tider utan de har ett flexibelt arbete där de i stort sätt själva får välja 
när de arbetar och det hör inte till ovanligheten att konsulterna arbetar på kvällen.  

Slutligen kan dessa två delar sammanfattas med att det för konsultrollen medför en rad 
olika faktorer som innefattar utmaningar med att ha ett kommunikationsverktyg likt 
SPARK. Att ständigt bli avbruten i sitt arbete och att det dessutom i vissa fall bidrar till 
onödig irritation bland medarbetarna en utmaning som identifierats med att använda 
verktyget som främsta kommunikationssätt.  Den andra utmaningen som framkommit är 
att det verkar finnas svårigheter bland konsulter att hitta en balans mellan fritid och arbete 
eftersom SPARK medför att arbetet blir väldigt lättillgängligt. Konsulternas arbetssätt med 
den mer effektiva kommunikationen genom SPARK medför att gränserna mellan fritid och 
arbetstid suddas ut och det kan vara svårt att anpassa sitt beteende till detta.  

6. Slutsatser 
Syftet med studien var att fånga konsulternas upplevelser av ledarskapet via SPARK och 
att se om denna typ av ledarskap kräver några beteendeförändringar. För att besvara vårt 



 
 

34 
 
 

syfte har vi undersökt hur ledarskapet kommer i uttryck via SPARK genom att studera 
medarbetarnas uppfattning av ledarskapet.  

6.1 Effektivitet och närvaro 

Det finns inget tvivel om att ledarens vision med att effektivisera kommunikationen i 
teamet har lyckats. Vår studie har visat att SPARK bidrar till att konsulterna integrerar mer 
med varandra och att kommunikationen sker i högre tempo än innan. SPARK har öppnat 
upp nya sätt för konsulterna att socialisera sig med varandra och har bidragit till att de 
kommunicerar med varandra frekvent. Detta har i sin tur bidragit till att de känner en hög 
närvaro till sina kollegor och ledare, trots distansen. Ledarens höga närvaro i SPARK beror 
i stor utsträckning på att hen är väldigt aktiv i SPARK. En bieffekt av den effektiva 
kommunikationen som SPARK medfört är att alla får tillgång till samma information 
samtidigt. Detta har bidragit till att medarbetarna upplever ett mer jämnlikt ledarskap. 
Konsultteamets effektiva sätt att kommunicera på har även främjats av att 
teammedlemmarna inrättat fysiska relationer vilket har medfört att de etablerat ett 
gemensamt språk i SPARK.  

6.2 Sammanhållning 

En effekt av att ledaren bedriver sitt ledarskap via SPARK är att det påverkar 
sammanhållningen på ett positivt sätt. Ledaren främjar sammanhållningen genom att lyfta 
konsulternas prestationer för varandra i SPARK och även genom att skapa olika kanaler 
där konsulterna kan kommunicera med varandra. En bieffekt av detta har blivit att 
konsulterna även kommunicerar med varandra i andra kanaler som de själva skapat. 
Eftersom konsulterna oftast är geografiskt utspridda kan de utmanas med att känna 
samhörighet till sina kollegor. SPARK, i kombination med att konsulterna ses fysiskt, 
bidrar till att konsulterna känner tillhörighet till sitt team och även att de delar privata 
händelser med varandra vilket bidrar till att de känner en ömsesidig tillit mellan varandra.  

6.3 Kunskapsdelning  

Att ledarskapet bedrivs genom SPARK har påverkat kunskapsdelningen inom teamet till 
det positiva då de kanaler ledaren satt upp används som en naturlig del när konsulterna 
behöver stöttning i arbetet. Trots den positiva effekt som verktyget medfört önskar 
konsulterna att kunskapsdelning kring deras kunder ska ske i större omfattning än vad det 
gör idag eftersom många av konsulterna arbetar med samma kunder. En förutsättning för 
att kunskap ska delas är att ledaren skapar specifika kanaler där teammedlemmar får 
utrymme att diskutera idéer och förslag (Malhotra et al., 2007). Även om konsulterna idag 
delar kunskap på flera sätt i SPARK anser vi att ledaren bör skapa trådar specifikt för 
ändamålet eftersom kunskapsdelningen då kan ske med så många som möjligt inom 
teamet. Konsultrollens utformning medför att ledaren kan utmanas med att motivera sina 
konsulter att dela med sig av sin kunskap. Då konsulterna idag självmant, utan 
påtryckningar från ledaren, delar kunskap med varandra bör detta dock inte vara ett hinder 
eftersom att det verkar finnas en välvilja bland konsulterna att främja kunskapsdelning.  

6.4 Struktur i kommunikationen  
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En utmaning som identifierats i denna studie är att SPARK bidrar till att konsulterna 
ständigt blir avbrutna i sitt arbete. Två faktorer som identifieras och som bidrar till detta 
störmoment är att det dels delas irrelevant information i kanalerna och dels på grund av 
att konsulterna verkar sakna kunskap i hur aviseringsfunktionen kan ställas in. 
Störmomentet konsulterna upplever med SPARK bör rimligen kunna undvikas med tydliga 
riktlinjer från ledaren för hur verktyget ska användas. Dock vill vi klargöra att det även 
krävs att konsulterna följer de uttalade riktlinjerna från ledaren. Konsulterna bör även, till 
viss del, acceptera att spontana konversationer kan ske i samband med att konsulterna 
pratar om arbetsrelaterade angelägenheter i SPARK.  

6.5 Gränslöst arbete  
En utmaning för konsultbranschen i stort är det gränslösa arbetet och de effekter detta 
medför (Mazetti et al. 2017). Ledarens införande av kommunikationsverktyget SPARK har 
en central roll i detta då mobila enheter och effektiv kommunikation gör att arbetet på olika 
sätt inkräktar på fritiden. De utmaningar som identifierats är att konsulterna utmanas med 
att ständigt vara tillgängliga i arbetet vilket gör det lätt för dem att arbeta på sin fritid, vilket 
på lång sikt kan leda till stress. Detta kan delvis underlättas genom tydlig struktur från 
ledaren om hur och när användningen av verktyget bör ske (Mazetti, et al., 2017). Eftersom 
konsulters arbetsform präglas av ett flexibelt arbete kan det rimligen antas att detta är en 
väldigt svår utmaning för en ledare att hantera. Vi menar därför att det är extra viktigt för 
ledaren inom teamet att ha de effekter som gränslöst arbete kan medföra i åtanke. 

6.6 Beteendeförändringar  

Då en central del i denna studie var att undersöka om det krävs några beteendeförändringar 
av att ledaren använder SPARK som främsta kommunikationsverktyg vill vi nedan 
förtydliga dessa. Det är tre framträdande beteendeförändringar vi kunnat identifiera i vår 
studie på konsulteamet från företaget Malström. Den första beteendeförändringen är att 
konsulterna behöver anpassa sig till det gränslösa arbetet som SPARK i kombination med 
konsultyrket medför. Konsulters frihet över sina arbetstider innebär att de i stort sett kan 
arbeta när som helst på dygnet. Detta i kombination med att det enkelt kan kommunicera 
genom SPARK gör att de väldigt lätt tar upp arbetet på sin fritid just eftersom verktyget är 
så lättillgängligt. Den andra beteendeförändringen är att konsulterna behöver anpassa sig 
till den effektiva kommunikation som SPARK medför. Kommunikationen i verktyget sker 
mer spontant och i högt tempo jämfört med exempelvis mejl. Konversationerna i SPARK 
är även oftast mer koncist och frekvent än vad de är via mejl. Beteendeförändringen 
innebär att konsulterna behöver anpassa sig efter att ständigt få aviseringar på de enheter 
som SPARK är installerade på, och att hitta en balans i detta för att inte ska skapa irritation. 
Den tredje och sista beteendeförändringen vi identifierat, och som rimligen går att 
generalisera på hela konsultbranschen, är att konsulter behöver släppa på "garden" och 
dela med sig kunskaper och kompetenser till sina kollegor. 

6.7 Konsultteamets placering 
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Konsultbranschen kan på många sätt liknas vid virtuella team eftersom att båda teamen 
använder sig av digitala verktyg för att kommunicera med varandra eftersom 
teammedlemmarna oftast är geografiskt utspridda. Det som skiljer teamen åt är bland 
annat att virtuella team karaktäriseras av att arbeta mot gemensamma mål, till skillnad 
från det konsultteam vi undersökt, som främst arbetar mot individuella mål. En till 
markant skillnad är även att man i konsultteamet har möjlighet att ses fysiskt i större 
utsträckning än vad virtuella team har. Konsultteamet kan dock inte heller fullt ut liknas 
med ett traditionellt team eftersom att de ses mer sällan än dessa. Precis som vi nämnde i 
inledningen kan vi med fördel placera konsultbranschen någonstans mellan virtuellt och 
traditionellt. Forskningen vi har tagit del av visar att många av de utmaningar som virtuella 
team ställs inför kan lösas genom att emellanåt träffa sitt team fysiskt, bland annat för att 
skapa en relation med sina kollegor. Detta har visat sig hjälpt virtuella team att uppnå 
framgångsrikt arbete. Eftersom det team vi undersökt just befinner sig mellan virtuellt och 
traditionellt ger de goda förutsättningar för ett lyckat ledarskap i en konsultgrupp av denna 
karaktär. Efter att ha genomfört denna studie och undersökt forskning kring virtuella team 
har vi kommit fram till att detta sätt att bedriva ledarskap på bör vara eftersträvansvärt. 
Detta eftersom att ledaren ges möjlighet att kombinera virtuellt ledarskap med 
traditionellt, vilket rimligen bör ge ledaren de bästa förutsättningar att bedriva 
framgångsrikt ledarskap inom konsultbranschen.  

7. Slutsats 

Det innovativa ledarskap som vi undersökt och som enligt oss är ett innovativt sätt att 
bedriva ledarskap på tror vi kommer bli vanligare i vårt allt mer digitaliserade samhälle. Av 
denna anledning är det viktigt att framföra de fördelar och utmaningar ett sådant ledarskap 
medför, vilket vi anser att vi lyckats identifiera i denna studie. Den studie som vi genomfört 
på företaget Malström fokuserar främst på konsulter inom IT-branschen och vi är 
medvetna om att studiens bidrag och resultat inte kan generaliseras i andra kontexter. 
Hade vi haft mer resurser i form av tid och data hade vi önskat att undersöka fler team som 
arbetar på liknande sätt som det team vi undersökt för att stärka resultatet. Vi hade även 
önskat att undersöka ledarens perspektiv i större utsträckning än vad vi haft möjlighet till 
i denna studie för att identifiera vilka möjligheter och utmaningar en ledare kan tänkas 
ställas inför. Vi vill avslutningsvis poängtera att ledarskapet genom SPARK upplevs som 
positivt av medarbetarna och att vi endast identifierat ett fåtal utmaningar i denna studie. 
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9. Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide informant Cisco  

Bakgrundsinformation  
• Kan du förklara din arbetsroll på Cisco?  
• Arbetar du som konsult? 
• Kan du ge exempel på vilket sätt Cisco SPARK ingår i ditt arbete?  

(Säljer? Använder det själv? Varit med och utvecklat/utvecklar?) 
• På vilket sätt har du och ledaren på Malström kontakt?  

Utvecklingen av SPARK 
• Kan du berätta varför SPARK utvecklades? (Såg man något behov? Eller problem 

som löstes?) 
• Kan verktyget anpassas så att det integrerar med era kunders interna system 

(vilka program kan integreras i SPARK, exempelvis kalender)?  
• Om du fick ändra/utveckla något i SPARK, vad skulle det vara? 

Hur SPARK skiljer sig från andra verktyg 
• Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan SPARK och andra liknande 

verktyg som finns på marknaden? (Exempel: Microsoft Teams, SLACK) 
• Vilken feedback brukar ni få kring verktyget? Både negativ och positiv.  

Hur SPARK säljs in 
• Kan du beskriva vilka egenskaper ni trycker mest på när ni ska sälja in SPARK? 
• Behöver man ha tillbehören (hårdvaran) till SPARK för att det ska fungera?  
• Säljer ni in SPARK som ett paket där dessa hårdvaror ingår? 

SPARKS målgrupp 
• Har SPARK någon specifik målgrupp? 
• Upplever du att SPARK lämpar sig bättre till vissa grupper (till exempel konsulter, 

x antal personer osv?). 
• Upplever du att en viss typ av företag (till exempel IT företag) köper in verktyg 

mer än andra?  
• Kan du ge exempel på hur SPARK främst används av era kunder? Använder alla 

det till samma ändamål? Eller olika?  

SPARK som ledarskapsverktyg  
• Vilken förkunskap skulle du säga behövs för att kunna använda SPARK?  
• Det traditionella ledarskapet sker ansikte-mot –ansikte. Ledaren på Malström har 

angett att hen använder SPARK som sin främsta kommunikationsväg, dvs. att hen 
till exempel skippar ansikte-mot-ansikte måndagsmöten och kör dessa via SPARK 
istället. Är detta något du känner igen är vanligt hos era kunder eller hos er internt 
på Cisco?  

• Hur upplever du att relationer med kollegor och/eller ledare förändrats? 
• Vad tror du är största skillnaden mellan att bedriva ett ansikte-mot-ansikte 

ledarskap jämfört med att bedriva det via SPARK?  
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• Tror du det är möjligt att en ledares egenskaper kommer fram genom SPARK? 
(Om man bara kommunicerar via detta verktyg?) 

Bilaga 2. Intervjuguide informant ledare  

Bakgrund 
• Vad har du för utbildningsbakgrund? 

• Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? Var har du arbetat tidigare? 

• Har du tidigare erfarenhet av ledarskap?  
• Har du några ledarskapsutbildningar? 

• Hur länge har du varit ledare för det team du har idag?  
• Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som ledare i din nuvarande position? (Vad 

ingår i dina ansvarsområden?) 

• Kan du beskriva vilken typ av grupp du har? (Är medarbetarna självgående, 
erfarna? Oerfarna? Arbetat lika länge?)  

Kommunikation  
• Hur mycket kontakt har du med dina konsulter, exempelvist under en dag? Hur? 

(exempelvis telefon, SPARK-chatt, video). Varför har ni kontakt, och vad är det 
som avhandlas när ni har kontakt? 

• Svarar du på meddelande/video utanför ordinarie arbetstid? Om ja, hur ofta 
händer det?  

• Har det hänt att du chattat/ringt dina medarbetare utanför arbetstid? Om ja, kan 
du ge exempel på när detta skedde och varför?  

• Har du kundkontakt? OM ja, använder du SPARK till att ha kontakt med 
kunderna? 

• Finns det riktlinjer på förväntningar när man ska svara och inte (eller att man 
alltid förväntas vara tillgänglig)? Om ej uttalad, någon outtalad riktlinje?  

• Kan du ge exempel på hur (hur i SPARK, eller annat) du går tillväga när du 
behöver ge dina medarbetare information som berör dem? (exempelvis beslut 
eller förändringar). 

• När du kommunicerat via SPARK, har du någon gång känt dig missförstådd? 
Exempelvist när du chattat med en medarbetare. Om ja, händer det ofta? Vad 
beror det på?  

• När SPARK implementerades, uppstod det något motstånd från medarbetarna 
då? Om ja, varför? Vilka?  

 
SPARK och traditionellt ledarskap  

• Vad tycker du är den största skillnaden mellan att leda en grupp genom SPARK 
jämfört med traditionellt ledarskap? 

• Vad skulle du säga är den största fördelen med SPARK? (Vad fungerar bra?) 

• Vad skulle du säga är största nackdelen med SPARK? (Vad fungerar mindre bra?) 

• Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att kommunicera via SPARK 
och ansikte-mot ansikte med dina medarbetare?  

• Vad är den största skillnaden i ditt arbete efter att du infört SPARK?( Ge exempel 
på hur SPARK påverkar ditt arbete, underlättar? Hämmar? Ger mer struktur?)  
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• Vilka egenskaper hos en ledare är viktigaste enligt dig och varför? 

• Kan du beskriva vilka egenskaper som är typiska för dig som ledare? Vad får du 
ofta höra från dina medarbetare? Samma här.  

• Du var tydlig med att det är medarbetarnas ansvar att höra av sig till dig, kan du 
ge exempel på när detta hänt någon gång? 

Motivation  
• Kan du ge exempel på hur du motiverar och engagerar dina medarbetare? 

• Kan du beskriva hur du går tillväga när du visar uppskattning till dina 
medarbetare 

• Om du behöver ge en medarbetare feedback, hur går du tillväga? 

• Kan du ge exempel på hur du går tillväga när du till exempel ska ha ett 
medarbetarsamtal med någon av dina medarbetare?  
Motivation 

• På mötena som vi observerade i måndags så presenterar du nån typ av 
"moodcheck" från föregående vecka, om 50% skulle vara i röda fältet till exempel. 
Hur följer du upp det?  

Om hen inte använder SPARK till detta 
• Anser du att det skulle kunna gå att hålla dessa typer av feedback/motivering via 

SPARK? Varför? Varför inte? 

• Tror du att dina medarbetare skulle vara öppna för att ha detta via SPARK?  

Kontroll & struktur  
• Har ni, förutom måndagsmötena, några formella rutiner för 

rapportering/uppdates? Om ja, bygger dessa på SPARK?  
• Upplever du att dina medarbetare ofta uppdaterar dig om deras arbete? Om ja, 

hur gör de detta? Är det olika från medarbetare till medarbetare? Om nej, sker det 
någon avstämning alls? 

• Händer det att du skriver ett chatt meddelande till någon av dina medarbetare och 
du ser att medarbetaren sett det men inte svarar? Om ja, hur reagerar du då?  

Medarbetarnas inflytande   
• På vilket sätt involveras du i dina medarbetares arbete?  
• Anser du att dina medarbetare kan påverka väsentliga beslut som gäller deras 

arbete? Om ja, kan du ge exempel på detta.   
• Kan medarbetarna själva påverkar hur mycket arbete de tar på sig, eller är det du 

som delegerar arbetsuppgifter?  
• Vad har dina medarbetare för utvecklingsmöjligheter? Ge exempel. Är det olika 

beroende på område (exempelvis produktivitet, Office)?  
• Hur vet du/tar du reda på att dina medarbetare behöver extra stöd/utveckling? 

 

Relationer & gemenskap 

• Hur upplever du samarbetet team-medlemmarna emellan? Hur tror du att SPARK 
påverkar samarbetet?   
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• Hur upplever du gemenskapen mellan medarbetarna?  Hur tror du att SPARK 
påverkar gemenskapen?  

• Vad tror du den största utmaningen är för en nyanställd som inte har erfarenhet 
av denna typ av ledarskap (dvs. via SPARK)? Har du någon erfarenhet av detta? 

• Kan du berätta om någon gång där en medarbetare (på ditt nuvarande jobb) vänt 
sig till dig gällande ett problem? Hur kom detta i uttryck (hur kontaktade 
personen dig? SPARK, telefon, i verkliga livet?)  

• Händer det ofta att medarbetare vänder sig till dig när de stöter på problem i 
arbetet? Privat? Om ja, hur tar de kontakt med dig?  

• Tror du relationen till ditt team påverkas av att använda SPARK? Om JA, på 
vilket/vilka sätt?  

• På vilket sätt arbetar teamet mot ett gemensamt mål? Är de beroende av varandra 
på något sätt eller arbetar de med helt egna uppdrag?  

• Kan du ge exempel på en händelse där en konflikt uppstod och förklara hur du 
löste konflikten (via spark, i verkliga livet, chatt?)  

Bilaga 3. Intervjuguide respondenter 

Bakgrund 
• Kön  
• Ålder  
• Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? * (Företag? Positioner?) 

• Hur länge har du arbetat som inom detta team på företaget Malström?  
Mer än 2? 

• Har du arbetat inom andra avdelningar på Malström? Vilka? Hur länge? 

• Vilka arbetsuppgifter ingår i just din roll? 

*Ser arbetsuppgifterna ungefär likadana ut över tid, eller varierar det? 

• Var sitter du oftast och arbetar (fysiskt)? 

• Har du haft andra uppdrag inom teamet?  

Före och efter SPARK - om de jobbat MER än 2 år 
• Vad upplevde du var det mest utmanande vid införandet av SPARK?  
• Ge exempel på vad du tycker är den största skillnaden i ditt arbete före och efter 

införandet av SPARK. 
• Vad tycker du är största fördelen med SPARK? 

• Vad tycker du är mindre bra med SPARK? 

• Om du fick välja att förändra något i SPARK, vad skulle det vara då? 

 

Före och efter SPARK - om de har jobbat MINDRE än 2 år 
• Har du använt liknande digitala verktyg på tidigare arbetsplatser?  

Om ja; Vad tycker du är den största skillnaden är med SPARK?  
Om nej; Vad var det mest utmanande med att börja använda SPARK?  

• Vad tycker du är största fördelen med SPARK? 
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• Vad tycker du är mindre bra med SPARK? 

Om du fick välja att förändra något i SPARK, vad skulle det vara då? 

Användning SPARK  
• Vilka enheter har du SPARK på? (mobil, dator osv) 

• Hur använder du SPARK i ditt arbete? Be dem visa hur de använder SPARK (om 
möjlighet finns).  
*Finns de saker/uppgifter som de undviker att använda SPARK till. 

• Hur ofta är du inne i SPARK? Vilka rum rör du dig då i?  
• Är du alltid inloggad i SPARK? Även utanför arbetstid? Om inte när? 

• Är det vissa rum du har aviseringar på och vissa inte? Varför? 

• Har du några egna riktlinjer på när du använder SPARK tidsmässigt? 

• Använder du andra kommunikationsverktyg i ditt arbete? Vilka och till varför/till 
vad? (till exempel mejl eller Teams) 

• Om ja: Hur upplever du att det är att använda flera olika verktyg i ditt arbete? 

• Upplever du att det finns andra som använder SPARK mer eller mindre än dig? 
Varför är det så?  

• När vi observerade måndagsmöte via SPARK, såg vi att ni använde en veckovis 
"moodcheck" som presenterades i SPARK på måndagsmötet. Hur upplever du att 
den funktionen fungerar? Vad är bra, mindre bra? 

Ledarskap  
• Vad anser du är den största skillnaden mellan att ha en ledare som är fysiskt 

närvarande och en ledare som främst är närvarande via SPARK?  
• Vilka fördelar anser du det finns med att ledaren använder SPARK som främsta 

kommunikationsverktyg istället för att ses fysiskt?  
• Vilka nackdelar anser du det finns med att ledaren använder SPARK som främsta 

kommunikationsverktyg istället för att ses fysiskt?  
• Hur upplever du ledarens närvaro i SPARK? Är hen ofta tillgänglig/otillgänglig? 

• Har det hänt att du hört av dig till ledaren för att du behövt stöd i ditt arbete? 

Om JA, hur gick du tillväga då (kontaktade via SPARK? Ringde? Mejla?)?  
Vad fick du för respons av ledaren? (Boka in på möte? Chattade? Prata bara i 
telefon?)? 

Om nej: Varför? 

• Har det hänt att du velat bollat något med din ledare (både privatliv och/eller 
arbetsrelaterat) men som du struntat i att göra?  
Om Ja, varför valde du att strunta i det?  

• Era medarbetarsamtal är oftast via SPARK. Vad tror du det är för skillnad med att 
ha dessa samtal via SPARK istället för fysiskt? 

• Vad uppfattar du som för- och nackdelar med att ni har era måndagsmöten via 
SPARK? Vad får du ut av dessa? 

• Tycker du din relation med ledaren påverkas av att ni inte ses fysiskt dagligen och 
att den främsta kontakten sker via SPARK?  
Om ja, på vilket sätt?  
Om nej, varför tror du det inte gör någon skillnad? 
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• Vad tror du den största utmaningen är för en nyanställd som inte har erfarenhet 
av denna typ av ledarskap (dvs. via SPARK)?  

Tydlighet och beslutsfattande 
• Upplever du att det ofta uppstår missförstånd när du kommunicerar med ledaren 

via SPARK, till exempel i chatt? Varför/varför inte? 
• Kan du beskriva för mig om hur ledaren går tillväga när ett beslut behöver tas? 

Det vill säga hur kan kommunicera det med dig/teamet, ringer hen? Skriver hen? 
Skickar hen e-post?  

• Hur ofta fattar ledaren beslut som berör dig i din konsultroll? 
• Hur tror du SPARK påverkar beslutsfattandet? Fördelar? Nackdelar?  
• Har det någon gång hänt att du missat beslut/information?  

Om ja, kan du berätta om den händelsen?  

Relationer  
• Upplever du att dina kollegor har koll på dina kompetenser? Varför tror du det är 

så?  
• Hur ofta kommunicerar du med någon av dina kollegor på arbetstid, som inte är 

arbetsrelaterad?  
Om ja; hur har ni kontakt då? (SPARK?) 

• Om du stöter på något arbetsrelaterat problem, vad gör du då? Används SPARK? 

• Upplever du att du och dina kollegor delar kunskap och information med 
varandra som kan vara till nytta? Hur då? Via SPARK?  

• Om du har privata problem som påverkar arbetet, vad gör du då? 

• Har det hänt att en medarbetare (på ditt nuvarande jobb) vänt sig till dig gällande 
ett problem? Hur kom detta i uttryck (det vill säga: hur kontaktade personen dig? 
SPARK, telefon?)  

• Har du varit med om en konflikt i denna arbetsgrupp? 

Om ja, kan du förklara hur konflikten löstes (via spark, irl, chatt?) Hjälpte ledaren 
till i konflikten?  

• Tror du SPARK påverkar relationen mellan dig och dina kollegor?  
Om ja, på vilket sätt?  
Om nej, varför?  
 


