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Sammanfattning  
Erfarenheter från Sverige och internationellt visar att det finns brister i förmågan att hantera 

kriser. Det är framför allt förmåga att agera tillsammans och samordnat med olika aktörer som 

behöver utvecklas. I detta visar även forskning att det blir allt vanligare att arbeta i tillfälliga 

team, inom vilka externa experter i ledande befattning ofta tillsätts för att kunna hantera 

pågående kriser. Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för potentiella 

framgångsfaktorer och utmaningar som tillfälliga team och dess ledare kan möta under 

pågående kriser. Utifrån en kvalitativ ansats genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med 

deltagare som har erfarenhet av att verka som externa experter i ledande befattning i tillfälliga 

team. Under intervjuerna beskrev deltagarna sina upplevelser, tolkningar och erfarenheter av 

att arbeta under dessa omständigheter. Resultatet av det insamlade materialet resulterade i fyra 

framträdande dimensioner: organisatoriska faktorer, ledarskap, teamfaktorer och individ-

faktorer. Samtliga dimensioner påverkar arbetet i varierande grad under pågående kris och 

inkluderar såväl framgångsfaktorer som utmaningar. Det framkom också att respektive 

dimension inte bör ses som en självständig enhet, utan som en del av en nödvändig synergi där 

samtliga dimensioner påverkar varandra. Att kunna arbeta tillsammans i samspel med andra 

framkom som avgörande faktor för att på bästa sätt kunna hantera pågående kriser. Ingen 

enskild individ, tillfälligt team eller aktör kan ensam på ett framgångsrikt vis hantera pågående 

kris. Att tillsammans kunna möta och hantera allt vad pågående kris kan innebära har visat sig 

vara avgörande. 

 

Nyckelord: Externa experter, ledare, tillfälliga team, framgångsfaktorer, tillsammans. 

    



 

 
 

Abstract    
International and Swedish experiences indicate deficiencies regarding the ability to handle 

crises. Above all it is the ability to act coordinated with others that is in need of improvement. 

Current research also shows that it is becoming more and more common to work in temporary 

teams, in which external experts are called in to help deal with ongoing crises. The purpose of 

this study ha been to gain a deeper understanding of potential success factors and challenges 

that temporary teams and external experts in leading positions, may face during ongoing crises. 

Through a qualitative approach, six semi structured interviews were made. During these 

interviews the participants, who had expertise and knowledge from working in these specific 

circumstances, described their views, interpretations and experiences regarding exercise of 

leadership in temporary teams. The analysis resulted in four prominent dimensions and 

indicates that organizational factors, leadership, team factors and individual factors commonly 

affect the ongoing work during crises and includes success factors as well as challenges. It also 

became clear that each of these dimensions should not be seen as independent entities, but 

instead as a part of a synergy in which all dimensions affect each other. To be able to work well 

together with others in a functioning synergy, appears to be crucial. No man, woman, team or 

actor can in a successful way handle a crisis by themselves. The key factor therefore appears to 

be the ability to act together. 
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1   Inledning  
   Introduktion  

Under de senaste åren har intresset för kriser och krishantering (crisis management) ökat och i 

takt med att samhället förändras ställs vi ständigt inför nya utmaningar (Pramanik, Ekman, 

Hassel, & Tehler, 2015). Det ökade intresset gäller inte minst arbetet med att hantera pågående 

kriser (MSB, 2014).  

Det finns redan idag en rad teorier och perspektiv som används för att förbättra hantering 

av krisarbete, däremot finns ännu inga allomfattande eller enkla lösningar på hur kriser på bästa 

sätt faktiskt ska eller bör hanteras (Pramanik et al., 2015). En kris är sällan den andre lik och 

kriser kan därför ta sig olika uttryck och konsekvenserna av dem kan drabba samhället på olika 

sätt. Kriser kan vara av lokal, internationell, kulturell eller ekonomisk art och kan vara skapade 

av människor eller uppstå av naturliga orsaker (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009). Hur 

kriser utvecklas kan till exempel bero på hot, osäkerhet eller brådskande tidsfaktorer (Boin, 

Hart, Stern, & Sundelius, 2017). 

Trots att det saknas entydiga svar avseende hur kriser på bästa sätt ska eller bör hanteras 

ställs stora krav på samhällets olika aktörer. De förväntas ha god förmåga att hantera den 

situation och påfrestning en kris kan innebära (Asp et al., 2015) och måste dessutom klara av 

att på ett effektivt vis arbeta tillsammans med andra. Att uppfylla dessa krav har visat sig vara 

utmanande och i behov av utveckling (Gustafsson & Wideberg, 2017). Allt fler forskare menar 

att kriser idag hanteras genom nätverkande komponenter, det vill säga när olika aktörer arbetar 

tillsammans för att hantera komplexa uppgifter (Pramanik et al., 2015). Det har också blivit allt 

vanligare att tillsätta det som kallas tillfälliga team (MSB, 2014). Dessa team består ofta av 

människor som kan vara helt främmande för varandra, vilket kan komma att ställa såväl dess 

medlemmar som ledare inför stora utmaningar (Jobidon et al., 2017).  

Det är inte ovanligt att tillfälliga team tar hjälp eller består av externa experter. En extern 

expert som kallas in i ett tillfälligt team kan inneha olika kompetensområden, varav ett av dem 

kan vara i ledande befattning (Broekema, Torenvlied, & van Ejik, 2018). Att verka som inkallad 

expert i ledande befattning kan innebära ett stort ansvar och ofta är förväntningarna på vad 

ledare ska klara av högt ställda. För att kunna leda andra under en pågående kris krävs goda 

personliga egenskaper och formell kompetens, något som både praktiker och forskare idag är 

överens om. Tempot under pågående kris är många gånger högt, arbetsuppgifterna ovana och 

utöver detta ska de ofta hanteras av ett team som normalt inte arbetar tillsammans. Dessutom 
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stämmer resurser och behov många gånger inte överens med den verklighet teamets medlemmar 

står inför (Brolin, Calleberg, & Westrell, 2016). 

Erfarenheter från Sverige och internationellt visar att det finns brister i förmågan att 

hantera kriser. Det är framför allt förmågan att agera tillsammans och samordnat med olika 

aktörer som behöver utvecklas (MSB, 2014). Trots att stora framsteg inom forskning och 

hantering av olika kriser skett, framhålls fortsatt tydliga kunskapsluckor och brister. Ett område 

där forskning särskilt påvisat behov av vidare studier rör externa experter i ledande befattning, 

som arbetar i tillfälliga team under pågående kris (Broekema et al., 2018). Genom att intervjua 

ledare med erfarenhet av att verka som inkallade experter i ledande befattning ämnas en djupare 

förståelse nås avseende vad som kan verka i form av framgångsfaktorer och utmaningar, då 

tillfälliga team arbetar med att hantera pågående kris. 

   

  Syfte  
Syftet är att undersöka hur externa experter i ledande befattning upplever, tolkar och ser på 

arbete i och tillsammans med tillfälliga team under pågående kris.  

 

  Frågeställningar    
•   Vad kan verka som framgångsfaktorer i arbete tillsammans med tillfälliga team?  

•   Vilka utmaningar kan ledare möta i rollen som inkallad expert i tillfälliga team?  

  

2   Bakgrund  
I bakgrundsavsnittet redogörs för vägledande begrepp och skeenden som är av vikt att ha 

förståelse för vid genomläsning av studiens kommande avsnitt. I bakgrunden presenteras 

definitionen och innebörden av kris, krisers olika faser samt närhet-, ansvars- och 

likhetsprincipen. Därefter kommer gemensamma grunder för samverkan och ledning och extern 

expert i ledande befattning att beskrivas. Slutligen beskrivs ledarrollen i kris och innebörden av 

tillfälliga team.  

 

  Definition  och  innebörd  av  kris  
Det finns många olika definitioner och perspektiv som används för att förklara och förstå 

innebörden av en kris (Hugelius & Tapani, 2017). Begreppet kris härstammar ursprungligen 

från grekiskans krisis och betyder påfrestning eller avgörande. Inom sfären för detta begrepp 

finns ett flertal andra uttryck som används för att tydliggöra vilken form av kris det rör sig om, 
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eller var den utspelas. Då krishändelser beskrivs kan de kallas allt från olycka till katastrof, det 

senare begreppet används dock mer frekvent i samband med naturrelaterade kriser (Falkheimer 

et al., 2014). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder sig av begreppet 

samhällsstörning då de menar att det kan hjälpa aktörer som har i uppdrag att hantera pågående 

kris att nå en bättre och bredare samförståelse (MSB, 2014). I denna studie används dock endast 

termen kris för att beskriva de påfrestande eller avgörande situationer kriser kan innebära.  

Den svenska myndighetsgemensamma hemsidan krisinformation.se menar mer 

specifikt att kriser kan hota grundläggande funktioner och värden, vår hälsa eller frihet, vilket 

kan drabba många människor och få stora konsekvenser (MSB, 2019). Gemensamt för alla 

former av kriser är att de kräver handling och är utanför en organisations totala kontroll. De 

kräver också direkt uppmärksamhet och innehåller ofta överraskande inslag (Falkheimer et al., 

2014).  

   

  Krisers  olika  faser  
Kriser kan beskrivas utifrån olika faser och antalet faser som beskrivs skiljer sig åt beroende på 

vem som tillfrågas. Trots att dessa faser kan defineras på olika sätt återfinns ofta stora likheter 

i innebörden av dem emellan. Drennan, McConnell och Stark (2015) har valt att dela in krisers 

händelseförlopp i fyra olika faser: 1) förebyggande fasen som innefattar riskanalys och 

strategiarbete 2) förberedande fasen som involverar planering och övning 3) responsfasen som 

handlar om det akuta krisarbetet och slutligen, 4) återhämtningsfasen vilken inbegriper 

utvärdering och lärande (Drennan, McConnell, & Stark, 2015).  

Falkheimer, Heide och Larsson (2009) har istället valt att dela in kriser i tre olika faser. 

Före-, under- och efterfasen eller i andra ordalag och mer deskriptivt varnings-, akut- och 

följdfasen. Förefasen handlar om att försöka reducera risker för uppkomst av olika kriser innan 

de inträffat. Det görs genom att strategiskt förbereda sig och planera inför kriser samt vidta 

praktiska åtgärder i riskutsatta områden. Under pågående kriser, det vill säga underfasen ska de 

förberedda krisplanerna sättas i verket. Berörda verksamheter och organisationer förväntas då 

klara av både ledning och styrning under omständigheter som kan vara både påfrestande och 

stressande (Falkheimer et al., 2009).  

Slutligen infinner sig efterfasen, även kallad följdfasen vilken kan öppna upp för nya 

insikter, lärdomar och kunskapsmässiga genombrott (Falkheimer et al., 2009). Efter att den 

pågående fasen är över ska även utvärdering ske, vad som då räknas som framgång inom ett 

område kan till exempel ur ett annat perspektiv ses som ett misslyckande. Arbetet bör i 
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efterfasen även återgå till det vardagliga, hur den processen ser ut skiljer sig dock åt. Det kan 

ske utan större problematik däremot är det inte ovanligt att de som leder krisarbetet förvånas 

över hur komplex och svårhanterlig återgången kan vara (Boin et al., 2017).  

 

  Närhet-,  ansvars-  och  likhetsprincipen  
Offentlig sektor och myndigheter som verkar under kriser är skyldiga att följa lagen (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap. Med extraordinär händelse avses i denna lag allvarlig risk-, eller allvarlig störning 

som föreligger och allvarligt påverkar samhällets viktiga funktioner, något som kräver 

skyndsamma insatser av kommuner eller regioner (Justitiedepartementet, 2019). Offentlig 

sektor och myndigheter bör också utgå från närhet-, ansvars- och likhetsprincipen. 

Närhetsprincipen innebär att en påfrestande händelse eller kris, först och främst ska hanteras av 

de som främst berörs och på den plats den inträffar. Ansvarsprincipen innebär att de 

ansvarsområden verksamheter generellt har, kvarstår även under mer påfrestande eller 

krisartade situationer. Det bör tilläggas att detta ansvar vid påfrestning kan komma att utökas, 

vilket ställer krav på att verksamheter vid behov ska stötta och samverka med andra. Slutligen 

bör inblandade som omfattas av dessa principer även utgå från likhetsprincipen. Den innebär 

att verksamheter under en pågående krissituation ska eftersträva att leda arbetet så likt vardaglig 

verksamhet som möjligt (se Gustafsson & Wideberg, 2017 & Justitiedepartementet, 2019). 

 

  Gemensamma  grunder  för  samverkan  och  ledning  
MSB har tagit fram gemensamma grunder för samverkan och ledning vid kriser. Dessa grunder 

gäller för alla aktörer inom offentlig sektor men även för privata aktörer och ideella 

organisationer. De gemensamma grunderna kan delas in i och beskrivas utifrån fyra punkter: 1) 

inriktning som handlar om att varje enskild aktör ska orientera sina befintliga resurser mot ett 

formulerat mål, vilket i samverkan med andra kallas för aktörsgemensam inriktning 2) 

samordning som handlar om att verksamheter ska anpassa sina delmål och aktiviteter utefter 

största möjliga nyttomaximering av tillgängliga resurser. Olika aktörer ska även hjälpas åt och 

inte vara i vägen för varandra 3) ledning som handlar om beslutsfattande avseende samordning 

och inriktning av befintliga resurser, där ledning kan ske utifrån juridiskt mandat eller sociala 

överenskommelser 4) samverkan som handlar om den funktion i vilken samordning och 

inriktning av befintliga resurser ska skapas. Dessa ska även vara grundade i överenskommelser 

mellan inblandade aktörer (Gustafsson & Wideberg, 2017).   
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  Extern  expert  i  ledande  befattning    
Externa experter kan ha viktiga roller under hantering av pågående kriser. I  dagens samhälle 

blir det allt vanligare att interna aktörer tar hjälp av externa experter för att stödja beslutsfattare 

och möjliggöra  mer effektiv krishantering. Externa experter kan täcka ett brett spektrum av 

färdigheter eller specialiserad kunskap (Broekema et al., 2018), där operativ ledning, logistik, 

dokumentation, information, planering, eller personal/HR är vanliga funktioner i vilka de kallas 

in (Gustafsson & Wideberg, 2017). Att integrera expertkunskap under pågående kris kan vara 

mycket värdefullt, till exempel kan experter i ledande befattning bidra med kunskap och 

färdigheter som många gånger är avgörande. Däremot bör medvetandegöras att det även kan 

vara en utmaning för inblandade parter att kalla in experter i ledande befattning. Detta då det i 

negativ riktning bland annat kan påverka hur beslut och ordning uppfattas eller utförs bland 

teammedlemmar (Broekema  et al., 2018).   

Broekema  med kollegor (2018) har intresserat sig för och beskriver olika externa 

experters roller vid olika krissituationer. Genom djupgående analys av insamlad information 

från sextio olika kriser  har de identifierat  såväl för- som nackdelar med att involvera externa 

experter i hantering av kris. Kortfattat menar de att externa experter endast ska: 1) involveras 

när de verkligen behövs 2) att ett nätverk med experter bör finnas till hands under och i bästa 

fall inför potentiella kriser 3) alla inblandade ska vara bekanta med varandras roller, uppgifter 

och ansvar 4) kommunikation och information bör vara väl förankrad och förstådd både internt 

och externt 5) förväntningar bör definieras och förtroende bör finnas mellan olika aktörer. 

Sammantaget kan dessa förutsättningar möjliggöra för att de externa experter som kallas in kan 

bidra mer effektivt under pågående kris (Broekema et al.,  2018).  

 

  Ledarskap  i  kris  
Utifrån ett vetenskapligt perspektiv saknar ledarskap en definition, ett synsätt, en modell, teori 

eller paradigm som det råder totalt samförstånd om. Gemensamt för flertalet definitioner är 

däremot att ledarskap rör olika påverkansprocesser där uppgiften är att inspirera, guida eller 

leda andra i en given riktning (Börjesson & Wallenius, 2017). Att bedriva ledarskap under 

pågående kris är speciellt eftersom mycket kan stå på spel. Det kan handla om såväl materiella 

värden som mänskligt liv och arbetet kan innebära mycket höga stressnivåer. Ledare behöver 

koordinera arbetet via beslutsmandat inom såväl team som organisation. Samtidigt måste 
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samverkan ske med andra där samma rätt till beslutsmandat inte alltid är befintligt (Larsson, 

2015).  

Forskning indikerar att ledarskap under påfrestande förhållanden handlar om att ledare 

bör inneha förmåga att utöva olika former av ledarskap beroende på situation. I detta har det 

visat sig att transaktionellt- och tranformativt ledarskap är effektivt (Börjesson & Wallenius, 

2017). Transaktionellt ledarskap innebär kortfattat att ledare tydligt utövar sitt mandat ifråga 

om när, var, hur och vem som ska utföra en uppgift (Bass, 1999). Ledare kan också utöva sitt 

mandat i form av ”morot-piska” vilket innebär att väl genomförda uppgifter belönas medan 

sämre utförda uppgifter får konsekvenser. Under pågående kris kan situationer stundtals 

komma att kräva att ledare utövar transaktionellt ledarskap för att effektivt få sina medarbetare 

att göra det som krävs (Avolio & Yammarino, 2013). En annan ledarskapsstil är det 

transformella ledarskapet, som också visat sig vara effektivt under kris. Det innebär att ledare 

ska inspirera, motivera samt få sina medarbetare att utvecklas. Genom att agera utifrån vad den 

transformella ledarskapsstilen kan ledare förändra, det vill säga transformera sina medarbetare 

och i bästa fall få dem att känna motivation, mening och vilja (Söderfjäll, 2008). 

 

  Tillfälliga  team  under  pågående  kris     
Tillfälliga team har i dagens samhälle kommit att bli allt vanligare i såväl krissituationer som 

generellt i arbetslivet. Utmärkande för tillfälliga team är att olika individer med särskild 

kompetens kallas in för att möta specifika behov. En förutsättning för att individer i tillfälliga 

team snabbt ska kunna arbeta effektivt tillsammans med andra är strukturell interoperabilitet, 

vilket innebär att gemensamma grunder för handling måste finnas (Hyllengren et al., 2011). 

Tillfälliga team har också begränsad livslängd och arbetar utefter specifikt uppsatta mål. De 

kan även ses som mer eller mindre framgångsrika beroende på hur väl de hanterar sitt uppdrag 

(King, 2002).  

För att team ska kunna arbeta effektivt tillsammans är ofta tillit en förutsättning. Tillit 

byggs traditionellt upp över tid och individer i tillfälliga team måste kunna arbeta som om tillit 

redan etablerats, trots att traditionella förutsättningar för det ej föreligger. För team som ska 

arbeta tillsammans under påfrestande situationer föreligger därmed inte sällan en förväntan på 

snabb och ”konstlad” tillit. Denna form av tillit är ett fenomen som har kommit att kallas för 

Swift Trust (Meyerson, Weick, & Kramer, 1996). 
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3   Metod  
Med utgångspunkt i studiens syfte har en kvalitativ ansats antagits för att närma sig och skapa 

en förståelse för intervjudeltagarnas egna tolkningar, upplevelser och berättelser, kopplat till 

rollen som extern expert i ledande befattning. Ett induktivt förhållningssätt till det insamlade 

materialet har antagits  och studien  utgår  därmed  inte från förutbestämda teorier. Istället vilar 

den på en tolkande, även kallad  hermeneutisk kunskapsteoretisk ståndpunkt  (Langemar, 2008). 

  

  Deltagare        
Genom en kombination av målstyrt- och bekvämlighetsurval valdes för studien relevanta 

intervjudeltagare ut. Bekvämlighetsurval innebär att kontakt med potentiella deltagare har 

förmedlats via personer som finns nära till hands och som i sin tur kan förmedla ytterligare 

kontakter. Att urvalet även är målstyrt grundar sig i att alla som kontaktats innehar relevant 

kompetens och expertis kopplat till studiens forskningsområde och frågeställningar (Bryman, 

2011). Totalt tillfrågades nio personer via mejl om deltagande i studien, sex av dem 

återkopplade och valde att ställa upp. Övriga tre besvarade aldrig inledande kontakt och 

bortfallsanalys av dessa är därmed ej tillämplig. Samtliga deltagare som valt att ställa upp har 

erfarenhet av att leda tillfälliga team under pågående kris, ofta i chefsbefattning men även som 

inkallad ledare utan alla de befogenheter eller ansvar en chef vanligtvis har. Fyra av deltagarna 

är män och två är kvinnor. De har alla akademisk utbildning och mångårig erfarenhet inom den 

bransch de verkar. Utöver detta har de även deltagit i olika krisrelaterade utbildningar och 

övningar samt innehar operativ erfarenhet och expertis från verkliga händelser. Bland de 

deltagare som valt att ställa upp finns inga bortfall att rapportera.  

  

  Genomförande        
Inför varje intervju fick deltagarna ett mejl med bifogat informationsbrev och samtyckes-

blankett (se bilaga 2 och 3). Signerad samtyckesblankett skickades tillbaka via mejl för att 

bekräfta godkännande avseende användning av insamlad data. Intervjufrågor sammanställdes 

inledningsvis i en intervjuguide (se bilaga 1) i vilken samtliga frågor var av öppen art. Under 

intervjuerna ställdes frågor i varierande ordning och lämpliga följdfrågor ställdes vidare i 

varierande omfattning. Att intervjuformen var semistrukturerad möjliggjorde för studiens 

deltagare att med stor frihet utforma svar som genererat uttömmande, varierad och nyanserad 

information (Langemar, 2008). Intervjuerna genomfördes i november 2019 och samtliga varade 

mellan 45 till 60 minuter. Vid varje intervjutillfälle presenterades inledningsvis också innehållet 
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i informationsbrevet, följt av praktiska frågor. Två av intervjuerna genomfördes på intervju-

deltagarnas arbetsplats och övriga fyra via videosamtalsfunktion i Skype. Under samtliga 

intervjuer togs löpande anteckningar för hand. En metod som Bryman (2011) föreslår då 

insamlat material från fler än en källa  (samtal eller inspelning)  kan bidra till högre giltighet och 

relevans i studiens resultatavsnitt, denna metod kallas triangulering (Bryman, 2011). Då två 

personer intervjuade fick den ene ställa fler frågor medan den andre antecknade under 

intervjuerna. På så vis stördes inte samtalet av onödiga avbrott där kortare anteckningar fördes. 

Respektive intervju spelades även in på två separata mobiltelefoner satta i stör ej-läge.  

  

  Datainsamlingsmetod      
Då denna studie bygger på data insamlad via semistrukturerade intervjuer utformades en 

intervjuguide utifrån för studien relevanta teman. Dessa teman presenterades i form av kris, 

ledare och team (se bilaga 1) och innehöll sammanlagt 20 frågor. Inledningsvis ställdes under 

varje intervju ett fåtal bakgrundsfrågor om befattning, utbildningsnivå och erfarenhet inom 

yrket. Temat med frågor om kris berörde intervjudeltagarnas egna erfarenheter av arbete med 

och syn på kriser och krishantering. Intervjufrågorna om kris varvades med varierande 

följdfrågor som under samtliga intervjuer resulterade i en naturlig övergång till tema ledare. 

Under detta tema ställdes frågor där intervjudeltagarna fick beskriva sin syn på ledares roll, 

ledarskap under pågående kris, hur ledarskap fungerar i tillfälliga team och faktorer de i övrigt 

upplevde vara av vikt att lyfta. Då frågor om ledare och ledarskap uppfattades vara uttömt 

övergick intervjuerna till frågor om tillfälliga team. Även i detta tema behandlades frågor 

utifrån vilka intervjudeltagarna med stor frihet fick beskriva sin syn på team och avgörande 

faktorer relaterat till dem. Avslutningsvis fick intervjudeltagarna möjlighet att lägga till och 

utveckla idéer och resonemang om samtliga teman.   

 

  Databearbetning        
Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant och resulterat i totalt 37 071 ord. Materialet 

analyserades därefter utifrån en tematisk analys med utgångspunkt i de rekommendationer som 

framgår i artikeln Using Thematic Analysis in Psychology (Braun & Clarke, 2006). Intervjuerna 

lästes inledningsvis igenom flertalet gånger för att skapa en initial förståelse för det insamlade 

materialet. Därefter kategoriserades materialet stegvis och succesivt identifierades flertalet 

sammanhängande begrepp och faktorer, som vidare kunde kategoriseras in i vad som slutligen 

kom att presenteras som underteman, huvudteman och vidare övergripande dimensioner. De 
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fyra övergripande dimensionerna resulterade sammantaget i: organisatoriska faktorer, 

ledarskap, teamfaktorer och individfaktorer. För att tydliggöra det material som den tematiska 

analysen resulterat i, presenteras i resultatavsnittet en tabell där dimensioner, huvudteman samt 

underteman presenteras och vidare förklaras mer ingående (Braun & Clarke, 2006). 

  

  Etiska  överväganden        
I denna studie har en rad etiska överväganden beaktats i förhållande till intervjudeltagarnas 

integritet och studiens genomförande. Ärlighet, tillförlitlighet, respekt och ansvarighet är etiska 

principer som har beaktats under hela processen. Dessa principer har tagits fram av ALLEA 

(All European Academies) och rekommenderas av Vetenskapsrådet (All European Academies, 

2018). Samtliga deltagare i studien har även skriftligt godkänt sin medverkan. I informations-

brevet (se bilaga 2) framgick tydligt att deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas 

närhelst det önskas. Det framgick även att inspelat material behandlas anonymt och på vilket 

sätt material kommer att användas och senare presenteras i studien. Vidare har insamlat material 

behandlats med respekt och namn på individer, organisationer eller geografiska platser som 

förekommer har anonymiserats. Deltagarna har även informerats om sin rätt att ta bort eller 

ändra i delar utifall det inte upplevs överensstämma med hur de egentligen menat. De har också 

haft möjlighet att läsa igenom studien innan publicering.  

  

4   Resultat  
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad externa experter i ledande 

befattning upplever, tolkar och ser på som potentiella framgångsfaktorer eller utmaningar i och 

tillsammans med tillfälliga team under pågående kris. Genom en tematisk analys av det 

insamlade materialet har fyra dimensioner med tillhörande huvudteman och underteman 

identifierats. Faktorer som presenteras kan verka i form av framgångsfaktorer eller utmaningar 

beroende på hur de tar sig uttryck eller tolkas. Nedan presenteras dessa i en tabell och därefter 

redogörs respektive del mer ingående. Samtliga dimensioner med tillhörande huvudteman och 

underteman är uppställda i separata, icke hierarkiska kolumner och utgår helt och hållet från 

den information intervjudeltagarna delgav. Pilen symboliserar hur respektive dimension 

påverkas av och påverkar varandra mer eller mindre. Var och en av de presenterade 

dimensionerna bör därav inte ses som separata enheter utan som delar i en sammanhängande 

helhet. 
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Tabell 1: Dimensioner, huvudteman och underteman i studien 

 
  Organisatoriska  faktorer    

Organisatoriska faktorer har visat sig vara väsentliga vid hantering av pågående kris och 

presenteras därmed som den första av fyra övergripande dimensioner i denna studies resultat. 

Organisatoriska faktorer har utifrån intervjudeltagarna och den tematiska analysen visat sig 

inkludera såväl framgångsfaktorer som utmaningar som påverkar tillfälliga team och externa 

experter i ledande befattning. I dimensionen synliggörs organisatoriska strukturer, där kultur 

och makt visar sig vara av särskilt vikt. Gemensamt för de framgångsfaktorer och utmaningar 

som presteras är att de kan ta sig uttryck och tolkas på olika vis. Respektive huvud- och 

undertema redogör för dessa mer detaljerat.  
  

4.1.1  Organisationsstruktur  
Huvudtemat organisationsstruktur innehåller såväl framgångsfaktorer som utmaningar vilka 

förekommer inom och i samspel med andra organisationer. Kultur och makt har inom 

huvudtemat visat sig vara avgörande faktorer och kan ta sig strukturellt olika utryck i olika 

organisationer, de presenteras därmed som underteman.  

Avseende kultur menar intervjudeltagarna att det i många avseenden kan verka som 

framgångsfaktor att ha en stark kultur inom organisationer som arbetar med pågående kris. 

Begreppet kultur innefattar utifrån intervjudeltagarnas resonemang: vanor, värderingar och 

arbetssätt inom en organisation. De menar också att kultur är något som kan påverka hur 

människor inom olika organisationer ser på och utför arbete under pågående kris. Enligt 

intervjudeltagarna kan kultur ta sig olika uttryck vilket också kan verka som en 

framgångsfaktor. Exempelvis kan kulturella olikheter leda till en bredare helhetsbild inom 

krishanteringsarbete i samband med att olika perspektiv synliggörs. Däremot lyfter de också att 

bristande förståelse för kulturella olikheter och kulturs inverkan kan leda till utmaningar. 

Intervjudeltagarna menar att det ibland kan vara svårt att förstå och flexibelt förhålla sig till att 
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andra utför uppgifter på ett annorlunda sätt, varpå god förståelse för kultur kan verka som 

framgångsfaktor medan bristande förståelse kan leda till utmaningar.  

Vidare menar intervjudeltagarna att syn på tid kan verka som en utmanande faktor kopplat 

till kultur. Då tiden är knapp kan aktörer och individer ibland uppfatta det som att utrymme inte 

finns för att sätta sig in i eller förstå andra kulturer. Tid framstår dock inte som den enda 

utmaningen då även ovilja att förhålla sig till andra kulturer på ett flexibelt vis också kan leda 

till utmaningar i samspel med andra.  

Ett exempel från en intervjudeltagare som belyser kulturella utmaningar i mötet med 

andra: 

 
… Om jag talar om för dig hur jag tänker jobba och du talar om för mig hur du tänker jobba och vi 

upptäcker att vi jobbar inte riktigt ihop här, men jag struntar i att ändra mitt arbetssätt. Det är då 

jag menar att vi inte har samverkan. Det är ju inte förrän jag själv anpassar mig till helheten utifrån 

det gemensammas bästa (…. ) Det här tror jag väldigt många inte förstår. 

 

Intervjudeltagarna lyfter också att individer, ledare och team ofta är specialiserade och 

kulturellt fostrade på olika sätt. Å ena sidan menar de att det kan verka som framgångsfaktor 

då enskilda aktörer mycket effektivt kan hantera sina egna uppgifter på det vis de är vana vid. 

Å andra sidan framhålls denna framgångsfaktor även som en utmaning, särskilt i de fall 

individer, team eller organisationer inte är benägna att förstå eller anpassa sig till andra. 

Återigen framhålls därmed förmågan att vara flexibel i förhållande till andra kulturer som en 

viktig aspekt. Genom att arbeta för att skapa bättre samförståelse och acceptans mellan olika 

aktörer och individer, menar intervjudeltagarna att nuvarande utmaningar kopplat till förståelse 

och flexibilitet kan komma att bli framgångsfaktorer i arbete med pågående kris. Sammantaget 

framhålls kultur som en viktig aspekt som kan verka såväl som en framgångsfaktor eller 

utmaning under pågående kris. 

Makt framhålls i detta sammanhang av intervjudeltagarna som ett mångfacetterat 

begrepp. Det handlar dels om makt över agendan men även om makt kopplat till kön eller 

position, det framhålls också handla om den makt erfarenhet och kännedom kan möjliggöra. 

Makt över agendan beskrivs som åtråvärd och som ett medel vilket kan användas för att få 

igenom sina egna ståndpunkter och önskemål. En framgångsfaktor i förhållande till makt menar 

intervjudeltagarna är förståelsen av att det är fördelaktigt att agera tillsammans. En enskild aktör 

kan eller bör inte ensam hantera en kris, makten över beslut och mandat måste enligt 

intervjudeltagarna därför fördelas mellan involverade aktörer. En utmaning i detta framhålls 
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vara det förtroende vissa organisationer och dess anställda ibland får baserat på sin erfarenhet 

och kännedom i sakfrågor. Intervjudeltagarna lyfter kopplat till detta att individer från olika 

organisationer ibland tillges makt på grund av personliga relationer till andra involverade 

aktörer. Ojämnt fördelad makt framhålls därmed kunna bidra till att vissa parter inte får komma 

till tals eller påverka beslutsfattandet i tillräcklig omfattning. Något som i sin tur kan leda till 

att avgörande insikter, tillgångar eller expertis inte tas tillvara på.  

Ett exempel från en intervjudeltagare som belyser makt och utmaningen i att dela den:  
  

… Makten måste fördelas. Båda parter kan inte få ökad makt, ska den ena parten få ökad makt måste 

den andra dela med sig. Makt är begränsat och nu handlar ju makt i de här mötena om makten kring 

agendan. Den är lite snedfördelad och ska man då fördela den på ett annat sätt så, det är inget som 

eh…  makt är inget man släpper ifrån sig.  

 

Flera av intervjudeltagarna lyfter också utmaningar kopplat till vad de kallar kulturell 

fostran samt position och kön. Det framhålls att vissa organisationskulturer fostrar beteenden 

som kan uppfattas som dominanta eller i talspråk ”macho” av andra. Å ena sidan menar flera 

av intervjudeltagarna att det för vissa individer kan vara en framgångsfaktor att tillhöra en sådan 

kultur. Särskilt då individer fostrade i organisationer med dessa karaktärsdrag kan anse sig ha 

större rätt till mandat och makt över agendan än andra. I de fall dessa individer tillskrivs mer 

makt, verkar den kulturella fostringen som en framgångsfaktor för dem. Å andra sidan 

framhåller flera av intervjudeltagarna att det i större utsträckning leder till utmaningar i de fall 

jämn maktfördelning mellan övriga aktörer utesluts, eftersom det enligt dem kan påverka såväl 

beslutsfattande som kollektivt agerande.  

Flera av intervjudeltagarna lyfter också att den eller de aktörer som framstår som 

”viktigast” eller innehar mest expertis sett till krisens utformning, automatiskt kan komma att 

få eller ha önskan om större makt över agendan, något som ofta resulterar i att andra aktörer på 

felaktiga grunder kan få mindre tillgång till makten. I de fall vissa aktörer får eller tillges mer 

makt kan det av andra uppfattas som betryggande. Den kunskap och erfarenhet de ofta 

förmedlar kan lugna såväl andra aktörer som individer i den påfrestande situation en kris kan 

komma att innebära. På vilket sätt makten tar sig uttryck och förmedlas kan således verka som 

såväl framgångsfaktorer som utmaning. 

Vidare framhålls kön kopplat till makt av flertalet intervjudeltagare som en viktig aspekt 

att ta hänsyn till. De menar att kön, i form av föreställning om könsrelaterade egenskaper kan 
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vara kopplat till makt. Flera av intervjudeltagarna menar att kvinnor inte alltid får synas, ges 

eller tar samma utrymme som män, vilket kan verka som en utmaning. 

Ett exempel från en intervjudeltagare där utmaningar som kvinnor kan möta beskrivs: 

 
… Men det är att man inte lyssnar på samma sätt, man lägger fram ett förslag vid en stabsorientering 

och så är det ingen som nappar och sedan kommer förslaget från någon annan och då tänker man 

det där var en bra ide! Ibland planterar jag saker hos någon annan, som jag vet att man lyssnar på. 

Jag säljer in idéer hos X och så får X dra det för då vet jag att det blir gjort.  

   

Trots att kön kan verka i form av utmaning framhåller ändå flera av intervjudeltagarna 

att dagens medvetenhet om genusfrågor lett till stor utveckling inom arbetet med krishantering. 

Att vara kvinna idag framhålls således inte vara en utmaning i den omfattning det tidigare varit. 

Att vara medveten om genusfrågor relaterat till makt framhålls dock vara av vikt och kan verka 

som framgångsfaktor då utmaningar fortsatt kvarstår. 

Ett exempel som belyser kopplingen mellan makt och genus: 

 

… Alltså det är samma som i jämställdhetsdiskussionen, det går inte bara öka kvinnors rättigheter 

om inte männen får backa lite. Det är samma idé och jag tror att det är såhär man får tänka.  

 

Sammantaget belyser dimensionen huvud- och underteman i vilka framgångsfaktorer 

och utmaningar finns. Dessa faktorer och innebörden av dem påverkar och påverkas av 

samspelet mellan och inom organisationer och av individerna som verkar inom dem.  

   

   Ledarskap  
Utöver organisatoriska faktorer har dimensionen ledarskap i stor utsträckning visat sig påverka 

hanteringen av pågående kris. Dimensionen belyser ledarens ofta avgörande roll och agerande 

i arbetet med pågående kris. Den tematiska analysen visar att ledarskap inte kan utövas utan 

följare, varpå ledare är beroende av individerna i sitt team. Den form av ledarskap som utövas 

framhålls av intervjudeltagarna ofta ha stor inverkan på arbetets utfall och vara influerat av 

såväl individer, team som organisationer. Mer specifikt har den tematiska analysen visat att 

relation, transparens och situationsanpassning är särskilt utmärkande komponenter som 

påverkar ledarskapet under en pågående kris. I respektive huvud- och undertema redogörs för 

centrala komponenter mer detaljerat. 
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4.2.1  Ledarskapsutövande  
Relation, transparens och situationsanpassning framkommer som viktiga komponenter inom 

huvudtemat ledarskapsutövande och presenteras därmed som underteman. Samtliga 

underteman som presenteras framhålls av intervjudeltagarna kunna medföra såväl framgångs-

faktorer som utmaningar. Undertemat relation belyser att ledarskapsutövare bör sträva efter att 

skapa goda relationer med sina teammedlemmar. Det framhålls att ledarskapet inte är ett 

fristående fenomen som kan verka enskilt. Ledare måste förstå vikten av att verka tillsammans 

och i det utföra arbetet gemensamt med sitt team. Att ha en förståelse för relationer och dess 

inverkan menar intervjudeltagarna kan verka som framgångsfaktor i ledarskapsutövande. 

Intervjudeltagarna framhåller också att goda relationer normalt är något som skapas över 

tid och då kan möjliggöra tillit och värdefull kännedom mellan olika individer, team eller 

organisationer. Tid menar de dock ofta är en bristvara under pågående kris, något som kan vara 

en utmanande faktor för relationsskapandet. Trots att tid framhålls vara en potentiell utmaning 

för ledare i relationsskapande framhåller intervjudeltagarna att den påfrestande situation en 

pågående kris ofta innebär, kan öppna för större acceptans avseende bristande kännedom om 

varandra. Intervjudeltagarna lyfter att då det finns ett tydligt mål verkar människor mer benägna 

att acceptera mindre etablerade relationer. Utifrån de fortsättningar som finns förespråkar de 

ändock att ta vara på varje liten möjlighet som ges för att utveckla goda relationer, då dessa 

framhålls vara en framgångsfaktor för framgångsrikt ledarskapsutövande.  

Ur en annan synvinkel framhåller intervjudeltagarna kopplat till ledarskap att det inte 

alltid är positivt att känna sina teammedlemmar alltför väl. Utmaningen menar de ligger i att 

förutfattade meningar och ibland felaktiga antaganden baserat på tidigare erfarenheter, kan 

ligga till grund för bristfällig tillit i relationer och påverka såväl bemötande som förväntningar. 

I vissa avseenden lyfts därav bristande kännedom som en framgångsfaktor i ledarskapet och 

bland teamets medlemmar. Intervjudeltagarna menar i detta att individer tenderar att vara 

tydligare i sitt agerande i sammanhang där relationer inte är fullt så utvecklade. Att inte ha 

intresse av att värdesätta relationsskapande eller förmåga att förstå relationers inverkan 

framhålls därmed leda till utmaningar i utövandet av ledarskap.  

 Ett exempel från en intervjudeltagare som belyser vikten av goda relationer och hur 

ledare bör förhålla sig gentemot andra: 

 

… Jag tycker att ledaren är en relation – ingen position – det innebär att om du ska kunna ha den 

relationen måste du bygga den, förankra den hos individen. Så det är en person som är öppen, lyhörd 

och tydlig ( …. ) Du ska dra och putta, dra och putta, men också lyfta. 
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Det framkommer också att ledare är individer som har olika egenskaper och 

uppfattningar om sin omvärld och sig själva. Oavsett personliga karaktärsdrag lyfts det som en 

framgångsfaktor att kunna vara lyhörd och flexibel i relation till andra. Intervjudeltagarna 

menar att ledare också behöver vara medvetna om att de måste stötta sina teammedlemmar. Att 

arbeta i en kris kan vara mycket påfrestande och att då som ledare kunna identifiera behov inom 

teamen framhålls därmed som en framgångsfaktor. 

Transparens framkommer vidare som ännu en potentiell framgångsfaktor i 

ledarskapsutövande. Intervjudeltagarna menar att transparens å ena sidan innebär att ledare 

innehar förmåga att vara öppna och ärliga i relationer, det gäller såväl relationer med individer 

i tillfälliga team men också i relation med andra parter. Intervjudeltagarna lyfter att ledare öppet 

bör tala om känslor, tankar och upplevelser då det kan leda till ett mer öppet och tryggt klimat 

inom de tillfälliga teamen. Å andra sidan framhåller de att transparens också kan innebära att 

ledare har förmåga att vara transparanta avseende information och uppgifter som rör uppdraget. 

Är eller uppmanar inte ledare till transparens menar intervjudeltagarna att utmaningar kan 

uppstå. De framhåller att bristande transparens kan ge upphov till egna tolkningar baserat på 

felaktiga grunder, något som i sin tur kan påverka arbetet i negativ riktning.  

Ett exempel där en intervjuperson beskriver vikten av att vara transparent och lyhörd: 

 
.... Ja, det är naturligtvis inte helt lätt alla gånger men man måste vara tydlig och tala om vad man 

vill, vad man förväntar sig och sen också att följa upp det som sker. Att det sker på rätt sätt och om 

det inte har uppfattats rätt. Fråga dem, vad gör ni utifrån det jag har förmedlat?  

   

Utöver relation och transparens framhålls även en framgångsfaktor vara ledares förmåga 

att kunna anpassa sig efter olika situationer. Detta menar intervjudeltagarna innebär att ledare 

bör inneha förmåga att kunna läsa av, agera och anpassa sitt ledarskap utifrån vad situationen 

kräver. Intervjudeltagarna lyfter att i de fall ledare inte är benägna att anpassa sitt ledarskap kan 

utmaningar uppstå. Situationsanpassat ledarskap framhålls därmed som en framgångsfaktor 

under pågående kris, men poängteras även vara av stor vikt under normala förhållanden.  

Sammantaget belyser dimensionen ledarskap ett flertal framgångsfaktorer och 

utmaningar som kan påverka ledarskapsutövande och upplevelsen av det i samspel med 

individer, team och organisationer under pågående kris. Intervjudeltagarna menar att ledarskap 

inte kan utövas utan följare, varpå ledare är beroende av individerna i sitt team. Hur ledare 

förhåller sig till relation, transparens och situation framhålls sammantaget vara av stor vikt.  
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  Teamfaktorer  
Dimensionen teamfaktorer är ytligare en dimension som visat sig påverka hanteringen av 

pågående kris. Dimensionen inkluderar flertalet faktorer som externa experter i ledande 

befattning och teammedlemmar i tillfälliga team kan ställas inför och påverkas av under 

pågående kris. I stor utsträckning berör dimensionen faktorer som påverkar arbetet mellan olika 

individer. Här visar den tematiska analysen att gemensam förståelse och omständigheter är 

faktorer som påverkar och påverkas av teamfaktorer. Det har visat sig att dessa faktorer kan 

verka som såväl framgångsfaktorer som utmaningar inom tillfälliga team. I respektive huvud- 

och undertema redogörs för centrala påverkansfaktorer mer detaljerat.   
  

4.3.1  Gemensam  förståelse  
Kommunikation och syn på tid är utmärkande faktorer för den gemensamma förståelsen och 

presenteras därav som underteman i dimensionen teamfaktorer. Kommunikation framhålls av 

intervjudeltagarna vara ett mångfacetterat begrepp och hur det utövas ses som avgörande för 

att få arbete i tillfälliga team att fungera väl. Som tidigare redogjort för lyfter intervjudeltagarna 

att ledarskap har stor inverkan på förutsättningar för tillfälliga team, dimensionen ledarskap 

behöver enligt intervjudeltagarna därav verka i synergi med dimensionen teamfaktorer. Hur 

ledare väljer att använda kommunikation under pågående kris framhålls nämligen ha stark 

inverkan på förutsättningar tillfälliga team behöver för att verka effektivt. Det framhålls att 

kommunikation styrs av förmågan att kunna lyssna och att på ett tydligt och ärligt sätt kunna 

uttrycka sina känslor, behov och tankar. Att väl utövad kommunikation är en framgångsfaktor, 

särskilt i tillfälliga team menar intervjudeltagarna beror på bland annat den utmanande 

situationen. Då teammedlemmar sedan innan inte nödvändigtvis är bekanta med varandra, 

menar de att tydlig och ärlig kommunikation kan minimera missförstånd och bidra till mer 

effektivt arbete.  

Icke fungerande kommunikation framhålls således av intervjudeltagarna som en 

utmaning som kan leda till högst oönskade konsekvenser. Det framhålls att bristande 

kommunikation kan ligga till grund för missförstånd, vilket i sin tur kan påverka såväl beslut 

som handling negativt. Även samspelet i tillfälliga team menar de kan påverkas av ledare och 

teammedlemmars sätt att kommunicera. Olikheter avseende kommunikation inom enskilda 

tillfälliga team framkommer inte som en stor utmaning i sig, däremot kan kommunikativa 

olikheter i sampel med andra bli utmanande då missförstånd lätt kan uppstå. Intervjudeltagarna 

lyfter även att innebörd och förståelse av språk som kommuniceras kan skilja sig åt, något som 

de menar ofta är förankrat i bakgrund och kultur. Olika sätt att kommunicera framhålls därav å 
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ena sidan som en utmaning. Att alla aktörer som arbetar med pågående kris har en större 

förståelse för kommunikation och dess komplexitet framhålls däremot å andra sidan som en 

möjlig framgångsfaktor.  

Ett exempel från en av intervjudeltagarna på hur kommunikation används i och är 

avgörande för att skapa tydlighet inom och mellan team: 

  
… Man kan vara tydlig i sin kommunikation, man kan vara tydlig och säga såhär ser  jag problemet, 

här ser jag hur vi kan göra, så kan man liksom lyfta upp, okej är det någon  annan som har andra 

idéer, vi kan ju lyfta in er men vi har begränsat med tid.  

   

Att ha en gemensam syn på tid framhålls vidare som en framgångsfaktor i hantering av 

pågående kris, att skapa denna gemensamma syn framhålls däremot inte alltid som enkelt. 

Intervjudeltagarna menar att innebörd av tid skiljer sig åt beroende på vem som ser på den. Vad 

som kan och bör göras under ett visst tidsspann råder det därmed inte alltid full enighet om. 

Intervjudeltagarna lyfter i detta att det främst är upp till ledare att via tydlig och ärlig 

kommunikation skapa en gemensam förståelse för tid och dess innebörd samt hur den bör 

nyttjas inom teamen. Lyckas ledare med detta framhålls det verka som en framgångsfaktor, 

däremot menar intervjudeltagarna att det ofta är en stor utmaning att skapa en gemensam 

förståelse för syn på tid och hur den bör nyttjas i samspel med andra aktörer. 

En av intervjudeltagarna exemplifierar utmaningar avseende syn på tid: 

  
… Jag tror att vi som jobbar inom denna bransch nog har mer teamkänsla redan från början.  Tittar 

man, jag jobbade ju ihop med  X under händelse X, där var det inte samma teamkänsla och det hade 

också andra tidsskalor. När vi jobbar då tänker vi ofta ganska korta tidsskalor, det kan handla om 

någon timme. I deras värld är kort, kanske ett par dagar så det är ju också såhär, lite krockar som 

möts då.  

  

Det framhålls också att det i vardagliga situationer ofta finns tid och goda förutsättningar 

för att låta teammedlemmar skapa kännedom om varandra. Under pågående kris menar 

intervjudeltagarna att dessa förutsättningar sällan finns. Istället ska det som annars kan ta lång 

tid, fungera inom loppet av bara några dagar eller ibland även timmar. Att uppnå samma form 

av dynamik som i ett vardagligt team framhåller intervjudeltagarna därmed som en utmaning. 

God kommunikation och förmåga att skapa gemensam syn på tid såväl inom team som i 

samspel med andra framhålls därmed som framgångsfaktorer.  
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4.3.2  Omständigheter  
Omständigheter är ytterligare ett huvudtema under dimensionen teamfaktorer där 

grupprocesser, tillit och samspel presenteras som underteman. Huvudtemat omständigheter 

behandlar framgångsfaktorer och utmaningar som intervjudeltagarna menar kan påverka arbetet 

i tillfälliga team under pågående kris. Det framhålls att grupprocesser är en del av alla team 

varpå de kan verka som en potentiell framgångsfaktor. Utmärkande för tillfälliga team som 

arbetar under pågående kris är att de till skillnad från tillfälliga team i vardaglig verksamhet, 

måste förhålla sig till bristen på tid. Det framhålls även att tillfälliga team som arbetar under 

pågående kris inte alltid har möjlighet att gå igenom de olika faser ett team vanligtvis passerar, 

att kunna acceptera potentiellt uteblivna faser framhålls därav som en framgångsfaktor för såväl 

ledare som individer i teamet. För att medlemmar i tillfälliga team direkt ska kunna gå in i 

operativ fas menar intervjudeltagarna att acceptans för den rådande situationen och vad den 

kräver också är av vikt. De menar att individer i tillfälliga team måste kunna verka som om tillit 

och förtroende redan är väl förankrat, något som även anses vara en potentiell utmaning då 

acceptans för uteblivna delar i grupprocesser inte alltid finns. 

Ett exempel från en intervjudeltagare som belyser vikten av att ta sig igenom 

grupprocesser under pågående kris: 

 
… Förhoppningsvis går processen fortare men jag tror att det är precis samma sak som sker. Jag 

tror just människor som befinner sig i kris kan vara med och påverka hur den här processen går. 

Det viktiga är framför allt att man tar sig igenom så att man inte har kvar rollsökning över tid, då 

kommer man inte få bra resultat.  

 

Intervjudeltagarna menar vidare att även tillit är en framgångsfaktor för att verka 

effektivt inom tillfälliga team. Tillit beskrivs som ett fenomen vilket vanligtvis etableras över 

tid och intervjudeltagarna framhåller att då tid inte nödvändigtvis finns i önskvärd utsträckning, 

påverkar det förmågan och möjligheten att skapa tillit. Att arbeta i tillfälliga team som saknar 

eller har bristande tillit framhålls således som en utmaning. För att överkomma denna utmaning 

menar intervjudeltagarna att delad målbild eller en yttre fiende kan verka som ett framgångsrikt 

hjälpmedel. När det finns ett tydligt mål eller yttre fiende framhåller de att individer tenderar 

att acceptera rådande omständigheter i större utsträckning. De menar att detta kan ena tillfälliga 

team och möjliggöra en form av ”konstlad” tillit, vilket kan möjliggöra för teammedlemmar att 

arbeta som om etablerad tillit redan finns. 
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Ett exempel som belyser hur målbild kan förena men även verka som medel för att skapa 

tillit inom tillfälliga team: 

 
… Egentligen. Det finns väl ingenting som enar så som en yttre fiende eller tydligt mål… liksom... 

Oavsett om det är en naturkatastrof eller någon person som gör något så tror jag att det är mycket 

lättare att ena ett team om man har en tydlig gemensam fiende  eller mål. 

 

Utöver grupprocesser och tillit framhålls samspel som en framgångsfaktor i 

dimensionen teamfaktorer. Samspel beskrivs av intervjudeltagarna innefatta en balans mellan 

samarbete och samverkan, begrepp de menar ofta blandas ihop. Inom tillfälliga team framhåller 

de att ett gott samspel mellan ledare och team är avgörande eftersom de många gånger förväntas 

lösa uppgifter tillsammans. Däremot framhålls att samspelet inom tillfälliga team inte bör vara 

av sådan art att det leder till total samstämmighet vid beslutsfattande, eftersom det kan innebära 

utmaningar i form av ett bristande kritiskt förhållningssätt. 

Sammantaget presenteras i dimensionen teamfaktorer huvudteman och underteman som 

belyser aspekter vilka kan verka i form av såväl framgångsfaktorer som utmaningar. Gemensam 

förståelse avseende tid och kommunikation framhålls vara av stor vikt, så även rådande 

omständigheter som intervjudeltagarna menar kan påverkas av grupprocesser, tillit och 

samspel.  

 

   Individfaktorer      
Individfaktorer är den sista av fyra dimensioner som lyfts fram i denna studie. Dimensionen 

inkluderar flertalet faktorer som externa experter i ledande befattning och teammedlemmar i 

tillfälliga team kan ställas inför och påverkas av. Den tematiska analysen visar att dimensionen 

i stor utsträckning berör faktorer som utgår från den enskilda individens egenskaper och 

erfarenheter. På vilket sätt individen egenskaper och erfarenheter tar sig uttryck påverkar inte 

bara individen själv, utan influerar och influeras av teamfaktorer, ledarskap och organisatoriska 

faktorer. I analysen redogörs för såväl framgångsfaktorer och utmaningar som kan främja eller 

stävja arbetet under pågående kris. Respektive huvud- och undertema redogör för dessa mer 

detaljerat. 

 

4.4.1  Egenskaper    
Under huvudtemat egenskaper framhålls faktorer som  är av vikt då en individ verkar i ett 

tillfälligt team under pågående kris. Attityd, självförtroende och flexibilitet framhålls som tre 
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särskilt utmärkande egenskaper individer i tillfälliga team bör ha. Härtill görs av 

intervjudeltagarna  ingen  åtskillnad på vare sig ledare eller teamets medlemmar. Alla är 

människor som ska verka tillsammans i tillfälliga team, oavsett uppgift eller befattning. Att 

individer har god attityd framhålls av intervjudeltagarna vara en framgångsfaktor under 

pågående kris, det innebär att individer bör inneha förmåga att vara ödmjuka  inför såväl sin 

uppgift som  i relation till andra. Intervjudeltagarna lyfter även att individers attityd kan vara 

utmanande. Då individer inte förmår förhålla sig till andra eller sin uppgift på ett professionellt 

vis, menar de att det kunna påverka såväl övriga teammedlemmar som andra aktörer i negativ 

bemärkelse. 

Vidare lyfts gott  självförtroende av intervjudeltagarna som en framgångsfaktor. Det 

innebär att individer har inre tro  på sin egen förmåga och i det även kan känna sina egna 

begränsningar, något som framhålls vara särskilt viktigt i situationer som är fysiskt och mentalt 

utmanande. Intervjudeltagarna menar också att det är av särskild vikt för ledare att ha gott 

självförtroende då de innehar en roll med stark inverkan på förhållningssätt bland resterande 

teammedlemmar. Är ledare trygga i sig själva kan de ofta uttrycka såväl behov, önskemål som 

brister, något intervjudeltagarna menar kan influera och främja självförtroendet bland individer 

i teamet. 

Ett exempel från en intervjudeltagare som belyser  vikten av att vara trygg i sig själv och 

i det även kunna prioritera samspelet med andra:  

 
… Ja, det kanske är lätt att säga, men att vara trygg i sig själv. Man brukar  ibland prata om den här 

inre kompassen, att den är viktig att ha. Sen är det  ju  min  uppfattning  att en insats är ett lagspel.     

   

Flexibilitet är vidare ett begrepp som återkommande lyfts av intervjudeltagarna. I 

dimensionen individfaktorer framhålls flexibilitet som en framgångsfaktor i arbetet med 

pågående kris. De menar att individer inte alltid tänker eller handlar likadant varpå ett flexibelt 

förhållningssätt ofta är avgörande för att kunna verka tillsammans med andra under pågående 

kris. Intervjudeltagarna lyfter också att då situationen är påfrestande kan det ibland vara svårt 

och utmanande att vara flexibel. De framhåller att individer lätt kan falla tillbaka på invanda 

och trygga mönster istället för att förhålla sig flexibelt i samspel med andra, ett handlings-

mönster som kan leda till utmaningar.  

Ett exempel från intervjudeltagare  som betonar vikten av individers förhållningssätt och 

tro på sig själv: 
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… Man måste kunna förbereda sig själv som medarbetare till att kunna vara öppen, 

flexibel,  anpassningsbar  och medgörlig, fast fortfarande med integritet. 

 

4.4.2  Erfarenhet    
Erfarenhet framhålls av intervjudeltagarna i dimensionen individfaktorer som ännu en 

avgörande faktor. De framhåller att kunskap, situation- och perspektivförståelse är viktiga 

aspekter för individer som verkar i tillfälliga team. Samtliga intervjudeltagare beskriver att då 

de varit yrkesverksamma i sina respektive branscher under många år har de samlat på sig både 

erfarenhet och kunskap i sina roller. Intervjudeltagarna menar i detta att den kunskap som 

kommer med att tidigare ha befunnit sig i likande situationer kan vara en framgångsfaktor i 

arbetet med pågående kris, eftersom det kan skapa en viss trygghet. Att exempelvis fatta beslut 

baserat på hur saker ”brukar vara” framhålls däremot som en utmaning då ingen kris är den 

andre helt lik.  

Intervjudeltagarna framhåller vidare att det är av vikt att öva och utbilda sig för att kunna 

omsätta sin kunskap på ett sätt som är anpassat efter olika situationer. Att som individ ha 

situationsförståelse och flexibelt kunna anpassa sitt agerande efter vad varje situation framhålls 

därav som en framgångsfaktor. De menar också att situationsförståelse inbegriper en förståelse 

för hur andra individer kan agera i olika situationer. I situationer med tidspress, hög 

kravställning eller mycket stress påverkas och agerar ofta individer annorlunda än under 

vardagliga förhållanden. Att då inte kunna sätta sig in i och förstå att individer agerar på olika 

sätt i olika situationer, kan enligt intervjudeltagarna leda till utmaningar.  

Ett exempel från en av intervjudeltagarna som belyser vikten av kunskap och på vilket 

sätt en förhåller sig till den: 

 

… Det är lätt att säga att man vet, men man vet ju bara så mycket som man har förstått. Så det som 

är problemet, om du ska jämföra dig med någon och tycker att ”jag kan, eller kan inte det här” och 

så, men då vet man bara, för ju mer jag vet desto mer vet jag att jag inte vet. Det är en viktig insikt 

tror jag. 

 

Vidare lyfts perspektivförståelse av intervjudeltagarna som en framgångsfaktor då den 

ofta är avgörande. De menar att individer bör inneha förmåga att förstå att alla involverade i 

hantering av pågående kris inte nödvändigtvis har samma perception. För att kunna arbeta 

tillsammans med andra, individer, team eller organisationer, framhåller intervjudeltagarna att 

individer bör vara införstådda med vikten av att samma sak eller händelse kan ses utifrån olika 
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perspektiv. Det framhålls även att individer som är oförmögna att förstå andras perspektiv kan 

skapa utmaningar, vilket i sin tur komma att påverka det pågående krisarbetet i negativ riktning. 

Ett exempel från en av intervjudeltagarna som belyser vikten av att förstå människors 

perception och hur den skiljer sig åt: 

 

… Ja men man måste ju fatta människor. Man måste kunna sätta ord på och förstå hur folk beter sig, 

det spelar ingen roll hur många lappar du skriver om de inte de fattar dem, så ja att förstå att alla 

människor är olika är viktigt. 

  

Sammantaget presenteras i dimensionen individfaktorer såväl utmaningar som 

framgångsfaktorer som utgår från den enskilda individen. Intervjudeltagarna menar att 

individers egenskaper och erfarenheter kan främja eller stävja arbetet i tillfälliga team under en 

pågående kris. Slutligen bör återigen uppmärksammas att faktorer som presenteras samtliga 

dimensioner inte bör ses som separata enheter, utan som en del av en helhet. 

 

5   Diskussion  
Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för potentiella framgångsfaktorer 

och utmaningar som externa experter i ledande befattning, i arbete tillsammans med tillfälliga 

team kan möta. Studien har utgått från ledares perspektiv avseende upplevelser, tolkningar och 

erfarenheter. Då studiens frågeställningar berört faktorer avseende såväl tillfälliga team som 

ledare har de i resultatet presenterats sammanlänkat. I de fall utmaningar och framgångsfaktorer 

särskilt berört externa experter i ledande befattning, eller då faktorer enskilt rört tillfälliga team 

har dessa belysts separat. Sammantaget har det visat sig att flertalet faktorer spelar in och 

påverkar såväl externa experter i ledande befattning, som individer i tillfälliga team och deras 

förmåga att hantera pågående kris effektivt. I varierande grad har resultatet indikerat att synergi 

mellan faktorer som presenterats i samtliga dimensioner behövs. Summan av flertalet 

sammanslagna faktorer utförda på önskvärt vis har nämligen visat sig vara starkare än enskilda 

faktorers verkan. Då denna studie genererat djupare kunskap avseende framgångsfaktorer och 

utmaningar som påverkar tillfälliga team och externa experter i ledande befattning under 

pågående kris, anses undersökningens syfte vara uppnått. 
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  Organisatoriska  faktorer  –  framgångsfaktorer  och  
utmaningar  

Organisatoriska faktorer är en dimension som visat sig ha inverkan på tillfälliga team och 

externa experter i ledande befattning. I dimensionen har kultur och makt presenterats som 

särskilt avgörande faktorer. Kultur har framhållits fungera som ett meningsskapande fenomen 

vilket bygger på människors föreställningar, idéer, värderingar samt individers bild av sin 

samvaro. En innebörd som ligger i linje med vad även Salzer-Mörling beskriver (Salzer-

Mörling, 2015). I resultatet har det också framgått att kultur i flera hänseenden kan verka som 

en framgångsfaktor inom enskilda team eller organisationer. Däremot påvisades utmaningar då 

olika kulturer möttes. Olika förhållningssätt, förväntningar och syn på situationer, visade sig 

kunna ställa involverade aktörer inför stora utmaningar. I detta har resultatet vittnat om att 

gemensam förståelse ofta är en förutsättning för att effektivt kunna hantera kriser tillsammans, 

något som även Larsson (2015) lyfter. Han menar att det kan vara utmanande, särskilt för ledare 

att utöva ledarskap i sammanhang där olika aktörer ska samverka med varandra. Att eftersträva 

en gemensam lägesbild är inte alltid enkelt då tolkning av situationer och hur de bör hanteras 

är diversifierad (Larsson, 2015). I teorin kan detta verka enkelt, men verkligheten har i denna 

studie visat sig vara en helt annan. Det framhölls att individer inte alltid är benägna att förstå 

olika organisationers kultur och hur den kan påverka arbetet i mötet med andra. Att kultur kan 

vara utmanande och att gemensam förståelse för den behöver utvecklas framstår därmed som 

tydligt. Likaså framstår även tydligt behovet av djupare förståelse för hur denna utmaning på 

bästa sätt kan ta sig från teoretiska resonemang till framgångsrikt utövande i praktiken. 

Makt är ett begrepp som i denna studie gått hand i hand med kultur och precis som Wahl 

et al. (2018) menar framgick i resultatet att makt finns i alla mänskliga relationer och att den 

ofta tydliggörs i mötet med individer från andra organisationer (Wahl, Holgersson, Höök, & 

Linghag, 2018). Människor mår ofta bra av att känna sig uppskattade och värdefulla i relation 

till andra (Wallenius, 2014). Strävan efter att uppnå dessa känslor kan dock påverka hur 

människor förhåller sig till andra i ett team, där konkurrens om uppmärksamhet är ett vanligt 

inslag (Gilbert, 1990). Resultatet av det insamlade materialet har i likhet med detta vittnat om 

att konkurrens om makt, särskilt över agendan ofta tar sig uttryck i samspelet med andra aktörer. 

Något som påverkar såväl externa experter i ledande befattning som individer i tillfälliga team. 

I likhet med vad Milgram (1974) beskriver, visade även resultatet i denna studie att individer 

från vissa organisationer ofta förknippas med hög status, något som kan vara kulturellt betingat 

(Milgram, 1974). Det framgick däremot också att ledare som tillhör dessa statusbetingade 

organisationer, automatiskt får eller tar mer makt över mandat och agenda. Ett fenomen som 
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påverkar de som ofrivilligt underordnas eller av egen vilja underordnar sig dessa individer, då 

de kan förlora avgörande möjligheter att påverka beslutsfattandet. Att makten inte blir jämt 

fördelad innebär ofta att vissa får mindre utrymme i beslutsfattandet. Något som även framhålls 

av Wallenius (2014) som menar att det kan leda till att beslut som fattas inte tas med hänsyn 

till relevant eller avgörande information (Wallenius, 2014). Resultatet har vittnat om att 

fördelen med makt är att den gynnar de som får den. Så länge makten är ojämnt fördelad kan 

den dock sällan påstås vara en framgångsfaktor sett till helheten. Resultatet har därmed 

synliggjort ett behov av mer utbredd kunskap om olika maktstrukturer och hur de kan ta sig 

uttryck.  

Utöver makt kopplat till kultur har resultatet även påvisat att kön som fenomen kan 

påverka fördelning av makt, vilket ligger i linje med vad Wahl et al. (2018) har presenterat.  

Konstruktion av kön både skapas och ordnas i alla sammanhang och hur det tar sig uttryck 

påverkar i sin tur hur status, resurser och utvecklingsmöjligheter ser ut och fördelas (Wahl et 

al., 2018). Det har visat sig att det vid krishantering finns en tydlig könssegregering med 

mansdominans på ledande positioner. Ofta anses män besitta egenskaper som lämpar sig bättre 

vid krissituationer, medan kvinnor förknippas med egenskaper som inte lämpar sig lika väl för 

uppdraget (Janson & Linghag, 2015). Resultatet har i detta vittnat om vikten av att inte låta 

föreställningar om kön påverka hanteringen av pågående kris. Visserligen framhölls i intervjuer 

med deltagarna att syn på kön och vilka som bör inneha rätt till makt förändrats till det bättre. 

Däremot pekar ändock resultatet på att utmaningar fortsatt kvarstår kopplat till vem som i 

slutändan får eller tar makten. En jämn maktfördelning torde därmed inte vara möjlig om inte 

vissa parter är beredda att ge upp en del av den makt de tilldelats eller tagit.  

 

  Ledarskap  -  framgångsfaktorer  och  utmaningar    
Ledarskapsdimensionen likt den organisatoriska, har visat sig ha stor inverkan på tillfälliga 

team och externa experter i ledande befattning. Av resultatet har det framgått att relation, 

transparens och situationsanpassning är av särskild vikt för ett framgångsrikt ledarskap. 

Resultatet har även vittnat om att det ledarskap som är eftersträvansvärt för externa experter i 

ledande befattning, i stor utsträckning påminner om såväl transformellt- som transaktionellt 

ledarskap. Detta har visat sig ligga i linje med vad tidigare forskning också påvisat (Börjesson 

& Wallenius, 2017). Vidare har det framgått av resultatet att en god relation mellan ledare och 

individer ofta är en framgångsfaktor för samtliga inblandade i fråga om att hantera pågående 

kris. Söderfjäll (2008) menar att en god relation karaktäriseras av ett utbyte mellan ledare och 
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teammedlemmar som ser, inspirerar och stöttar varandra. Utifrån ett ledarskapsteoretiskt 

perspektiv är det egenskaper som ligger i linje med det transformella ledarskapet (Söderfjäll, 

2008) och så även det presenterade resultatet.  

Meyerson et al. (1996) att goda relationer kan leda till ökad tillit mellan ledare och 

teammedlemmar, de menar också att tillit är något som vanligtvis etableras över tid (Meyerson 

et al., 1996). Till viss del ligger studiens resultat i linje med Meyerson och kollegors (1996) 

beskrivning av tillitsskapande och dess vikt. Ledares förmåga att genom ett ärligt och 

transparent ledarskap skapa förutsättningar för goda relationer, har visat sig vara en framgångs-

faktor som kan leda till, om än ”konstlad” tillit. Att verka som om goda relationer redan finns 

kan i teorin verka enkelt. Däremot har resultatet återigen påvisat brister sett till kopplingen 

mellan teori och praktisk förankring. Den verklighet som studiens resultat redogjort för belyser 

att situationer, ledare och individers agerande många gånger är mer komplext än vad teorier 

kan ge skenet av. 

Begreppet situationsförståelse inbegriper enligt Larsson (2015) tolkning av och syn på 

situationer, något som i sin tur visar sig kunna ligga till grund för hur beslut ska tas. Ingen 

situation är den andra lik och en kris kan vara såväl utmanande som fylld av överraskande inslag 

(Larsson, 2015). Förmåga att därför kunna situationsanpassa sitt ledarskap efter situation och 

individers agerande har i denna studie visat sig vara en framgångsfaktor för externa experter i 

ledande befattning. I de fall beslut snabbt behöver fattas finns sällan utrymme för att 

entusiasmera och inspirera sina teammedlemmar i ofta önskvärd utsträckning. Även Avolio och 

Yammarino (2013) framhåller att externa experter i ledande befattning bör kunna pendla mellan 

olika ledarskapsstilar (Avolio & Yammarino, 2013). I en föränderlig situation har det 

sammantaget visat sig att utebliven situationsanpassning kan leda till utmaningar. Det kan 

därför vara av vikt att redan innan kriser inträffar ha kännedom om vilka experter som besitter 

förmåga att snabbt kunna anpassa sitt ledarskap efter olika situationer. Likaså kan god insikt i 

teammedlemmars förmåga att göra detsamma vara av värde.  

 

  Teamfaktorer  –  framgångsfaktorer  och  utmaningar  
I dimensionen teamfaktorer har gemensam förståelse i form av kommunikation och tid visat sig 

vara avgörande. Det har också visat sig att det finns omständigheter i form av tillit, 

grupprocesser och samspel som i stor utsträckning påverkar arbetet under pågående kris. I 

resultatavsnittet framgick att kommunikation kan vara en avgörande faktor för såväl ledarskapet 

som inom tillfälliga team och i samspel med andra aktörer. Detta går i linje med vad Larsson 
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(2015) lyfter då han menar att god kommunikation är av vikt för att utöva framgångsrikt 

ledarskap. Han ser kommunikation som ett av de mest avgörande verktygen vid hantering av 

pågående kris och menar att bristande kommunikation kan leda till högst oönskade 

konsekvenser avseende arbetets utfall (Larsson, 2015).  

Vidare har resultatet vittnat om att syn på tid ofta är starkt sammanlänkat med kultur 

och individers bakgrund. Det har även visat sig att det kan vara mycket problematiskt när syn 

på tid skiljer sig åt, varpå vikten av god kommunikation kan fungera som en framgångsfaktor 

och medel för att minimera potentiella missförstånd. Även Broekema med kollegor (2018) har 

noterat att då kommunikation inte är fungerade internt eller externt kan det påverka förståelsen 

för uppgifter, arbetets effektivitet samt tillit mellan involverade parter (Broekema et al., 2018). 

Särskilt tillit är en återkommande faktor som i forskning framhålls vara avgörande i fråga om 

att kunna arbeta effektivt tillsammans med andra under pågående kris. Larsson (2005) menar 

att individer i tillfälliga team som inte känner varandra, omedelbart måste kunna samarbeta och 

reducera sin inre osäkerhet. De behöver snabbt skapa något som liknar tillit och arbeta som om 

den redan är etablerad. Att skapa snabb eller ”konstgjord” tillit förutsätter ett särskilt 

förhållningssätt bland teammedlemmar, där rätt anda och handlingssätt ofta är avgörande 

(Larsson, 2005). Här har återigen resultatet vittnat om liknande behov som Larsson (2005) och 

Broekema med kollegor (2018) lyfter. ”Konstgjord” eller snabb tillit framstod i denna studie 

inte i sig som problematiskt. Däremot tydliggjordes att individer, oavsett befattning bör vara 

medvetna om och acceptera att ”konstgjord” tillit ofta är en förutsättning för att kunna verka 

effektivt tillsammans med andra under pågående kris. Vidare lyfter Tuckman och Jensen (1977) 

att förutsättningar för att snabbt kunna befinna sig i ett stadium där tillit redan uppfattas vara 

etablerat, måste delar av grupprocessen ”hoppas över” eller påskyndas. De menar att alla 

grupper går igenom olika faser vilket innebär att gruppers medlemmar initialt orienterar sig 

gentemot varandra för att fastställa tillhörighet och trygghet. Därefter går grupper ofta igenom 

en utmanande fas i vilken opposition och konflikt kan uppstå. Vidare går de in i en normativ 

fas där tillit och struktur fastställs och slutligen kännetecknas den sista fasen av effektivt 

samarbete och gemensamt arbete mot de uppsatta målen (Tuckman & Jensen, 1977). Att delar 

av grupprocessen ”hoppas över” eller påskyndas är något studiens resultat också till stor del har 

vittnat om. Då individer direkt måste gå in i fasen där tillit ska vara etablerad kan potentiella 

utmaningar uppstå. Individer och ledare i tillfälliga team som inte haft möjlighet att till fullo 

genomgå rollsökning eller opponera sig mot sådant de inte håller med om, kan uppleva 

osäkerhet eller enighet grundad på ”konstgjord” tillit. Detta har i sin tur visat sig kunna leda till 
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att beslut som ska fattas gemensamt kan påverkas negativt då kritiskt förhållningssätt eventuellt 

uteblir. 

Om ett team har för stark enighet kan det som kallas grupptänkande (groupthink) uppstå, 

vilket innebär att en falsk trygghet bildas i teamet. Detta sker ofta till följd av att strävan efter 

enighet blivit viktigare än att kritiskt eller realistiskt bedöma utgången av olika handlings-

alternativ (Janis, 1972). Avseende grupptänkande har resultatet vittnat om att god samman-

hållning och ett enat team inte bör motarbetas trots att risk för grupptänkande kan föreligga. 

Däremot har det av resultatet även framgått att individuella skillnader och förhållningssätt bör 

uppmuntras samt att teamen bör sträva efter att skapa ett arbetsklimat där olika åsikter tas i 

beaktning. Lajksjö och Wallenius (2006) menar att då det är ”högt i tak” mellan team-

medlemmar kan det minska risken för grupptänkande (Lajksjö & Wallenius, 2006). Även av 

studies resultat kan utläsas att sådant beteende kan vara fördelaktigt. Det har även visat sig 

kunna vara en framgångsfaktor att samtliga teammedlemmar och ledare i tillfälliga team, är 

medvetna om och agerar proaktivt för att undvika de risker grupptänkande kan leda till.  

 

   Individuella  förutsättningar  -  framgångsfaktorer  och  
utmaningar  

I dimensionen har individers attityd, självförtroende och flexibilitet samt kunskap, situation- 

och perspektivförståelse visat sig vara avgörande faktorer under hantering av pågående kris. 

Forskning visar att ju bättre grundläggande förutsättningar enskilda individer besitter, desto 

större potential finns för att utveckla önskvärda kompetenser som lämpar sig väl under dessa 

omständigheter (Larsson, 2006). Resultatet har i likhet med Larsson (2006) vittnat om vikten 

av individuella egenskaper. Attityd, självförtroende och flexibilitet har visat sig kunna verka 

som såväl framgångsfaktorer som utmaningar. Dessa förmågor har även i stor utsträckning visat 

sig kunna påverka hur individers personliga egenskaper tar sig uttryck samt att de kan influeras 

av kulturella faktorer och klimatet inom tillfälliga team eller organisationer. Avseende förmåga 

att vara flexibel i möte med andra tycks invanda handlingsmönster spela en avgörande roll för 

såväl ledare som individer i tillfälliga team. Det har framgått av resultatet att det kan föreligga 

en viss trygghet och grund för gott självförtroende i att hantera uppgifter på det vis som 

vanligtvis upplevs fungera väl. Något som ur en annan synvinkel också visat sig kunna leda till 

utmaningar på grund av exempelvis ovilja eller oförmögenhet att vara flexibel. Att vara 

medveten om invanda handlingsmönster och dess eventuella konsekvenser skulle kunna 

tydliggöras och proaktivt hanteras med hjälp av övning och utbildning. Något som även 

Sjöberg, Wallenius och Larsson (2006) lyfter. De menar att övning och utbildning kan optimera 
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förutsättningar för individer och ledare samt leda till värdefull kunskap för samtliga inblandade 

(Sjöberg, Wallenius, & Larsson, 2006). Studiens resultat ligger även i linje med vad Andersson 

(2006) lyfter, nämligen att kriser kan ta sig uttryck på olika vis och att de därmed behöver 

hanteras situationsanpassat (Andersson, 2006). Även avseende detta torde övning och 

utbildning kunna främja arbetet med pågående kris, varpå även åtgärder i förefasen av en kris 

kan antas vara avgörande. Slutligen har resultatet även påvisat vikten av att individer oavsett 

befattning i det tillfälliga teamet, har förmåga att arbeta tillsammans med andra såväl internet 

som externt. Att kunna hantera detta samspel torde även kunna möjliggöras genom effektiv 

övning och utbildning inför potentiella kriser.  

 

  Metoddiskussion  
En utmaning med kvalitativ forskning är att den kan påverkas av forskares egna föreställningar 

och övertygelser. Utifrån en kvalitativ metod har forskare nämligen fri möjlighet att välja vad 

som är av intresse, vilket tidsspektrum studien ska spegla och när den ska genomföras. 

Beroende på vem som utför studien kan det leda till skillnader i genomförande eller presentation 

av det insamlade materialet. Det kan även innebära risk för att viktiga eller intressanta aspekter 

inte behandlas (Yin, 2013). Genom hela processen har den information som samlats in hanterats 

anonymt och med respekt för deltagarnas integritet. För att tydliggöra på vilket vis material 

samlats in och möjliggöra för en potentiell replikation av studien återfinns intervjuguiden som 

bilaga (se bilaga 1). Det bör medvetandegöras att en replikering av denna studie i framtiden, 

inte med säkerhet skulle innebära att samma resultat uppvisas eftersom studien är ett resultat 

av nu rådande omständigheter. Att uppnå ett likartat resultat kan också vara svårt då följdfrågor 

i intervjuguiden inte presenterats. Under samtliga intervjuer undveks i största mån att inte låta 

frågor eller samtal färgas av personliga åsikter. Huruvida detta till fullo verkligen undveks är 

svårt att besvara utan subjektiv inverkan. Sett till urvalsmetod och det relativt låga antalet 

intervjudeltagare är generalisbarhet lägre än om fler intervjudeltagare deltagit i studien. Vid 

eventuell generalisering av resultatet bör det relativt begränsade urvalet tas i beaktande. Att 

vidare bedöma denna studie utifrån validitet och reliabilitet är problematiskt då begreppen är 

anpassade för kvantitativa studier. Istället har tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

använts och beaktats (Bryman, 2011), kriterier som anses vara uppfyllda. Då tillvägagångssätt 

noggrant beskrivits och potentiella brister eller subjektiv inverkan synliggjorts kan denna studie 

sammantaget anses vara tillförlitlig, trovärdig och i viss mån överförbar. 
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  Praktiska  implikationer  
Föreliggande studie har resulterat i nya intresseområden vilka generar ny och viktig kunskap 

inom fältet för kriser, krishantering, ledarskap och utvecklingen för tillfälliga team. Resultatet 

har vittnat om att rådande kunskapsluckor mellan teori och praktik behöver hanteras. Det har 

också framgått att ledare och tillfälliga team vid hantering av pågående kris kan ställas inför 

utmaningar, men även ta hjälp av presenterade framgångsfaktorer. Resultat från denna studie 

kan ligga till grund för mer effektiv rekrytering av externa experter i ledande befattning. Den 

kan också underlätta då riktlinjer för tillfälliga team ska sammanställas. Slutligen kan studiens 

resultat användas som underlag inom intern utbildning eller i workshops, där ändamålet är att 

finna nya och mer effektiva sätt att hantera kommande kriser.  

 

  Framtida  forskning   
Följande ingångar för framtida forskning har noterats: kunskapsluckor mellan teori och praktik 

har synliggjorts, varpå det i framtida forskning är av vikt att se över relationen mellan 

forskning/teori och praktiska implikationer i verksamheter. Det är också av intresse att replikera 

studien men då med fler intervjudeltagare. Det kan i större skala generera ett mer omfattande 

och representativt resultat. Vid en replikation av studien är det också av intresse att 

operationalisera termer som kris, externa experter i ledande befattning och tillfälliga team för 

att närmre undersöka betydelsen av till exempel ålder, kön eller tidigare erfarenheter. I den allt 

mer globaliserade värld vi lever i är det också av värde att studera eventuella likheter eller 

skillnader mellan nationer. Framtida forskning inom föreslagna fält kan generera nya insikter 

och lärdomar om hur kommande kriser på bästa sätt kan eller bör hanteras. Den kan även leda 

till en bättre förståelse för krishanteringens mer outforskade delar och därmed generera ett 

säkrare samhälle idag och i framtiden. 
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7   Bilagor  
 
  Bilaga  1:  Intervjuguide    

  
Bakgrund:  

•   Vad har du för befattning?  

•   Hur länge har du arbetat i yrket?  

•   Vad är din högsta utbildningsnivå (ex, gymnasium, högskolan/universitet, hur många 

år?).    

 

 Krisen:    

•   Vad tänker du på när vi säger: krishantering?  

•   På vilket/vilka sätt har du arbetat med krishantering?  

•   Har du någon specifik utbildning gällande just krishantering?  

 

Ledare:  

•   Hur ser du på ledarens roll i en krissituation?  

•   Hur ser du på ledarskapet i ett tillfälligt sammansatt team? På vilket sätt skiljer sig 

ledarskapet från normalförhållanden?  

•   Tror du att ditt ledarskap präglas av den organisation du kommer ifrån? På vilket sätt? 

Vad sker när du ska leda personer från andra organisation?   

•   Om du ser tillbaka på dina erfarenheter: Hur upplevde du att det under pågående kris 

faktiskt gick att leda ett tillfälligt team?  

•   På vilket sätt skiljer det sig, som ledare, att arbeta i ett tillfälligt sammansatt team 

jämfört med att leda team som arbetar tillsammans under längre tid?  

 

•   Såhär i efterhand, sett till ditt ledarskap, finns det något som du hade velat förändra? 

•   Finns det några andra lärdomar du vill dela med dig av till andra som står inför liknande 

utmaningar och ska leda tillfälligt sammansatta team?  

 

Team:  

•   Hur skulle du beskriva dynamiken i ett tillfälligt team under pågående kris? Vad är 

utmärkande?  
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•   Vad anser du är viktiga komponenter för att teamets medlemmar ska acceptera varandra 

och dig som ledare?  

•   Har du upplevt några begränsningar/utmaningar som påverkar teamets effektivitet under 

pågående kris?  

•   Utifrån dina erfarenheter, hur tror du dina teammedlemmar från det tillfälliga teamet 

skulle beskriva dig som ledare? 

Övrigt:  

•   Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 

•   Saker vi kan ha missat? 

•   Några tankar som du fått under samtalet?  
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  Bilaga  2:  Informationsbrev    
 

 
  

Informationsbrev 
  

Hej, 
 
Detta brev innehåller information och en förfrågan om deltagande i vår C-uppsats. Du kommer 
också att återges denna information vid valt intervjutillfälle, då även eventuella frågeställningar 
kring deltagandet kommer att kunna besvaras. 
 
Vad är syftet med studien? 
Syftet är att undersöka hur du med erfarenhet av att verka som extern expert i ledande befattning 
upplever, tolkar och ser på arbete i och tillsammans med tillfälliga team under pågående kriser. 
 
Vad innebär mitt deltagande? 
Vi kommer stämma möte med dig och därefter genomföra en intervju via Skype eller på plats. 
Intervjun beräknas ta mellan 30–60 minuter och kommer spelas in och sparas av oss som 
intervjuar, ingen annan kommer ha tillgång till det inspelade materialet. Vi kommer även föra 
anteckningar för hand under intervjun och när materialet är genomarbetat kommer samtliga 
intervjuer att raderas. Allt insamlat material kommer vidare avidentifieras och informationen 
behandlas anonymt.  
 
Om jag vill avbryta mitt deltagande? 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att närsomhelst innan, under eller efter intervjun 
välja att avbryta ditt deltagande. Du behöver då inte ange orsak och det leder inte heller till 
några som helst påföljder. Vidare kan du under intervjuns gång fritt välja att hoppa över frågor 
du inte vill eller känner dig bekväm med att besvara.  
 
Vem kommer kunna se mina svar? 
Insamlandet av information samt transkribering av intervjuerna görs av oss, Cathrin Nordqvist 
och Filippa Karlsson. Vid transkribering (renskrivning av inspelad intervju) kommer inte ditt 
namn, andra du nämner eller orter att benämnas. Inte heller något som presenteras i denna studie 
kommer kunna spåras till dig. Redovisning av studien kommer att ske på gruppnivå och studien 
kommer potentiellt laddas upp på DIVA-portal när den är godkänd. 
 
Vilken information kommer registreras? 
Följande information kommer samlas in och registreras: 
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•   Bakgrundsinformation: Arbetslivserfarenhet och utbildning.  
•   Ledarskap: Din upplevelse av att vara utöva ledarskap under påfrestande förhållanden 

och din syn på tillfälligt sammansatta team. 

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samlas information du lämnar in utifrån att 
du gett ditt samtycke till detta och att studien kan generera information av allmänt intresse. I 
enlighet med GDPR har du rätt att kostnadsfritt ta del av de uppgifter som samlas in om dig. 
Du har även rätt att korrigera underlag och begära att alla dina uppgifter begränsas ytterligare 
eller helt raderas. Du får tillgång till de insamlade uppgifterna via oss, Cathrin Nordqvist och 
Filippa Karlsson. Är du missnöjd med hanteringen av dina uppgifter kan du vända dig till 
Försvarshögskolans dataskyddsombud på dataskyddsombud@fhs.se eller lämna in ett klagomål 
till Dataskyddsinspektionen som är tillsynsmyndighet.  
  
Övriga frågor? 
Du är alltid välkommen att kontakta oss på: 
cathrin.nordqvist@student.fhs.se  
filippa.karlsson@student.fhs.se  

 
Vi ser fram emot ditt deltagande! 

Vänligen Cathrin Nordqvist och Filippa Karlsson 
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  Bilaga  3:  Samtyckesblankett  
 
 
 

 
 
Samtyckesblankett 

 

1 Jag har skriftligen och muntligt fått information om 
studien och om min rätt att korrigera 
transkriberingen samt behålla den skriftliga 
informationen  

 

2 Jag samtycker till att delta i denna undersökning  

3 Jag samtycker till behandling av mina 
personuppgifter enligt angivelse i 
informationsbrevet. 

 

 
 
 

 
  

 
Signatur Plats och Datum 
 
 
 
 

 
Namnförtydligande 
 
 

 
    

 
 

 
Kryssa i 

rutan 


