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Abstract 
Do cohesion, coordination, communication, and effectiveness affect temporary teams that are 
not trained together or where members do not know each other? How do temporary teams 
differ from stable teams, that among other things, have the opportunity to use teambuilding.  
Teams are popular tools and are becoming increasingly common in business and organizations. 
Some teams are stable over time and, thus, creating familiarity, team spirit, norms, and clear 
roles, as well as opportunity for teambuilding. Other teams are temporary and are characterized 
as innovative, adaptive, and as having few conflicts and better communication. Through a 
literature review, various research addressing how performance is affected by team, temporary 
or stable, is studied. The result shows that these two categories of teams have different strengths 
and weaknesses, but also that a well-functioning familiar team is the most optimal, due to 
teambuilding.  
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Sammanfattning 
Påverkas sammanhållning, koordination, kommunikation, och effektivitet i tillfälliga team, som 
inte är tränade tillsammans eller inte känner varandra sedan tidigare? Hur skiljer sig tillfälliga 
team från stabila team, som bland annat har möjlighet till gemensamt teambyggande? 
Team är ett populärt arbetsverktyg som blir allt vanligare inom företag och organisationer. 
Somliga team är stabila över tid och skapar därmed familjaritet, vi-känsla, normer, rutiner och 
tydliga roller och de har ofta hjälp av teambyggande. Andra team är tillfälliga och karakteriseras 
som innovativa, anpassningsbara, med få konflikter och bättre på kommunikation. Genom en 
litteraturstudie studeras tidigare forskning i vilken diskuteras hur prestationen påverkas av team 
beroende på om de är tillfälliga eller stabila. Resultatet visar att de olika teamen har olika för- 
och nackdelar, men även att ett väl fungerande familjärt team är det mest optimala.  
 

Nyckelord: team, teamarbete, team prestation 
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Inledning 

Företag möter idag en stor konkurrens på marknaden och då blir effektivitet och kvalitet två 
avgörande begrepp. Att använda sig av team har blivit ett populärt sätt hos företag att 
åstadkomma just detta. Det anställs människor som genom samarbete får komplettera varandra 
med olika kompetenser, färdigheter och kunskaper för att uppnå det gemensamma målet. 
Teambyggande är också ett populärt begrepp, som är den speciella typ av träningsession som ett 
team kan genomgå för att öka trivsel och effektivitet bland medlemmarna.  

Vad händer om teamen inte har möjlighet att träffa varandra innan arbetet eller inte har 
möjlighet till bland annat teambyggnad. Detta kan bli aktuellt för team som bildas snabbt och 
verkar under en kort, men intensiv period. De känner inte varandra sedan tidigare och har 
därmed ingen gemensamt intränad rutin, men de ska ändå prestera tillsammans som ett team. 
Finns det någon skillnad mellan stabila och tillfälliga team? 

Teoretisk bakgrund 

Vad är ett team?  

Ett team är en grupp människor som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål 
(Myrgård, 2006). Dessa finns på arbetsplatser antingen som produktionsteam eller 
ledningsgrupper. Det är viktigt att teamen integreras, har gemensamma mål, står oberoende, 
har strukturer och befinner sig i en enhet. Det som skiljer team från vanliga grupper är att de 
ovanstående viktiga punkterna har högre intensitet. I team krävs det mer av medlemmarna än 
av vanliga gruppmedlemmar att arbeta på ett koordinerat sätt (Forsyth, 2009, s.353). Guzzo och 
Dickson (1996) menar att grupper blir team, då medlemmarna utvecklar en känsla av 
gemensamt åtagande och strävar mot samverkan. Ett väl fungerande arbetsteam består av 
individer som måste kunna agera självständigt och även i samspel med andra och har ett fritt 
flöde av energi, samtidigt som de är öppna för egna och andras idéer och kan kombinera olika 
sorters kunskaper (Myrgård, 2006). Individer i ett team ska inte bara effektivt klara av sina 
arbetsuppgifter, utan också vara effektiva i samarbetet med andra. Teameffektivitet beror 
därmed till viss del av individernas förmåga att klara av två huvudsakliga moment; uppgiftens 
lösande och teamsamverkan (Mathieu & Rapp 2009).  

Det finns en modell (I-P-O (input- process- output) modellen) av team, som är utvecklad av 
McGrath (1964, ref av Forsyth, 2009, s.358) och i denna förklaras hur processen ser ut för ett 

team. På input-sidan finns individuella faktorer (ex. personlighet, kunskap, färdigheter, 
förmågor), team-nivån (ex. struktur, nivå av kohesion, gruppstorlek) och miljön (ex. 
belöningssystem och stressnivå). Dessa inputfaktorer kommer att påverka 

gruppinteraktionsprocessen som, i sin tur, påverkar output-faktorn, där prestationsnivån (ex. 
resultatkvalitén, snabbheten i lösningen och antal felsteg) och andra resultat (ex. tillfredställelse 
i gruppen, teamanpassning och medlemsutveckling) kommer att synas och märkas av. 

Även inom organisationsteorin hävdas att extern och intern integration i form av 
förtroendebaserade relationer, gemensamma mål och systembaserade belöningar är nödvändiga 
förutsättningar för framgångsrika team (Menon, 2012).  



 

 

I en studie (Forsyth, 2009), som gjordes på chefer och teamindivider i olika team på olika 
företag, visades att mer än 80% av dessa hade brister i tydliga mål, att deras individer inte 
engagerade sig i kreativa diskussioner, att teamindivider inte samarbetade med avseende på 
uppgifter som skulle göras och att individer i teamet sällan agerade för att lösa problem. Dessa 
är väsentliga kvaliteter hos team och om dessa brister i arbetsgrupper är det förmodligen inga 
egentliga team. Begreppet team har blivit modernt och populärt på kort tid och det låter 
professionellt med att använda sig av team. Problemet som har uppstått är otydligheten och 
därmed svårigheten att definiera skillnaden mellan ett team och en grupp. Ordet team kan på 
grund av detta tyvärr användas i många sammanhang, där det inte hör hemma.  

Sex myter om team.  

Barner (2006) delar med sig av sin erfarenhet, som sträcker sig över 20 år som chef och 
extern konsulent och han är också docent i ämnen som rör teambyggande. Han tar upp sex 
myter som ofta förekommer vad gäller team och teambyggande: 

- Myten om att team är intakta. Det tas förgivet att team omfattas helt och hållet av 
permanenta, heltids-medlemmar, medan verkligheten ofta visar att team är ihopsatta av 
specialister som är utspridda i och även utanför landet.  

- Myten om att team är enhetliga. Många tror att team endast har en ledare som arbetar 
inom en klar och entydig struktur. Sanningen är dock att team ofta arbetar inom en 
mer avancerad miljö, där inriktning och auktoritet delas och därmed ofta får olika 
anvisningar och funktioner.  

- Myten om att team alltid är chefsledda. Bilden visar ofta på en stark, dominant, mer 
erfaren och kunnig ledare, som bedömer och driver arbetet. Idag drivs fler och fler team 
av medlemmarna tillsammans. Även här gäller det att klargöra roller. 

- Myten om att team är jämlika. Det tas ofta för givet att grupper arbetar på samma 
jämlika grund. Faktum är att olika teammedlemmar förmodligen har olika 
rapporteringssätt, olika sätt att planera, olika syn på teamarbete och olika syn på hur 
team tillsammans ska fungera. Detta måste ”teamingripare” ta i beaktande. 

- Myten om att team är integrerade. Eftersom team kan vara splittrade över hela världen, 
men även över platser är det svårt att alltid vara integrerade med tanke på tidszoner och 
arbetsskift. Därför kan det vara en riktig utmaning att hålla igång en effektiv och 
uppdaterad ”teamkänsla”. 

- Myten om att team är kulturellt homogena. Teamutvecklare kan ofta dra slutsatsen om 
att deras klientteam innehar samma värderingar om samarbete och samma sociala 
normer som han/hon själv. Innan sessionen startar för en teambyggandeprocess har alla 
en etisk plikt att lägga fram egna värderingar inför det aktuella teamet. 

- Myten om att team är inkapslade. Många tror att team arbetar endast i team och till 
största del är avskärmade från resten av organisationen. Sanningen är att medlemmarna 
ofta är ute i sina organisationer och får feedback från utomstående, som på många olika 
sätt kan påverka gruppmedlemmens syn. Om ekonomin i organisationen är dålig kan 
individen motarbeta teamet av denna anledning.  



 

 

- Det viktiga är att kunna konstatera om problemen faktiskt återfinns i teamprestandan 
eller om det är ett uttryck för ett bredare organisatoriskt problem (Barner, 2006). 

Vikten av mål.  

En nödvändig förutsättning för ett team är gemensam strävan efter ett mål och, att 
individerna känner att de har en mission att fylla, det vill säga att de har en viktig uppgift att 
arbeta med. Det har också visats att för att individerna ska sträva mot det gemensamma målet 
och vara motiverade är det viktigt att de är aktiva då mål sätts upp under planeringen, men även 
vid uppföljningen. Genom att sätta upp gemensamma mål kommer de ofta bort från 
revirtänkande och får förståelse för att de kompletterar varandra och behöver varandra för att 
uppnå målet (Myrgård, 2006). 

Det klargörs att värderingar, visioner och missioner ger individerna en riktning, något att 
kunna identifiera sig med och förstå vad som motiverar deras prestation som ett team. Vision 
handlar enligt om att sträva mot en framtida idealbild (Vision,2013), medan en mission 
innebär att en individ har tagit sig an officiella uppdrag som kräver personliga uppoffringar 
(Mission, 2013). Värderingar driver lagmedlemmens beteende. Det bör diskuteras vilka 
värderingar som driver och motiverar teamprestationen. Visioner är också viktigt, då de 
inspirerar, motiverar och främjar framgången i ett team. Sedan finns missionerna som driver 
riktningen för framtiden.  

Det är viktigt då ett team planerar och sätter upp mål för ett effektivt arbete att de gör detta 
inom en fastställd tidsram. Tidsramen kan ge motivation och skapa effektivitet i teamet, att 
klara uppdraget till det utsatta datumet (Yeh, Smith, Jennings, & Castro, 2006). 

Vikten av anpassning.  

Anpassning är grunden för all teameffektivitet. Lärandet i team kan uppfattas som en 
process, där relativt permanenta förändringar uppstår i den beteendemässiga potentialen hos 
gruppen som ett resultat av gruppinteraktionsaktiviteter, där individer förvärvar, delar och 
kombinerar kunskap (Salas, King, & Rosen, 2012). Det är en process där teamkunskapen vinns 
genom testning av antaganden, öppna diskussioner av skillnader, formande av nya rutiner och 
anpassning av strategier, som en respons på fel/problem.  

I många sammanhang berörs teams prestationer och effektivitet direkt av hur laget anpassar 
sig till det oförutsedda som inträffar. Anpassningsbara team klarar ofta av att hantera hinder 
effektivt. I allt lagarbete krävs att kunna reflektera, upptäcka och korrigera icke-rutinmässiga 
händelser och lösa nya problem. I dessa fall involverar bra teamwork att kombinera flera 
uppsättningar av expertis i gemensam problemlösning och innovation (Salas, King, & Rosen, 
2012).  

Varje individ besitter kanske en stor expertis, men om dessa individer inte samarbetar 
genom underordning av sina främsta individuella mål och delar sina kunskaper och färdigheter 
på ett lämpligt sätt för att uppnå kollektivets mål kommer misstag och fel att uppstå i slutändan. 
Anpassningsbara team består av lagspelare, som arbetar bra med andra, söker andras bidrag till 
gruppen, bidrar till teamets resultat och trivs med medlemskapet.  



 

 

Forskning visar att team som är sammansatta av individer som föredrar grupparbete 
upplever en högre grad av grupptillfredsställelse, då de bland annat ofta har lättare för att 
anpassa sig (Burke, Stagl, Salas, Pierce, & Kendall, 2006). 

Vad är teambyggande?  

Teambyggande går ut på att bygga upp team där alla är beredda att satsa, där målet är 
viktigare än den personliga prestigen, där alla får dra nytta av sin kompetens, där 
samarbetsklimatet kännetecknas av omtanke, respekt, ärlighet, tydlighet, arbetsglädje och där 
effektivitet prioriteras högt. För att bibehålla eller utveckla detta behövs träning och 
utmaningar, vilket erbjuds vid teambyggningsinterventioner. Allt teambyggande går egentligen 
ut på att öka kvaliteten i samarbetet genom att förbättra samarbetsklimatet. Öppenhet och 
kommunikation är de kraftkällor som behövs för att samarbetet ska fungera. Därigenom kan ett 
förhållningssätt utvecklas som kännetecknas av just tydlighet, respekt, omtanke och ärlighet i 
kombination med att individerna gemensamt och kontinuerligt tränar sig i att lyssna, 
uppmuntra, ge och ta emot kritik och lösa konflikter (Myrgård, 2006). Det skulle också kunna 
sägas att teambyggande bland annat handlar om att göra en kvalitetssäkring, som innebär att 
upprätta rutiner för hur arbetet ska utföras så att det blir möjligt att identifiera brister och rätta 
till fel, vilket sedan kan göra arbetet mer effektivt. 

Att förbättra lagarbete innebär att förändra mönster i den sociala samverkan. Individernas 
beteendemönster bottnar i sociala normer, professionella rollidentiteter och lokal historia. 
Därför är förändring/förbättring av teamwork en kulturell intervention och kulturer kan vara 
resistenta mot förändring. Alltså är vägen till att nå framgång att förändra kulturen, särskilt 
attityder och detta görs lämpligen med standardiserade lösningar (Salas et al., 2012). 

Problemlösning är en stor del i teambyggande, då det är en viktig del för att team att kunna 
lösa problem tillsammans och att träna individerna att se problem som faktiska möjligheter 
(Myrgård, 2006). Ledaren ska då stimulera, entusiasmera, instruera, summera, bekräfta, 
uppmuntra och vara lyhörd för hur den specifika gruppen fungerar. Det handlar samtidigt inte 
om att lösa konflikter, som lätt kan uppstå vid problem, utan det gäller snarare att stimulera 
gruppen att se på konflikter som gemensamma problem som de ska försöka lösa tillsammans 
och därmed kan de träna förhållningssätt och färdigheter som löser upp och förebygger 
konflikter (Myrgård, 2006). 

En annan del av teambyggande handlar om personlig utveckling, att öka självkänslan, 
självtilliten och självförtroendet hos de enskilda individerna (Myrgård, 2006). All personlig 
utveckling kräver vilja och mod och i det sammanhanget är det viktigt att bli sedd, bekräftad 
och uppmuntrad av andra. 

Sammanfattningsvis handlar det bland annat om respekten mellan individerna, deras 
självförtroende, att höja och utmana synsätt eller information, tydlighet med avseende på 
teamets mål och prioriteringar och tilldelningen av arbete inom teamet och relationerna med 
andra utanför teamet (Arnold, 2011). 



 

 

Belbins rollteori.  

Inom ett team intar varje individ en roll, vilken är beroende av personlighet. Belbin (1981) 
ger en tolkning i form av en teori av termen roll i sin bok ”Management Teams: Why They 
Succeed or Fail” (1981). Belbin (1981) definierade teamroller för att förtydliga hur människor 
agerar, bidrar och samverkar på ett specifikt sätt. När ett team formas upprättar de informella 
kontrakt i hur de ska bete sig som ett team och som individer. Detta bestämmer hur 
individerna ska samverka och för att göra detta måste individerna identifiera sina individers 
roller. Rollerna är så kallade idealtyper som fungerar som hjälpmedel vid sammansättning av 
team samt underlättar arbetet mellan anställda. Det är en bedömning, som involverar att dela 
in vem som hör hemma bland de handlingsinriktade, människo-orienterade eller bland de 
tänkande rollerna. Samtliga roller som anges av Belbin (1981) är:  

1. Idésprutan generar nya idéer, löser komplexa problem, och ofta behöver de ett 
initialstadie inför ett projekt eller då ett projekt drivs igång. Typiska 
egenskaper är individualistisk, seriös och oortodox. Styrkor är fantasi, 
intellekt, kunskap. Svagheter är uppe ibland molnen, benägen att förbise 
praktiska detaljer eller protokoll.  

2. Resursundersökaren undersöker och forskar i idéerna, utvecklingarna eller 
tillgångarna utifrån från teamet och frågar andra om information. Typiska 
egenskaper är utåtriktad, entusiastisk, nyfiken och kommunikativ. Styrkor är 
kapacitet för att kontakta folk och utforska allt nytt samt förmåga att svara på 
utmaningar. Svagheter är tappar lätt intresset när den första entusiasmen har 
lagt sig. 

3. Analytikern analyserar problem och utvärderar idéer och förslag samt överväger 
positiva och negativa lagförslag. Typiska egenskaper är sober, strategisk, 
”nykter” och förståndig. Styrkor är bedömning, diskretion, nyktert tänkande. 
Svagheter är att denne saknar inspiration eller förmåga att motivera andra. 

4. Samordnaren/koordinatorn samarbetar och underlättar hanteringen av olika 
färdigheter inom teamet och presterar bra med teammedlemmar av liknande 
”rank”. Typiska egenskaper är lugn, självförtroende och kontrollerad. Styrkor 
är kapacitet att ta hand om och välkomna alla potentiella bidrag på deras 
meriter och utan fördomar samt stark känsla för målen. Svagheter är under 
genomsnittet i intellektuell eller kreativ förmåga. 

5. Pådrivaren/skaparen genererar positivt agerande inom teamen. Typiska 
egenskaper är överspänd och utåtriktade. Styrkor är dynamisk, drivande, 
utmanande, tävlingsinriktad och målinriktad samt pressar laget och finner 
vägar runt hinder. Svagheter är tendens till provokation, irritation och 
otålighet. 

6. Implementeraren adresserar problem systematiskt. Typiska egenskaper är 
konservativ och plikttrogen. Styrkor är organisationsförmåga, sunt förnuft, 
arbetar hårt och självdisciplin. Svagheter är brist på flexibilitet och 
motståndare till nya idéer- 



 

 

7. Lagspelaren förhindrar interpersonella teamsvårigheter och hanterar bidrag 
från teamindivider effektivt. Typiska egenskaper är socialt inriktad, ganska  
mild och känslig. Styrkor: förmåga att känna av personer och miljöer och att 
skapa teamkänsla. Svagheter är obeslutsam i kritiska lägen.  

8. Avslutaren fokuserar och agerar bra under tidspressade scheman. Typiska 
egenskaper är omsorgsfull, metodisk, samvetsgrann och orolig. Styrkor är 
kapacitet för genomförande, avslut och perfektionism. Svagheter är tendens 
att oroa sig för småsaker och ovilja mot ”låt-gå”.   

Teamledaren.  

Individer i en organisation letar ledtrådar (cues) om vad som värderas inom en organisation 
genom att lyssna på vad deras ledare säger och hur de beter sig. Ledare kan sätta tonen för 
lagarbete genom att vara rollförebilder och därmed skicka konsekventa och regelbundna 
meddelanden om vikten av lagarbete (Salas et al., 2012). 

På grund av denna påverkningsgrad bör ledaren kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och 
balansera olika viljor och se till att alla syns. Vederbörande bör också inta en tydlig roll och vara 
en auktoritet, utan att behöva vara auktoritär. Ledarskap och information är det viktigaste 
kraftkällorna när det gäller effektivitet och det krävs tydliga mål, en tydlig struktur, tydligt 
beskrivna metoder, en tydlig uppfattning om kunder eller anställda och deras behov (Myrgård, 
2006). 

Arbetsglädje.  

Arbetsglädje är ett viktigt begrepp på en arbetsplats. För att uppnå effektivitet och bra 
resultat är arbetsglädje ett nyckelord. Vad krävs då för att få de anställda att må bra på sin 
arbetsplats? 

Einar Thorsrud (refererad i Myrgård, 2006) har identifierat sex orsaker för att anställda ska 
trivas och känna arbetsglädje på sin arbetsplats och dessa är arbetets innehåll, att det finns 
möjligheter till utveckling, att det finns ett visst ansvar att ta, att det visas hänsyn till varandra, 
möjlighet att få se sammanhang samt att få känna positiva förväntningar på framtiden. 

Vi-känsla och klara roller är också viktigt liksom att känna tillhörighet och även att känna 
sig sedda. Utmaningar och gemenskap är kraftkällor för arbetsglädjen. För att utveckla 
arbetsglädjen krävs att var och en har insikt om sin egen roll, att de får uttrycka sina åsikter och 
att de har utsikt/perspektiv/helhetssyn. För att de ska kunna känna tillförsikt inför framtiden 
behöver de också bygga upp en gemensam trygghet som gör att de vågar förändring, vilket så 
småningom leder till arbetsglädje (Myrgård, 2006). 

Synen på och erfarenheter av teambyggande.  

Många tänker att teambyggande är något som används när det finns tid och resurser över. 
Företag vill göra kalkyler och räkna ut exakt vad interventionen kommer att resultera i och hur 
mycket de måste lägga ut på arbetet, men framför allt vad de kommer att vinna på det. Faktum 
är att dessa uträkningar ofta blir svårtolkade, då de är ytliga och ofta bygger på uppskattade 
siffror (Myrgård, 2006). 



 

 

Tool Products (Denton, 2006) är ett företag som har publicerat en vetenskaplig artikel om 
hur de ser på och förbättrar förhållandena för sina team på deras arbetsplats.  

Företaget upptäckte att det är viktigt för effektiviteten att få gruppen att generera sina egna 
resultat, d.v.s. att det viktiga inte var vad som mättes utan snarare att få gruppen att skapa 
gemensamma resultat. De upplevde också att feedback i annan form än hårda resultatdata var 

viktigt för alla. Företaget utför teambyggningsövningar med jämna mellanrum (Denton, 2006). 
Där fokuseras på att lära gruppindividerna att det är viktigt att medverka i diskussionsämnen, 
vilket sedan gör att teamet uppnår en känsla av tillhörighet och därmed ofta lättare uppnår 
företagets och teamets mål. För att effektivisera beslutstagandet i grupperna måste 
informationsutbytet ske på ett effektivt sätt. Därmed är det också viktigt att konflikter 
diskuteras öppet så att individerna tar för vana att lyssna och kompromissa.  Det är också viktigt 
med gruppkänsla och tillit för ett effektivt beslutsfattande.  

Det diskuteras mycket om teambyggande verkligen fungerar just för att det i vissa fall är 
svårt att bevisa om det verkligen har någon effekt på prestation och resultat. Har det någon 
påverkan på teamprestationerna? Teambyggande kan ofta upplevas som lyckad för att det helt 
enkelt har gjorts en särskild insats eller har givits extra uppmärksamhet, vilket benämns 
”försökseffekten”. Salas et al. (1999) presenterade en metaanalys av forskning inom området. 
Deras tydligaste resultat var att det i det stora hela inte fanns någon signifikant effekt av 
teambyggande på teamprestationen.  

Effekten var icke-signifikant för objektiva mätningar av prestationen, men en svag positiv 
effekt hittades när subjektiva resultatmätningar gjordes.  Den enda komponenten i 
teambyggande som hade en signifikant effekt handlade om rollförtydligandet. Förtydligandet av 
sin roll var den del av teambyggande som gav en starkare effekt på prestationen. Det visades 
också att kortare teambyggnings-interventioner var mer effektiva än långa (Arnold, 2011). 

Mathieu och Rapp (2009) har i sin forskning innefattande 32 team med affärs- och 
administrationsstudenter, vilka tävlade mot varandra i affärsstrategisimuleringar över tid visat 
att tidiga teamaktiviteter kan ge omedelbara och långsiktiga prestationsfördelar. Team som 
tidigt utvecklade högkvalitativa teamstrukturer och strategier för att uppnå resultat bibehöll 
nivåer av hög prestanda genom hela simuleringen.  

Vidare hävdar Salas et al. (2012) att forskning tydligt visar att teamets prestationer 
systematiskt kan förbättras med teambyggande. Bra teamwork är inte en egenskap som team 
antingen klarar eller inte klarar av, utan en rad färdigheter som kan utvecklas över tid genom 
strukturerade möjligheter till lärande.  

Prichard, Bizo och Stratford (2006) för en diskussion i sin artikel om teambyggande och 
menar att de principer som vägleder teambyggande inte är väl definierade. Istället syftar de 
flesta, i stora drag, till teamfärdighetsträning, som att förbättra arbetsgruppens effektivitet 
genom att förbättra individers färdigheter i målsättning, problemlösning, interpersonella 
relationer och rollförtydligande. Bevisen som ska stödja effektiviteten i teambyggande är dock 
blandade och det finns ett antal studier menar Prichard, Bizo och Stratford (2006)  i vilka har 
rapporterats att sådan träning leder till en förbättring.  



 

 

Ett mer genomgående fynd är effekten av teamfärdighetsträning på affektiva utfall, där det 
har visats attitydmässiga förbättringar efter teambyggande i nästan alla 30 studier som 
granskades (Prichard, Bizo & Stratford, 2006). Dessa attitydförbättringar inkluderade variabler 
så som organisatoriskt klimat, tillfredsställelse, moral och sammanhållning.  

Mattick och Miller (2006) har skrivit en artikel i vilken diskuteras att de senaste åren har de 
som nyttjat teamwork och teambyggande behövt demonstrera att deras påståenden stöds av 
hårddata/faktiska uppgifter. Detta anser Mattick och Miller (2006) är en bra trend. 
Teambyggandeinterventioner är till för att stötta verksamheten. Ofta identifieras eller mäts inte 
de resultat, som kan verifiera att det förväntade resultatet faktiskt uppnåddes. Konsulter bör 
bevisa att deras arbete har en effekt. Ofta utförs utvärderingarna direkt efter en 
teambyggandesession och då frågar de till exempel deltagarna om sessionen verkade hjälpande 
eller intressant. Detta är en åsiktsbaserad utvärdering, som inte alls kan bekräfta om 
teambyggandet har hjälpt, när de väl kommer tillbaka till sina arbetsrutiner. Mattick och Miller 
(2006) menar att en utvärdering bör inkludera fyra steg. 

Det första steget kan vara förfrågningar om någon gillade sessionen och det andra bör vara 
ett test, där deltagarna frågas om vad de kommer ihåg eller om deras kunskap ökade som ett 
resultat av sessionen. Steg tre inriktar sig på lärandet, dvs. har idéer, kunskaper och färdigheter, 
som det arbetades med under teambyggandsessionen implementerats på arbetsplatserna och 
använder sig de anställda av vad de lärde sig från sessionen på jobbet? Lärandet måste uppstå 
före en förändring av beteendet sker. Denna utvärderingsnivå bestämmer innehållet av vilken 
förändring av beteendet som uppstår till följd av lärandet. Sedan gäller det att mäta effekten 
(steg 4) på lönsamheten och de slutliga resultaten, som uppstått på grund av 
beteendeförändringen. 

Syfte och frågeställningar 

Team är idag vanligt förekommande och det är viktigt att teammedlemmarna klarar av att 
samarbeta för att uppnå det gemensamma målet. Alla team har inte möjlighet att genomgå 
teambyggande för att tillsammans träna på att förbättra samarbetet, eftersom en del team är 
tillfälliga. Tillfälliga team måste snabbt fungera som ett effektivt team och tillsammans 
åstadkomma bra resultat, trots obekantskap och utan gemensam träning. Påverkas den 
slutgiltiga prestationen beroende på om arbetet utförs av ett stabilt eller tillfälligt team? 
Frågeställningen som avses besvaras är: 

- Föreligger en skillnad mellan temporära, d.v.s. ad hoc bildade, och stabila team, d.v.s. team 
som är fortlöpande utan avsatt stopp med avseende på effektivitet, koordination, 
kommunikation och sammanhållning? 

 



 

 

Metod 

Litteratursökning 

Ett flertal sökmotorer har använts för att söka relevanta artiklar och dessa är ProQuest 
Central, Scopus, Primo och SAGE Journals. En stor variation bland sökorden gjorde att ett 
bredare utbud kunde erbjudas. Sökord som användes var “team building” implementation, 
“team building” exercises group, teamwork training, teambuilding exercises, Training  
teambuilding exercises implementation, “ad hoc team*”, training familiarity,  

"team cohesiveness" member turnover, “temporary team*”, team “member turnover”, 
“temporary teams” effectiveness cooperation och “ad hoc team” training-. 

Vid sökning inkluderades det mesta som rörde teamprestationer för tillfälliga respektive 
stabila team. Forskning kring teamindividers familjaritet var också i av intresse. I de flesta 
artiklar valdes avsnitt ut som rörde föreliggande arbetets frågeställning medan allt som berördes 
utöver det exkluderades, exempelvis sådant som rörde team som var geografiskt skilda eller 
artiklar som berörde flera ämnen.  

Analys 

En sammanfattning av flera befintliga studier har genomförts, vilket enligt Friberg (2006) 
hjälper till med att bilda en helhetsuppfattning. När artiklarna granskats och refererats kunde 
arbetet analyseras. Huvudämnen och helhetsbildande kommentarer från varje forskning lyftes 
fram, analyserades och jämfördes mellan varandra för att sedan skapa en slutsats inom ämnet. 



 

 

Resultat 

Studie 1: Time matters in team performance: effects of member familiarity, entrainment, 
and task discontinuity on speed and quality (Harrison, Mohammed, McGrath, Florey, & 
Vanderstoep, 2003).  

Bakgrund.  

Författarna beskriver hur arbetssätten har förändrats de senaste årtionden, från individuellt 
arbete till teamarbete. I företag i USA med fler än 100 anställda använder 82% team som 
arbetsstruktur och 90% av de anställda i USA jobbar någon del av dagen i ett team.  

Författarna avslöjar att beroende på om individerna känner, eller inte, sina medlemmar ger 
det viktiga influenser på grupprocesser och prestationer. De menar att medlemmars bekantskap 
inte skapar förakt, utan snarare tenderar att underlätta för attraktion och kohesion bland 
teammedlemmarna. Det finns olika sidor att se på ämnet, på den positiva sidan sägs det att 
familjaritet har blivit associerat med högre produktivitet, minskat antal olycksfall och bättre 
beslutsfattande i flera arbetskategorier genom minskad osäkerhet och ängslan inför bristande 
social acceptans.  

Individerna kan genom teambyggande utveckla gemensamma kognitiva strukturer, samt 
skapa en högre grad av tillit och ömsesidig förväntan på ansträngning. Nackdelen är försämrade 
förhandlingar, sämre beslutsfattande och lägre prestation när formella interventioner 
introduceras. Författarna diskuterar även om att familjaritet kanske kan ändra teamets fokus 
från uppgiftsfokuserat till mer relationsfokuserat och därmed risk för fenomenet ”groupthink”.   

Artikelförfattarna tar även upp att team där individerna bestod i gruppen och ej byttes ut 
under lång tid upplevde mer konflikter än team med hög omsättning på medlemskapet. 
Författarna tar även upp att effekterna av familjaritet i ett team kan vara tidsberoende. Med det 
menar de att hög familjaritet bland medlemmarna kan göra sin största nytta i teamets början, 
då medlemmarna snabbt kan skapa en gemensam koordination och integration, men under en 
längre period skapar familjaritet inga fördelar, utan snarare tvärtom.   

Syfte/frågeställning/hypoteser. 

Syftet med artikeln är att undersöka om teamresultaten påverkas av en grupps 
interaktionshistoria (medlemmars familjaritet).  

Frågeställning.  

Vilken påverkan har medlemmars familjaritet på teamprestationen? 

Hypoteser:  

1. Prestation skiljer sig mellan familjära team, fortlöpande team och engångsteam. 
a) Familjära team kommer initialt att överträffa både fortlöpande och 
engångsteam. 
 



 

 

b) Skillnaden mellan familjära och fortlöpande team kommer att minska med 
tiden. 
c) Skillnaden mellan fortlöpande och engångsteam kommer att öka med tiden. 

Metod.  

Författarna testade sina hypoteser genom att genomföra ett experiment inom en tre veckors 
period. Försökspersonerna var studenter mellan 18-25 år, sammanlagt 216 indelade i 65 
grupper.  

Försökspersonerna delades in i tre olika teamtyper; familjära team (starka band), fortgående 

team (kände inte till varandra innan, men var med varandra under de tre veckorna sessionen 

pågick och skapade svaga band) och engångsteam (medlemmarna byttes ut varje vecka och hade 
ingen möjlighet att skapa ens svaga band).  

Data om hastighet och kvalité på prestationerna insamlades under varje session för 
respektive grupp. Under tiden grupperna genomförde uppgifterna satt experimentledarna och 
observerade genom envägsspeglar. Resultatet analyserades på gruppnivå i upprepade mätningar 
av variansen (ANOVA) och planerade jämförelser. 

Resultat.  

Det visades att generella effekter av familjaritet angående hastighet och kvalité på 
teamprestationen var signifikant. Generellt överträffade mer familjära team mindre familjära 
team. Hypotes 1a, 1b och 1c verifierades. 

Diskussion.  

Resultaten bekräftade hypoteserna. Ett familjärt team med medlemmar med starka band 
arbetade snabbare och skapade högre kvalité på produkterna och om familjaritet tilläts växa 
fram i det fortgående teamet konvergerade de med det familjära teamet. Tiden de spenderade 
ihop bör ha utgjort en bas för koordination och arbetsfördelning och ha tagit bort en del av 
processen att ta in information som behövdes av de andra medlemmarna. 

Författarna menar på att kostnader och fördelar bör vägas mellan att föra samman obekanta 
människor till ett team eller använda sig av människor som redan känner varandra, då de ska 
skapa ett team. Vid skapandet av team måste organisationer balansera besparingen av 
kostnaden för flexibilitet i ett team med den potentiella prestationsfördelana av ett stabilt team, 
som har utvecklat att kollektivt minnessystem och kollektiva mentala modeller. Studien visar att 
kunskap och erfarenhet gemensam med andra medlemmar är en potentiellt viktig faktor för 
prestationen. Emellertid påpekar de att framtida forskning får visa om detta även stämmer i 
andra kontexter och med andra uppgifter. 



 

 

Studie 2: Teams in organizations: Recent research on performanceand effectiveness (Guzzo 
& Dickson, 1996).  

Bakgrund.  

Med effektivitet menar författarna ett teams producerade resultat (kvantitet, kvalité, 
hastighet, kundtillfredsställelse etc.), konsekvenserna teamet har för sina medlemmar eller ett 
teams förbättring i riktning mot en effektiv prestation i framtiden. Tidigare forskning har visat 
att olikheter bland medlemmars bakgrund och expertis har en positiv påverkan på teamets 
effektivitet.  

Det har visats att olikheter skapar kreativitet och att effektiviteten i beslutsfattande 
förbättras. Med olikheter avses team som är sammansatta av olika personligheter, kön, attityder, 
bakgrund och erfarenheter. 

Guzzo och Dickson (1996) har även funnit forskning om att lägre grad av familjaritet är 
associerat med lägre grad av produktivitet. En grupp som spenderade mer än 30 timmar med 
beslutsfattande uppgifter förbättrade effektiviteten och beslutsfattandet under tiden och 
författarna menar att detta berodde på att bekantskapen ökade bland medlemmarna. 

Frågeställning. 

När hjälper respektive stjälper familjaritet en grupps effektivitet? 

Metod.  

Metaanalys. 

Resultat/ diskussion.  

Guzzo och Dickson (1996) beskriver grupper och tar bland annat upp team i cockpit. Det är 
viktigt inom dessa team att optimera människa-maskin- interaktionen, tidspassning och 
ledarskap. Effektiva team skapas genom bra kommunikation, problemlösning, beslutsfattande 
och behållning av situationsmedvetenhet. En vanlig övning för anställda är flygsimulatorer, där 
ovanstående punkter övas. En framträdande egenskap i beslutsfattande i flygteam är att 
befälsordningen är hierarkisk. 

Det finns flera kontextuella variabler, som spelar roll för flygbesättningens teamprestation 
och dess process. En av de mest avgörande är den begränsade varaktigheten av ett team som en 
”sluten” enhet. Generellt arbetar medlemmarna i teamet tillsammans under maximalt fyra 
dagar, men ibland bara några timmar. Därför anpassas deras träning (däribland krishantering) 
inte inom teamet, utan snarare arbetar de mot målet att få individerna mer effektiva oberoende 
av vilket team de befinner sig i. Medlemmarna lär sig skapa relationer snabbt. Guzzo och 
Dickson (1996) redovisar resultat som visar att nyligt formade besättningar kommunicerar 
mindre effektivt och har större risk för olyckor än besättningar som har fått vara intakta under, 
åtminstone, en kort period. Guzzo och Dickson (1996) skriver även om hur en forskares 
resultat visat tvärtom, d.v.s. att familjära flygteam kan vara mer benägna att göra fel. Annan 
forskning, menar författarna, har visat på att effektivitet eftersträvas genom att besättningen 
tränas på att standardisera sina beteenden för att öka teamkoordinationen och funktionen.  



 

 

Det poängteras även att automatisera (reducera mänskligt beslutsfattande) för mycket för 
besättningen försämrar resultaten. Även om många har trott att det skulle kunna förbättra 
koordination har det visats att i svåra situationer presterade de icke-automatiserade 
besättningarna bättre än de automatiserade. Forskning om familjaritet som undersökts bland 
gruvarbetslag, flygteam och andra arbetsgrupper visar en fördel för familjaritet. Faran ligger 
dock i att besättningar med hög grad av familjaritet skapar genvägar i kommunikationen, som 
sedan kan skapa risker för missförstånd. 

Guzzo och Dickson (1996) menar på att ju högre familjaritet desto bättre prestation kan 
förväntas av teamet. Familjaritet kan vara bra när team skapas då medlemmarna snabbare kan 
forma koordination och integration, men det är även en fördel vid stressiga situationer eller vid 
höga krav. Däremot beskrivs att kommunikation inom och mellan team minskar under teamets 
livstid.  

Studie 3: Helping fluid teams work: A research agenda for effective team adaption in 
healthcare (Bedwell, Ramsay, & Salas, 2012).  

Bakgrund/Resultat/Diskussion.  

Författarna beskriver ämnet anpassning, d.v.s. hur viktigt det är att team kan vidta 
alternativa åtgärder i snabbt föränderliga förhållanden, bland annat i medicinska professioner. 
Inom denna profession ingår också ”flytande team” med medlemmar som kommer och går i 
teamen, vilket resulterar i förändringar i teamkompositionen. Omsättning kräver också att 
medlemmarna har en bra anpassningsförmåga. Det som anses som det svåra i dessa 
sammanhang är att bibehålla känslan av att tillhöra teamet samt tron på den ömsesidiga 
förmågan bland medlemmarna att effektivt klara av arbetet. 

De lyfter fram ämnet team, vars medlemmar fick träna på en gemensam uppgift. Resultatet 
visade att medlemmarna tillsammans utvecklade ett bättre transaktivt minnessystem så som att 
veta var expertisen finns inom teamet eller att veta vem som kan vad. Detta till skillnad från där 
teamindividerna tränades separat.  

Författarna beskriver forskningen som indelad i två skolor; första skolan (förändring ger 
fördel för team) och andra skolan (utbyte skadar team). I första skolan hävdas att individutbyte 
kan öka tillgängligheten till kunskap. Förändringar kan också ge tillgång till reflektioner över 
teamprocesser. På det sättet kan teams flexibilitet, kreativitet och problemlösande förbättras och 
därmed effektiviteten. I den andra skolan hävdas att då en medlem lämnar en grupp blir 
gruppen en kompetens färre. Då ett medlemsbyte sker flyttas uppmärksamheten från den 
faktiska uppgiften till ett tillstånd av förändring (dynamiska och ostabila mönster av 
interaktion), som kan resultera i att processer går till spillo om detta inte hanteras på rätt sätt. 
Familjaritet (dvs. inget utbyte av medlemmar) ger upphov till högre grad av kohesion, högre 
nivåer av koordination, lägre grad av ängslan, ökad vilja att uttrycka meningsskiljaktigheter och 
bättre teamprestation. 

Författarna menar att med tanke på de två ovanstående perspektiven är anpassning en 
kritisk färdighet för teamprestationer i tillfälliga team, som genomgår medlemsutbyte.  



 

 

De beskriver hur effektiv kommunikation ökar anpassningsförmågan i ett team och med det 
menas att delgivning av icke relevant information inte hjälper team, medan diskussioner kring 
aktuella relevanta ämnen ökar effektivitet och anpassning. 

Syfte.  

Att ta reda på och beskriva hur viktig anpassning är inom ett team.  

Metod.  

Litteraturstudie 

Slutsats.  

Förmågan att anpassa sig är en av de mest kritiska förmågorna för medicinska professioner. 
Forskning krävs för att utvärdera om teambyggande förbättrar anpassningsförmågan för 
medicinska team på samma sätt som för andra typer av team. 

Studie 4: Familiarity, complexity, and team performance in geographically distributed 
software development (Espinosa, Slaughter, Kraut, & Herbsleb, 2007).  

Bakgrund.  

Författarna beskriver att team framförallt är användbara, då uppgifter är för stora eller för 
komplexa för en enskild individ. För att ett team ska vara effektivt krävs att medlemmarna 
tillsammans kan koordinera och genomföra sina uppgifter på ett kompetent sätt. En utmaning 
som står för samarbetet i team kan ibland vara om det finns svårigheter att kommunicera med 
varandra på ett effektivt sätt. Detsamma gäller om teamet är geografiskt splittrat, då är det svårt 
att identifiera och få tillgång till den expertis som behövs, att fördela uppgifter, känna sig 
närvarande och att få kontextuell medvetenhet och därmed klara av sina individuella respektive 
gemensamma uppgifter.  

Författarna menar att familjaritet kan hjälpa team att hantera komplexitet mer effektivt och 
att familjariteten underlättar för medlemmarna att veta vem som sitter på vilken kompetens.  

Syfte/Hypotes.  
Hypotes 1: Familjaritet hjälper teammedlemmar att hantera komplexitet 
Hypotes 2: Koordinationskomplexitet som upplevs av teammedlemmar när de arbetar med 
varandra reduceras när de är familjära med varandra. 

Metod.  

Författarna samlade in, analyserade och arkiverade uppgifter om teams mjukvaruutveckling 
från källor för mjukvaruproduktion vid ett stort telekommunikationsföretag. Teamen 
utvecklade en viktig mjukvaruprodukt till telefonutrustning från två huvudsakliga platser; 
Storbritannien och USA. Det likartade språket och kulturen i dessa två länder reducerar 
möjliga påverkande effekter, som annars kan uppstå mellan olika länder. Studien pågick under 
en treårsperiod.  



 

 

Resultat/Diskussion.  

Resultatet visade att både uppgifts- och teamfamiljaritet hade positiva effekter på 
teamprestationer. Forskarna såg även att när team möttes av komplexitet i specifika 
dimensioner i sitt arbete kan de nyttja teamfamiljariteten för att reducera subjektiva problem 
som de har upplevet.  

Forskarna såg att när den enhetliga familjariteten ökade hade det en större strukturell 
påverkan på enklare uppgifter. Det diskuterades dock att den struktureringen kanske skapades 
av många gemensamma repetitioner. Forskarna menar på att när individerna är familjära med 
varandra, oberoende av distans, vet de vilka som de ska kontakta för att få svar på frågor. De 
kan därmed bibehålla ett samarbete och få svar på sina frågor snabbare. De fann vidare att 
familjaritet inte var lika viktigt i små team, men när teamstorleken ökade blev familjaritet 
viktigare. 

Däremot blir individerna mindre beroende av varandra om alla har god uppgiftskunskap. 
Detta visar att djupare nivåer av uppgiftsbekantskap förser individer med ett kunskapsschema, 
som hjälper dem att förutse mer exakt hur uppgiften kommer att fortlöpa och vad de andra 
individerna kommer att göra. Denna kunskap kommer att hjälpa dem att koordinera implicit 
och därmed göra teamfamiljaritet mindre viktigt. 

Espinosa, Slaughter, Kraut och Herbsleb (2007) diskuterar undersökningens brister och 
menar på att en brist är att undersökningen gjordes endast i en organisation. Forskningen bör 
göras även i andra kontexter.  

Slutsats.  

Resultaten visar att familjaritet oftast är fördelaktigt för teamprestationen. 

Studie 5: Are all distributed teams the same? Differentiating between temporary and ongoing 
distributed teams (Saunders & Ahuja, 2006).  

Bakgrund/Resultat. 

Med tillfälliga team menas de team som har en tydlig deadline. Saunders och Ahuja (2006) 
menar också att typiskt för tillfälliga team är att de oftast endast bedriver en eller åtminstone ett 
fåtal uppgifter för att uppnå det utsatta målet. Deras uppgifter är konkreta och avgränsade. När 
uppgiften har lösts splittras teamet. Fortlöpande team däremot kräver ofta repetitiva uppgifter 
för att uppnå ett flertal eller återuppstående mål, som är fasta eller utvecklade under tiden. 
Saunders och Ahuja (2006) tar upp att det finns fyra sorters team; funktionella, 
förvaltningsteam, projekt och ad hoc- team. De två förstnämnda är fortlöpande, medan de två 
senare är tillfälliga team. 

Fortlöpande team. 
Funktionella team, även kallade arbetsteam, är fortlöpande enheter som är väl organiserade, 

väldefinierade och oberoende, så som HR (human resources). De har gemensamma mål och är 
objektiva. Uppgifterna är ofta cykliska och återkommande. Teamen är ofta ihopsatta av experter 
på olika områden.  



 

 

Förvaltningsteam, även kallade styrelser, är fortlöpande team som består av chefer, som är 
ansvariga för att koordinera aktiviteter inom en hel organisation. De förser arbetsgrupper med 
en översiktlig riktning och en resursfördelning. Individerna är ansvariga för de slutgiltiga 
resultaten inom organisationen.  

Tillfälliga team. 
Projektteam arbetar ofta utan någon gemensam rutin, men individerna besitter färdigheter 

som ger förutsättningar att till exempel utveckla en ny produkt eller ett informationssystem. 
Även studenter som genomför ett grupparbete räknas in i denna kategori. Typiskt för 
projektteam är att uppnå sina mål inom en specifik tidsgräns.  

Ad hoc- teams, kan även kallas problemlösningsteam, hanterar frågor som en avdelning eller 
en hel organisation behandlar. Dessa team splittras då målet är uppnått. Uppgifterna inom 
teamet handlar om att koordinera olika aktiviteter, lösa ett avdelnings- eller ett 
organisationsproblem eller söka efter förbättringsförslag. 

För- och nackdelar. 
Fortlöpande och tillfälliga team skiljer sig även på två andra sätt. Fortlöpande teamindivider 

förväntar en framtida interaktion med varandra förbi den överhängande tidsgränsen, eftersom 
uppgiften kommer att uppstå på nytt. Dessa medlemmar bryr sig även om den långsiktiga 
effekten av sina processer, medan tillfälliga team främst är fokuserade på att uppnå målet på just 
den specifika uppgiften.  

Vidare, fortlöpande team har större chans att förbättra förhållandet mellan inputs och 
outputs, då det repeteras hela tiden och därmed förbättras effektiviteten. Dessa team vet att de 
tjänar på att skapa effektivitet i interaktionen, prestationsprocesser och manipulera kunskap 
just då de kan skapa normer och rutiner med tiden. Här kan även individerna mer sträva efter 
att öka utbytet om personlig information, positiva och vänliga presentationer samt samarbete 
vid förhandlingar.  

Detta kan ge större chans till medlemstillfredsställelse (till vilken grad en medlem är 
tillfredsställd med teamets processer och resultat).  

I och med att individerna blir mer familjära med varandra ökar den interpersonella 
attraktionen, som, i sin tur, ökar medlemstillfredsställelsen. Däremot vad gäller tillfälliga team, 
där de främst är uppgiftsfokuserade, klarar de sig bra om de har tydliga och delade 
uppgiftsrelaterade mål. Då mål förser gruppen med en riktning kan målen svetsa ihop teamet 
som ett lim. Tillfälliga team som ej hinner utveckla gruppstrukturer/normer och så vidare drar 
sällan heller på sig dysfunktionella gruppbeteenden, så som avundsjuka och sårade känslor.  

Författarna skriver även om hur team påverkas av att vara geografiskt åtskilda. De menar att 
distansen påverkar processer och strukturer inom teamen. Distansen försvårar kommunikation, 
samarbete och utveckling av en gruppidentitet. Med gruppidentitet menas teamroller, 
teamnormer och tillit bland medlemmarna.  

Syfte/Hypotes.  

Saunders och Ahuja (2006) har två mål med denna artikel. Det första är att utveckla ett 
ramverk för att förstå och skilja på tillfälliga och fortlöpande skilda team. 



 

 

Metod.  

Litteraturstudie 

Diskussion.  

Det författarna kan se och förstå är att fortlöpande team kan förväntas vara svårare att 
hantera på grund av att teamen går igenom och stöter på fler processorienterade och 
strukturella frågor. Författarna menar att teorierna som har skapats för fortlöpande team ofta 
grundar sig på studier som har gjorts på tillfälliga team. Endast ett fåtal har gjorts på 
fortlöpande team.  

De diskuterar även om att fortlöpande geografiskt åtskilda team skapar fördelar om de 
interagerar via ett ”rikt media”, som exempelvis videokonferenser, till skillnad från temporära 
team där typ av media inte spelar någon större roll. De fortlöpande teamen kan också dra fördel 
av att det läggs ansträngning på de sociala interaktionerna, så som kafferaster, chatgrupper eller 
andra medel för social kommunikation. 

Slutsats.  

Det finns stora skillnader mellan tillfälliga och stabila team. Bland annat att stabila team 
ofta bryr sig om den långsiktiga effekten av sitt arbete, medan tillfälliga team endast strävar efter 
att uppnå det specifika målet. 

Studie 6: The impact of ad hoc teams in the automobile industry (Mar, Manuela Pardo, & 
Tomás, 2006).  

Syfte/Hypotes.  

Författarnas syfte med artikeln är främst att analysera effekten av träning baserade på ad hoc 
team i industriella företag, som implementerar ett projekt om att effektivisera 
produktionssystem via ett ”leanprojekt”.  Med ad hoc-team menas team som är externa källor 
och som inte till vardags arbetar permanent inom organisationsstrukturen eller är involverade i 
några andra uppgifter med medlemmarna. Teamen existerar under väldigt korta perioder, 
ibland mindre än en vecka. 

Metod.  

För att uppnå syftet samlade författarna in data från 11 billeverantörer. Projektet tog 12 
månader att genomföra. Det började med att företagets situation och bedömningar 
diagnostiserades av en grupp med fyra till fem chefer från olika enheter, som listade företagets 
svagheter och styrkor. Sedan utvecklades tränings- och interventionsaktiviteter, även kallat 
”workshops”. Grupper med fem till fjorton personer deltog sedan i dessa. I slutet av veckan 
presenterades resultatet för cheferna, som sedan satte ett datum för att följa upp 
produktionseffektiviteten. De ämnen som skulle läras ut under dessa workshops valdes utifrån 
de behov som upptäcktes under diagnostiseringen. Den avslutande sessionen försåg teamen 
med en summering av de utförda aktiviteterna tillsammans med resultaten till cheferna. 



 

 

Resultat.  

Resultaten indikerade att biltillverkningen hade dragit fördel av de ad hoc team, som 
utvecklades i ”workshopen”. Det blev ungefär en 18 procents förbättring i effektivitet, 
förmodligen tack vare en minskning på nära 60 procent på omställningspunkterna, en nästan 
60 procentig minskning på lagernivåer och en ökning på 26 procent i ökad produktivitet. Detta 
resulterade även i en nära 5-procentig ökning på kvalité. Vad de operationaliserade som kvalitet 
framgår dock inte. 

Diskussion.  

Att det bara var 5% i ökning av kvalité behöver inte betyda att ad hoc teamen hade en 
sämre påverkan på kvalitén, menar författarna, utan snarare på grund av att företagen redan 
hade en bra kvalité innan projektet startades. 

Slutsats.  

I artikeln visas på hur effektiva ad hoc team är. Mar, Manuela Pardo och Tomás (2006) 
menar att det främst är viktigt att arbeta med ad hoc- team i företag som inriktar sig på 
leanprojekt. Framförallt på grund av att ad hoc-team har ett arbetstagarinflytande, har bra 
träningsstrategier, bättre processer för kontroll på arbetsplatsen och bättre kommunikation med 
anställda, vilket sammantaget med hjälp av chefers deltagande kan reducera motstånd för 
förändring.  

Författarna anser att detta är ytterligare en implikation som kommer att uppmuntra andra 
företag att implementera liknande processer, som underlättar förbättringar i arbetsprestation 
och effektivitet. 

Diskussion  

Nej, familjaritet och teambuilding förbättrar ej grupprestationen 

I föreliggande arbete har flera perspektiv angående den presenterade frågeställningen tagits 
upp. Harrison et al. (2003) skriver om hur team med hög familjaritet ofta ändrar fokus från 
uppgifterna till mer sociala interventioner. Samtidigt diskuteras risken för att fenomenet 
groupthink uppstår, där teamindividerna får svårt att se kritiskt på sina beslut och hamnar i en 
enig grupp med tunnelseende. Många av artikelförfattarna menar att teamen kan dra fördel av 
att skapa gemensamma tanke- och minnesmönster, men detta ökar även risken för att 
medlemmarna blir för eniga och därmed arbetar utan att reflektera och tänka kritiskt mot sig 
själv. Team med hög medlemsomsättning får hela tiden träna sin anpassningsförmåga (Bedwell, 
Ramsay, & Salas, 2012). Genom att bemöta och samarbeta med nya individer får de ta del av 
olika kunskapskällor, vilket, i sin tur, ökar flexibilitet, kreativitet och ger bättre 
problemlösningsförmåga och därmed bättre effektivitet i ett team.  

Guzzo et al. (1996) skriver om hur flygteam tränas i att få individerna effektiva oberoende av 
i vilket team de arbetar i. De menar på att familjära team är mer benägna att göra fel på grund 
av två anledningar.  



 

 

Familjära team automatiserar gemensamt sitt arbete, vilket kan bli riskfyllt då något i deras 
arbete fallerar, vad gör de då? Kommunikationen försämras med teamets ålder, saker och ting 
tas för givet och medlemmarna behöver ibland inte vara lika noggrann i sin kommunikation, 
ibland kan detta dock ha en negativ effekt.  

Harrison et al. (2003) skriver också att det finns mindre risk för konflikter i jämförelse med 
stabila team. Detta menar Saunders et al. (2006) bland annat beror på att ad hoc- team inte 
hinner utveckla dysfunktionella beteenden, som exempelvis avundsjuka. Detta gör, i sin tur, det 
svårare att hantera och arbeta med fortlöpande team, då mycket energi kan gå åt till att arbeta 
med gruppens välmående och informella problem. Saunders et al. (2006) skriver även om att så 
länge det finns tydliga mål och uppgifter ska tillfälliga team klara sig väldigt bra. Espinosa et al. 
(2007) tar också upp att det är viktigt för team med tydliga mål och uppgifter. 

Mar et al. (2006) visade i sin forskning att billeverantörer drog stor fördel av att använda sig 
av ad hoc team. Teamen gjorde enorma förbättringar på dessa företag i effektivitet, 
produktivitet och kvalité. Forskarna menar att dessa tillfälliga team fungerar bättre än 
rutinerade team, då de tillfälliga teamen har bättre kommunikation och ett bättre 
arbetstagarinflytande.  

Salas et al. (2012) kom i sin forskning fram till att team som genomgår gemensamma 
teambyggnadssessioner inte alls erhåller någon signifikant förbättring av teamprestationen. 
Detta skulle innebära att fortlöpande team, som har möjlighet till gemensam träning inte alls 
skulle göra någon skillnad för teamen. Om teambyggandet inte ger någon förbättring eskalerar 
förmodligen de negativa effekterna, som kan uppstå med familjära team.  

Mar et al. (2006), Saunders et al. (2006) och Bedwell et al. (2012) visar i sin forskning 
tendenser till att tillfälliga team har fördelaktiga effekter. 

Ja, teamprestationen ökar i samband med familjaritet och gemensamt teambyggande. 

Harrison et al. (2003) menar att familjaritet är associerat med högre teamproduktivitet, 
minskat antal olycksfall och bättre beslutsfattande på grund av att osäkerhet och ängslan bland 
individerna minskar. De fann även generella och signifikanta effekter av familjaritet angående 
hastighet och kvalité på teamprestationen. Även Guzzo et al. (1996) fann att lägre grad av 
familjaritet är associerat med lägre grad av produktivitet. Bedwell et al. (2012) skrev om 
forskning, som har visat på att om individerna byts ut ofta tappar teamet fokus på uppgiften 
och den läggs istället på den förändring som sker. Guzzo et al. (1996) menade på att familjaritet 
bland individerna är till fördel då ett team formas på grund av att de snabbare formar 
koordination och integration.  

Bedwell et al. (2012) menar att ad hoc- team ej får tillgång till känslan av att tillhöra ett 
team, vilket, i sin tur, resulterar i minskad tillit till individerna och att de därmed tappar tron 
på den ömsesidiga förmågan till ett effektivt arbete. De skriver även om hur familjaritet (dvs. 
inget utbyte av individer) ger en högre grad av kohesion och därmed bättre koordination, lägre 
grad av ängslan, ökad vilja till meningsskiljaktigheter och därmed en bättre teamprestation.  



 

 

Espinosa et al. (2007) fann i sin forskning att både uppgifts- och teamfamiljaritet hade 
positiva effekter på prestationen. Fortlöpande team får en struktur på sitt arbete och 
familjariteten hjälper individerna att hantera komplexa uppgifter, då de vet vem som besitter 
vilken kompetens (transaktivt minnessystem), enligt Bedwell et al. (2012). Espinosa, et al. 
(2007) drog slutsatsen att familjaritet oftast är fördelaktig för teamprestationen.  

Saunders, et al (2006) menar på att stabila team bryr sig mer om den långsiktiga 
effektiviteten och att medlemmarna skapar effektiva normer och rutiner med tiden. 
Interaktionen mellan medlemmarna ökar och därmed medlemstillfredsställelsen, vilket 
Myrgård (2006) menar är viktigt för arbetsglädjen, som, i sin tur, har en stor påverkan på 
arbetsprestationen. Guzzo et al. (1996) skriver om hur viktigt det är att teamen är eniga, att de 
koordinerar och strävar mot samverkan och gemensamt åtagande och att dessa punkter är 
lättare att nå med ett fortlöpande team. Det poängteras även att gemensamma mål förmodligen 
är lättare att skapa med en högre grad av gruppkohesion.  

Detta för att ad hoc-team kan agera mer fritänkande och ha ett mer egoistiskt perspektiv, 
vilket gör anpassningen svårare och revirtänk kan uppstå. Varje individ besitter en stor expertis, 
menar Salas et al. (2012), men de måste då kunna dela med sig av denna kunskap för teamets 
bästa, även om personen i fråga själv kanske inte får allt beröm för resultatet. 

Myrgård (2006) beskriver hur viktigt det är att individerna genomgår teambyggande för att 
bygga upp team där alla är beredda på att satsa och där målet är viktigare än den personliga 
prestigen, samt att förbättra kommunikation, koordination och samarbete med mera. Sedan är 
det viktigt för medlemmarna att få klarhet i vilken roll de har i teamet. I och med att team får 
vara intakta hinner de skapa dessa informella roller. När dessa roller är tydliga ökar 
effektiviteten enligt Salas et al. (2012).  

Denton (2006), Mathieu och Rapp (2009), Salas et al. (2012) och Arnold (2011) menar alla 
att teambyggande har en positiv effekt på ett team. Salas et al. (2012) menar på att bra 
teamwork inte är en egenskap utan snarare färdigheter som måste tränas och utvecklas hela 
tiden.  Harrison et al. (2003), Guzzo et al. (1996) och Espinosa et al. (2007) har alla funnit att 
familjaritet har en positiv påverkan på teamprestationen. 

Mål och anpassning.  

Artiklarna i föreliggande arbete visar sammantaget på starka bevis för att fortlöpande och 
familjära team generellt uppvisar bättre prestationer.  Många av artiklarna visar i bakgrunden 
även på att teambuilding har en positiv påverkan på dessa fortlöpande team. Däremot har 
Mattick et al. (2006) en poäng i att det är svårt att bevisa i hårddata den faktiska effekten av 
teambyggande. Prichard et al. (2006) har en teori om att teambyggande inte är tillräckligt 
definierat och därmed svårt att mäta effekten av.  

Något som är gemensamt för både fortlöpande team och ad hoc-team är vikten av mål och 
anpassning. Enligt artiklarna i detta arbete verkar fortlöpande team fungera bättre vad gäller 
eftersträvan av mål, medan ad hoc team verkar ha bättre förmåga till anpassning. Fortlöpande 
team har ofta en högre grad av kohesion och gemensam strävan efter ett gemensamt mål, 
medan ad hoc team i mindre grad är mer egocentriska.  



 

 

Ad hoc- team däremot arbetar oftare med många olika människor, lär sig anpassa sig efter 
de olika situationerna de ställs inför och löser problem mer innovativt, vilket är lättare då de 
oftare ställs inför förändring. 

I praktiken.  

Team och teamstrukturer är ett väldigt komplicerat ämne, d.v.s. det finns många faktorer 
som påverkar och människan, i sig, är en komplicerad varelse. Det skrivs om de problem eller 
myter som ofta påverkar teams prestationer och det är svårt att få den perfekta teammiljön och 
ge de ultimata förutsättningarna för ett team. Det är nog så i verkligheten att de optimala 
förutsättningarna sällan existerar. Teamledaren har en viktig roll (Salas et al., 2012, Myrgård, 
2006), men det är inte alltid ett team har tillgång till en ledare (Barner, 2006). Ett fortlöpande 
team har lätt för att tappa fokus från uppgiften och istället fokusera på sociala interaktioner, 
medan ad hoc-team kan tappa fokus från uppgiften och istället fokusera på förändringarna. 
Fortlöpande team har ofta högre grad av kohesion, vilket skapar vi-känsla och därmed ökar 
välmåendet i teamet, men även chansen för grupptänkande och mindre kritiskt och innovativt 
tänkande. Tillfälliga team har mer innovativt och kritiskt tänkande, men saknar ofta vi-känslan 
och tillit till sina gruppmedlemmar.  

Målen är en grundläggande del för båda grupperna, men det har visats att i verkligheten 
(Forsyth, 2009) brister 80% av teamen i att ha tydliga mål, vilket försämrar förutsättningarna 
för teamen oavsett om de är tillfälliga eller fortlöpande.  

I I-P-O modellen (Forsyth, 2009) beskrivs hur personlighet, kunskap, färdigheter, förmågor, 
teamstruktur, kohesionsnivå, gruppstorlek, belöningssystem och stressnivå påverkar 
gruppinteraktionsprocessen och därmed resultatkvalité, effektivitet, antal felhandlingar, 
medlemstillfredsställelse, teamanpassning och medlemsutveckling.  Arbetet visar på att 
fortlöpande respektive tillfälliga team har olika egenskaper som positivt påverkar hur resultaten 
blir, men även har nackdelar som också kan dra ned ett teams prestation.  

Tidsberoende.  

Kanske är det så att det optimala teamet ligger någonstans mellan ett stabilt och ett tillfälligt 
team. Att låta teamindividerna bli något så när familjära med varandra och dra nytta av vi-
känslan och samtidigt få ta del av det innovativa som finns i nybildade team, d.v.s. låta 
medlemmar forma sina informella roller, skapa några normer och lite rutin i sitt arbete. Sedan 
splittras teamet innan sådant som groupthink och andra problem som behäftar fortlöpande 
team uppkommer. Det kan dock vara rätt att ifrågasätta varför ett fungerande team ska splittras? 
Varför inte använda sig av teambyggande som för det mesta har visat sig ha positiv effekt? De 
flesta forskare verkar mena på att familjäritet har nästan bara fördelar.  

Harrison et al. (2003) fann trots allt att de team, som hade formats utan att det fanns någon 
familjäritet bland medlemmarna, men som fick lära känna varandra snabbt närmade sig 
resultatmässigt de team som redan innan var familjära med varandra, dvs. klyftan i resultaten 
minskade med tiden. Team som inte var familjära ökade i resultatklyftan från engångsteam (där 
individerna byttes ut frekvent).  



 

 

Detta visar alltså på att ad hoc- team, där individerna inte har någon chans att lära känna 
varandra inte alls var effektiva, medan familjära fungerade riktigt bra och att de team som fick 
lära känna varandra blev bara mer och mer effektiva. Kan dessa tillfälliga team verkligen vara 
mer effektiva och funktionella än de familjära team, som med hjälp av teambyggande fungerar 
optimalt?   

Metoddiskussion 

I föreliggande arbete har ett flertal olika studier behandlats, vilket kan resultera i ett flertal 
fel. Ett problem kan vara att det inte har tagits del av nog många artiklar, vilket kan ha 
resulterat i en för snäv bild och därmed kanske inte en helt korrekt bild. Dock har artiklarna 
visat på många olika perspektiv, som svarar på frågeställningen. Ett annat problem som kan ha 
påverkat är att de olika forskarna, vars artiklar har behandlats, kanske definierar de aktuella 
begreppen olika. De kan tyckas att de har kommit fram till liknande resultat, men har de 
verkligen mätt samma faktorer? Om inte, går det då att jämföra dem? Otydligheten i begreppet 
kan därmed skapa stora missuppfattningar och resultera i ett resultat med låg validitet. 
Framförallt är ordet ”team” ett vagt begrepp, som kan innebära olika beroende på vem som 
nyttjar det. En del kan använda ordet team bara som ett mer kommersiellt ord för grupp, trots 
att det faktiskt inte är ett egentligt team. Detta gör det viktigt för läsaren att urskilja vilken 
definition författaren har. 

Sedan finns det alltid risk att det finns en förutfattad mening innan ett arbete påbörjas och 
därmed letas ”cues” som bekräftar den tidigare trosföreställningen. Innan arbetet påbörjades 
fanns tanken att familjära och stabila team helt klart kommer att vara att föredra. Under 
arbetets gång förändrades tankemönstret till ett mer kritiskt tänkande.  

Slutsats och vidare forskning.  

Svaret på föreliggande arbetets frågeställning är att ja, sammanhållning, koordination, 
kommunikation och effektivitet är beroende av om teammedlemmarna är familjära eller om de 
har fått genomgå teambyggande. Om det påverkas positivt eller negativt varierar beroende på 
vilken faktor det syftas på. Sammanhållningen är helt klart bättre i ett familjärt fortlöpande 
team, koordinationen och effektiviteten varierar beroende på olika förutsättningar, medan 
kommunikationen anses vara bättre i ett tillfälligt team. 

Det ultimata teamet kan förslagsvis vara ett familjärt team, som använder sig av korta 
teambyggnadssessioner, vilket Arnold (2011) menade var mer effektiva än långa sessioner. Ett 
väl fungerade, fortlöpande och familjärt team är i slutändan det bästa alternativet. Teamet som 
med jämna mellanrum gemensamt får träna på konflikthantering, samarbete, kommunikation, 
koordination och sammanhållning bör fungera mer effektivt än ett tillfälligt team. Även om 
tillfälliga team också har sina klara fördelar. Det avgörande faktorerna för vilket sorts team som 
kommer att vara det mest optimala kan bli beroende av vilket syfte och vilken uppgift teamet 
har skapats för.  

Detta är dock inget som kan säkerställas, då det inte tagits del av någon forskning angående 
detta. Det krävs vidare forskning på hur tidsberoende team fungerar.  



 

 

I eventuell framtida forskning skulle djupare undersökningar om vilka för-och nackdelar 
stabila respektive tillfälliga team medför kunna göras samt i vilka kontextuella situationer 
vardera typ av team eventuellt lämpar sig bättre än andra. 
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