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Förord 
 
Uppsatsen är framarbetad under vårterminen 2006 på fakulteten för ekonomi, kommunikation 
och IT på Karlstads universitet. Det har varit en lärorik och intressant period kring vårt 
uppsatsskrivande i ämnet team och teambuilding. Vi lämnar nu vårt arbete bakom oss och ser 
fram emot att ta del av framtida forskning och utveckling i ämnet.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga intervjurespondenter i vår undersökning på Input, Rapp 
Collins, Karlstads universitet, Ernst & Young och Vidare AB. Era åsikter och kunskaper kring 
ämnet har givit oss en djupare förståelse av ämnet. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Karin Brunsson för goda råd och den tid hon avsatt för oss. 
 
Vi hoppas att du som läsare finner uppsatsen intressant och önskar härmed trevlig läsning.   
 
Karlstad, den 9 juni 2006        
 
 
 
______________ _____________ _____________ 
Anna Magnusson Malin Wahlberg Maria Runström 
 



Sammanfattning 
 
I organisationer uppstår ofta populära begrepp, eller så kallade moden, som för tillfället anses 
vara det moderna och naturliga sättet att organisera på. Många företag har idag övergått från 
att arbeta individuellt till att arbeta i team, då det ofta ger indikation på att medarbetarens 
prestationer höjs. För att få teamen att fungera väl anses teambuilding viktigt då det, enligt 
många författare inom ämnet, syftar till att öka ett teams samarbete, effektivitet, arbetsglädje 
och kvalité.  För att få en djupare förståelse för hur team fungerar i praktiken har vi intervjuat 
fyra företrädare för olika organisationer som alla har en högre position i sin organisation. 
Även en organisationskonsult, med stor kunskap om team och teambuilding, har intervjuats 
för att få mer kunskap om ämnet. 
 
Uppsatsen syfte är att undersöka om litteraturen kring hur team ska utformas stämmer överens 
med hur olika organisationer utformar team. Vi har därför valt att undersöka hur de olika 
företrädarna för olika organisationer ser på team och teambuilding, samt om det finns några 
tänkbara anledningar till deras satsningar. 
 
Vår studie visar att det finns tydliga likheter mellan litteraturen kring team och teambuilding 
och respondenternas åsikter. Det går inte att utläsa, varken från litteraturen eller från 
respondenterna, om teambuilding faktiskt bidrar till ett bättre resultat eller en ökad 
effektivitet. Alla är dock eniga om att teambuilding får positiva effekter i form av exempelvis 
ökad arbetsglädje och bättre sammanhållning. Men vad det är för positivt som erhålls av team 
och teambuildingar har vi svårt att bevisa. En anledning till att team och teambuilding 
förekommer i organisationer, kan vara att det har blivit ett sorts modebegrepp som ligger ”rätt 
i tiden”.  
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1. INLEDNING 
I detta kapitel kommer först en kort presentation av ämnet team och teambuilding. 
Därefter beskrivs syftet och problemformuleringen. Kapitlet avslutas med en disposition 
av vår uppsats.  

1.1 En kort presentation av team och teambuilding 
Inom organisationsteorin talas det om olika moden som för tillfället anses vara det 
effektiva, det moderna och till och med det naturliga sättet att organisera på (Røvik, 
2004). Ett sätt som ett flertal företag har börjat organisera på är att övergå från att arbeta 
individuellt till att arbeta i team, då team ger indikation på att individernas egna 
prestationer höjs (Perry, 1997). Organisationer tenderar enligt författarna DiMaggio och 
Powell (1983) att bli allt mer lika varandra, även fast organisationerna inte vet om det 
leder till någon effektivitet. Trots att ett flertal författare anser att teamarbete har blivit ett 
populärare sätt att arbeta i organisationer saknas det oftast kunskaper i organisationerna 
om vad som gör att ett team fungerar bättre eller sämre (Bolman & Deal, 1997). Det finns 
ett brett utbud av rekommendationer och lösningar på hur ett team bör fungera, men för 
organisationer i praktiken är tillvägagångssättet troligtvis svårare.  
 
I organisationer kan team både vara formella och informella. Formella team utformas 
beroende på vad det är som ska uppnås medan informella team bildas utan något utsatt 
mål. (Bolman & Deal, 1997) Trots att organisationers team utformas olika finns det 
författare som påstår att vissa faktorer bör finnas med oavsett typ av team. En faktor 
anses vara öppen kommunikation mellan medarbetarna, detta för att kunna få kunskap, 
förståelse och kunna acceptera organisationens mål. (Heide & Johannsson & Simonsson, 
2005).  
   
För att få ett fungerande team samt öka trivseln på arbetsplatsen anses teambuilding 
viktigt då det ger individerna möjlighet till att utvecklas. För att bygga upp ett team krävs 
det bland annat att medarbetarna är villiga att satsa. De måste inse att målet är viktigare 
än personlig prestige. (Eales-White, 1997) Enligt författaren Myrgård ska teambuilding 
öka ett teams samarbete, effektivitet, arbetsglädje och kvalité (2005). Men för att nå 
Myrgårds fyra begrepp är vägen till ett välmående team lång, då det finns hinder på 
vägen som kan skapa osämja i både teamen och organisationen.  För att se hur team 
fungerar i organisationer har vi intervjuat fyra personer (Birgitta Lantz från Input, John 
Lagerqvist från Rapp Collins, Helena Ståhl från Ernst & Young och Lars Haglund från 
Karlstads universitet) som alla har en högre position inom sin organisation. Vi har även 
intervjuat organisationskonsulten Tomas Eriksson som hjälper företag med att utveckla 
team. Detta för att höra hur en organisation kan få hjälp med att få ett välfungerande 
teamarbete på arbetsplatsen.   
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1.2 Syfte och problemformulering 
Många författare anser att det finns en rad olika fördelar med teambuilding inom 
organisationer. Vårt syfte är att undersöka om litteraturen kring hur team ska utformas 
stämmer överens med hur organisationer gör. Utifrån ovanstående resonemang har vi 
formulerat följande frågeställningar: 
  

• Hur ser företrädarna för olika organisationer på team och teambuilding? 
• Vilka är de tänkbara anledningarna till att företrädarnas organisationer använder 

sig av team och teambuilding? 

1.3 Disposition och uppläggning 
 
 

 I kapitel 1 presenteras ämnet team och   
teambuilding, syftet och problemformulering 

     

 
1. Inledning 

 
 

 I kapitel 2 förklaras val av undersökningsmetod 
samt tillvägagångssätt vid insamling av data. 
Kapitlet avslutas med en företagspresentation. 

2. Vårt 
tillvägagångssätt 

 
 

I kapitel 3 kopplas intervjumaterialet ihop med 
teorin för att kunna se likheter och olikheter. 

    
3. Uppfattningar 
om team och 
teambuilding  

 
  
I kapitel 4 har vi som avsikt att få fram 
intressanta skildringar som ska leda fram till 
slutsatsen. 

  
 
 I kapitel 5 redogör vi för våra slutsatser 

 
4. Tolkningar 

 
5. Slutdiskussion och försöker besvara frågorna från 

problemformuleringen. 
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2.  VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I det här kapitlet förklaras val av undersökningsmetod samt vårt tillvägagångssätt vid 
insamling av data. Kapitlet avslutas med en företagspresentation för att skapa en 
tydligare bild för läsaren.  

2.1 Val av undersökningsmetod 
Vid genomförandet av en studie finns det olika metoder bland annat kvantitativ och 
kvalitativ. Den kvantitativa metodens data fokuserar mycket på siffror och används ofta 
vid undersökningar av en stor population. Vid den här metoden är frågeformulären ofta 
utformade i förväg och brukar bestå av fasta svarsalternativ. Forskaren försöker få fram 
precisa svar som sedan analyseras med syfte att se olika samband och orsaker. Det görs 
utifrån den här metoden ingen djupgående analys av studieobjektet. (Holme & Solvang, 
1997) 
 
Den kvalitativa metoden går däremot mer in på djupet, där forskaren försöker få en 
djupare förståelse för det aktuella studieobjektet. Här använder sig forskaren av ord för 
att beskriva och undersöka verkligheten. Den kvalitativa metoden är friare än den 
kvantitativa då både respondenten och forskaren får större utrymme för flexibilitet i sina 
svar och påståenden. (Holme & Solvang, 1997) Den kvalitativa metoden sätter på så vis 
få begränsningar på de svar som respondenterna ger och är lämplig att använda för att se 
samband mellan individer och ett visst sammanhang. Vid en kvalitativ undersökning 
tvingas inte respondenterna att svara på några fasta svarsalternativ utan det finns en stor 
öppenhet, vilket ofta bidrar till att kvalitativa ansatser har hög intern giltighet. (Jacobsen, 
2002) 
 
Eftersom den kvalitativa metoden är ganska resurskrävande och tar lång tid är det vanligt 
att endast ett fåtal respondenter väljs ut. Den externa giltigheten kan även ifrågasättas, 
eftersom det är svårt att veta om intervjupersonerna är representativa även för andra 
grupper. (Jacobsen, 2002) 
 
Eftersom vi ville få en djupare förståelse för varför olika organisationer väljer att arbeta i 
team och genomföra teambuildingar använde vi oss av den kvalitativa metoden. Vi hade 
tidigt klart för oss att vi vill undersöka ett fåtal organisationer för att kunna göra en så 
djupgående intervju med dem som möjligt. När vi satte oss ner och började ringa och 
skicka ut e-post till organisationer stötte vi på vårt första problem, att få tag i 
respondenter som hade tid och möjlighet att ställa upp. Företag som till exempel 
Systembolaget, Försäkringskassan och SVT tackade nej med motiveringar som att de inte 
hade tid eller att de inte ansåg sig arbeta i team. Vi tog då kontakt med 
organisationskonsulten Tomas Eriksson som arbetar med att genomföra teambuildingar 
med organisationer, dels för att vi ansåg att det kunde vara intressant att få en intervju 
med honom och höra hans syn på ämnet men även för att se om vi kunde få något tips om 
företag via honom. Genom hans hemsida fick vi fram ett antal av hans nöjda kunder och 
tog kontakt med ett par av dem via mejl. Dessa företag var Input och Rapp Collins. Av 
dem fick vi som svar att vi var välkomna att genomföra intervjuer vilket vi även fick av 
Tomas Eriksson. Då vi ville se på organisationer inom olika verksamheter tog vi kontakt 
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med prorektor Lars Haglund på Karlstads universitet där fick vi också ett positivt svar till 
intervju. Den sista respondent som vi kontaktade var Helena Ståhl på Ernst & Young som 
även hon var positiv till att ställa upp på intervju. Efter att ha fått fem positiva svar till att 
genomföra intervjuer ansåg vi att antalet respondenter var tillräckligt för att kunna 
analysera vårt problemområde och därför kontaktade vi inte fler organisationer. En 
presentation av organisationerna beskrivs i avsnitt 2.4. 

2.2 Val av litteratur 
För att få en så varierad syn på ämnet team som möjligt, har vi använt oss av både 
litteratur i form av böcker men även vetenskapliga artiklar från databasen Buisness 
Source Elite som vi har nått via Karlstads universitet. Referenslistorna i de vetenskapliga 
artiklarna har gett oss uppslag till fler källor samt att organisationskonsulten Tomas 
Eriksson har givit och tips på bra böcker inom ämnet. Via internet har vi även googlat oss 
fram till litteratur som behandlat ämnet.Vi har kritiskt granskat samtliga källor och 
medvetet försökt se litteraturen om  teambuilding utifrån olika synvinklar för att inte se 
ensidigt på ämnet.  
 

2.3 Intervjuer 
För att få en varierad inblick i organisationers teambuilding valde vi fyra organisationer 
inom olika verksamheter samt en organisationskonsult med stor kunskap om 
teambuilding. Vi valde Tomas Eriksson då  vi hoppades att hans erfarenhet inom ämnet 
skulle vara till stor hjälp för oss.  
 
Innan vi började med intervjuerna läste vi in oss på den teori vi ansåg skulle behövas för 
att få en djupare förståelse inom ämnet samt för att kunna skapa en bra intervjumall. Vid 
intervjuer finns det olika grader av strukturering. Vissa intervjuer kan vara mycket 
strukturerade och bestå av fasta svarsalternativ, medan andra kan vara helt öppna utan 
någon mall om vad samtalet ska handla om. Den öppna intervjun används:  

• när relativt få enheter ska undersökas  
• när det finns ett intresse av att höra vad den enskilde individen säger  
• när det finns ett intresse av enskilda individers tolkning av ett visst fenomen. 

(Jacobsen, 2002)  
 
Utifrån ovanstående resonemang använde vi en intervjumall (se bilaga 1&2) med i förväg 
strukturerade frågor och öppna svar där ordningen inte följts slaviskt. Detta för att få en 
djupare förståelse inom ämnet. Vid vår intervju med Thomas Eriksson använde vi 
specifika frågor för att få mer information om teambuilding och ta del av hans synvinkel, 
då han dagligen arbetar med uppgifter angående teambuilding. 
 
Våra intervjuer genomfördes med hjälp av bandspelare för att lättare kunna sammanställa 
resultatet. Enligt Jacobsen är det bra att använd sig av en bandspelare eller liknande vid 
intervjuer för att inte gå miste om någon viktig information. Med hjälp av den flyter 
intervjun oftast lättare och ordagranna citat kan användas efteråt. (2002) 
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Vi genomförde två personliga intervjuer, en med Lars Haglund prorektor vid Karlstads 
universitet samt med Helena Ståhl gruppchef på Ernst & Young. Dessa intervjuer 
genomfördes på respondenternas arbetsplats.  Då de andra respondenterna har sina kontor 
i Stockholm gjorde vi intervjuerna med dem via telefon, eftersom vi inte kunde hitta 
någon dag som passade båda parter. Telefonintervjuerna genomfördes med Birgitta Lantz 
marknads- och säljansvarig på Input, John Lagerqvist delägare på Rapp Collins samt med 
organisationskonsulten Tomas Eriksson. Vid dessa intervjuer höll en av oss i intervjun 
samtidigt som de två andra antecknade vad som sades. Detta eftersom vi inte ville att alla 
skulle prata i mun på varandra och förvirra respondenten samt att anteckningarna skulle 
komma att behövas om bandupptagningen inte blev bra.  
 
Efter intervjuerna skrev vi ned dem ordagrant för att kunna använda oss av lämpliga citat 
och för att säkerställa att vi fick med all relevant information. Därefter studerade vi 
respondenternas svar för att jämföra deras likheter och olikheter. 
 
 

2.4 Företagspresentation 
Nedan kommer en kort presentation av de organisationer som respondenterna arbetar 
inom. 
 

2.4.1 Vidare Organisationsutveckling 
Tomas Eriksson är organisationskonsult och driver enmansföretaget Vidare 
organisationsutveckling. Han leder kurser och håller föredrag i teambuilding. Tomas 
Eriksson hjälper företag att hitta arbetsglädje, öka samarbetet, tillit och rakare 
kommunikation genom övningar, dialog, reflektion och teori. Kunderna kan vara alltifrån 
personalen på ett gruppboende för äldre till stora företag som Vattenfall eller kommuner 
och landsting (Vidare Organisationsutveckling, 2006).  
 

2.4.2 Input 
Input är ett IT-konsultbolag med störst verksamhet i Stockholm men de har även ett 
mindre kontor i Göteborg. De arbetar med IT-utvecklingsprocessen, det vill säga från idé 
och förstudie, via analys och design till programmering, test, driftsättning och förvaltning. 
(Input, 2006) Av de 38 som arbetar på Input är 36 delägare i företaget. Birgitta Lantz som 
vi intervjuat arbetar i Stockholm som sälj- försäljnings- och marknadsansvarig. Hon 
ansvarar även för gemensam kompetensutveckling i bolaget. Birgitta Lantz anser att de 
avsätter mycket tid och resurser på teambuilding. Cirka 8 heldagar och 12 kvällar per år 
läggs på gemensamma teambuildingar. Konsulterna kör även fler teambuildingar för att 
hantera sin spetskompetens, dessa görs ofta genom att de går en kurs på ett par dagar. 
Senast som Input genomförde en teambuilding var helgen den 4-7 maj. Då spelade de ett 
företagsspel med ett annat företag som håller på med företagsutbildningar. Spelet 
innehöll projektledning och teambuildingsaktivitet.  Denna längre typ av teambuilding 
har Input två gånger per år medan kortare aktiviteter, till exempel bowling, görs en gång i 
månaden. Engagemanget hos medarbetarna på Input är väldigt hög under teambuildingen 
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och alla är otroligt entusiastiska. Enligt Birgitta Lantz stärker teambuildingsaktiviteter ett 
team men någon egentlig uppföljning görs egentligen inte, utan medarbetarna diskuterar 
och pratar med varandra om vad som var bra och dåligt. Detta anser Birgitta Lantz räcker 
som värdemätare.  
 

2.4.3 Rapp Collins 
Rapp Collins är en reklambyrå med säte i Stockholm. Företaget arbetar med att göra 
reklam åt andra företag. För tillfället arbetar 18 personer på Rapp Collins i Sverige men 
företaget finns i 27 länder. Vi har intervjuat John Lagerqvist som är ansvarig delägare för 
företaget. Rapp Collin jobbar mycket med team och teambuilding. John Lagerqvist 
tillsammans med den andra delägaren till organisationen lägger ner ca 4 timmar i veckan 
på teamen så att de ska fungera väl. Då de oftast arbetar i team är det viktigt att de teamen 
fungerar. Senast Rapp Collins genomförde en teambuilding var förra året då 
medarbetarna träffade en konsult i en fotostudie för att tillsammans bygga teamen 
starkare. Anledningen till att platsen var en fotostudie var att det samtidigt togs bilder till 
hemsidan och Johan Lagerqvist tyckte att det var en annorlunda och rolig miljö att skapa 
en bättre gemenskap i. Organisationen gör inga egna uppföljningar efter teambuilding 
men om någon exempelvis säger upp sig i organisationen kollar ägarna vad det beror på 
innan letandet på en ersättare börjar. 

2.4.4 Ernst & Young 
Ernst & Young är ett av Sveriges största revisionsföretag. Deras verksamhet är inriktad 
mot revision, affärsrådgivning, skatte- eller transaktionsrådgivning. Ernst & Young har 
medarbetare världen över med cirka 700 kontor i 140 länder. I Sverige har Ernst & 
Young 75 kontor.(Ernst & Young, 2006) Vi har genomfört en intervju med Helena Ståhl 
som är gruppchef samt arbetar med revision mot större företag på Karlstads kontor. Det 
är cirka 60 personer som arbetar på Karlstad kontoret så enligt Helena Ståhl har de inga 
problem med att ha en social gemenskap, det hade enligt henne varit svårare om de hade 
varit till exempel 700 personer. Hon säger också att det är svårt att uppskatta hur mycket 
tid Ernst & Young lägger ner på teambuildingar, men det är åtminstone några dagar som 
de ses utanför kontorets väggar varje år. Den senaste teambuildingen de genomförde var 
på Loka brunn i september, då de under två dagar hade konferens samt fick uppgifter som 
de skulle lösa tillsammans. Detta stärker enligt Helena Ståhl gemenskapen och 
sammanhållningen något som hon anser är mycket viktigt för att trivas på arbetsplatsen. 
På Ernst & Young brukar delaktigheten vid teambuildingar vara mycket hög. 
 

2.4.5 Karlstads universitet 
Karlstads universitet är en statlig myndighet som har cirka 10 000 studenter och 250 
forskare. Universitetet har omkring 50 olika utbildningsprogram och ca 700 stycken 
fristående kurser. På universitetet arbetar 1 100 medarbetare. (Kau, 2006) Vi har 
genomfört en intervju med prorektor Lars Haglund som även arbetar som lärare i 
ekonomi. Han tycker det är svårt att svara på hur mycket tid och resurser som avsätts 
varje år på teambuilding. Det beror på vad det är för projekt som ska göras och mycket på 
universitetet görs individuellt. Lars Haglund vet inte när teambuilding genomfördes 
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senast, men under en vecka i april 2006 var han med på en mångkulturell vecka. 
Uppföljningar av teamarbete på universitetet kan förekomma men det är inget som sker 
kontinuerligt. 
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3. UPPFATTNINGAR OM TEAM OCH TEAMBUILDING 
I följande kapitel kopplas intervjumaterialet ihop med teori för att kunna se likheter och 
olikheter.   

3.1 Hur team kan definieras och utformas 
Definitionen av team är enligt nationalencyklopedin: en mindre grupp som samarbetar i 
ett bestämt syfte (Nationalencyklopedin, 2006). Våra respondenter har ungefär en likadan 
uppfattning av vad team är. Ett gemensamt mål som en grupp har till uppgift att lösa 
tillsammans anser Lars Haglund, prorektor på Karlstads universitet. John Lagerqvist, 
delägare på Rapp Collins, anser att team är en grupp av människor som har något form av 
mål, med lite olika vägar att nå målet. Birgitta Lantz, sälj- och marknadsansvarig på Input, 
anser att ett team, antingen kan vara ett temporärt team som sätts samman i samband med 
ett projekt eller ett mer permanent team som jobbar tillsammans i någon form av 
konstellation för att åstadkomma något tillsammans. Helena Ståhl, gruppchef på Ernst & 
Young, anser att för att kunna kalla sig ett team ska medlemmarna sträva mot samma mål 
och känna samhörighet. Organisationskonsulten Tomas Eriksson ser ett team som en 
grupp människor som känner tillit till varandra, delar ett gemensamt syfte och samarbetar 
för att uppnå sina gemensamma mål.  
 
Enligt Myrgård (2005) är det viktigt att bygga upp team där:  

• alla är beredda att satsa 
• målet är viktigare än personlig prestige  
• alla får använda sin kompetens 
• samarbetsklimatet kännetecknas av omtanke, respekt, ärlighet och tydlighet 
• arbetsglädje och effektivitet prioriteras högt.  

Ovanstående punkter kommer i följande text att diskuteras tillsammans med 
intervjumaterialet. 
 
Vid bildandet av ett team är det många faktorer som är viktiga att tänka på. För att få ett 
så bra team som möjligt finns det enligt Eales-White sex nyckelfaktorer att förhålla sig 
till. De är engagemang, förberedelser, visioner, tydliga roller, klara regler och konsekvent 
kontroll (1996). Faktorerna kan tillsammans bygga upp en grupp som vill ha ett 
gemensamt syfte och en klar målinriktning. Ett liknande svar fick vi fram genom 
intervjuerna där respondenterna menade på att tydliga roller underlättar i ett team samt att 
ett syfte och mål måste finnas så att teamet vet vart de är på väg. För att inte misstro ska 
skapas i teamet är det viktigt att organisationen sätter upp tydliga mål som alla förstår och 
är överens om. Detta stämmer väl överens med Myrgårds punkter (2005). 
 
Enligt författaren Alvesson ska ett optimalt team ha en bra blandning av bland annat 
medlemmars kompetens, individernas egenskaper och förmåga att samarbeta. Det är 
betydelsefullt för en organisation att medarbetarna motiveras och att deras kompetens 
utvecklas och utnyttjas. (2004) Från början behöver inte alla besitta expertkunskap för att 
till exempel genomföra ett projekt utan fördelen i ett team är att det ger individerna 
möjlighet att öka sin kunskap och vidareutvecklas. Vad som kan bli problematiskt är om 
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alla i ett team saknar kapacitet för strategiskt tänkande eller om alla medlemmar i teamet 
vill arbeta med samma sysslor, då kommer teamet få svårt att bygga upp ett effektivt 
lagarbete Därför är det viktigt att från början tänka på vilka som ska ingå i teamet så att 
en bra balans uppnås och att personlighetskrockar undviks samt att rätt strategi tillämpas. 
(Eales-White, 1996) Respondenten Tomas Eriksson säger att han sällan är med och 
konstruerar utformningen av teamen, men han tycker det är viktigt att få in olikheter och 
olika kompetenser.    
 
Enligt John Lagerqvist på Rapp Collins bildas företagets team utifrån medarbetarnas 
personlighet. Han menade att kunskapen om en vara eller tjänst kan en medarbetare alltid 
lära sig men det är mycket svårare att ändra på medarbetarens sätt att vara. Vid 
hopsättandet av ett team tänker han på människor som plus- och minuspooler. 
Pluspoolerna är de människor som vill fatta beslut och bestämma över andra. De har 
oftast en vilja som de gärna vill driva igenom. Minuspooler är däremot mer 
tillbakadragna och låter andra ta beslut. Om en grupp som endast innehåller pluspooler 
bildas, kommer det troligtvis bli en tävlan inom gruppen och inte ett bra samarbete. Om 
en grupp bildas av endast minuspooler kan det uppstå osäkerhet och mycket tid kommer 
att förverkas på att fatta beslut vilket inte heller blir effektivt. Därför menar John 
Lagerqvist att en blandning av minus och pluspooler ofta bidrar till effektivt arbete. 
 
Lars Haglund tycker att både medarbetarnas kompetens och personlighet har betydelse 
vid bildandet av ett team. Viljan att arbeta är också viktig. Han säger att medarbetare som 
ofta tackar nej till projekt inte blir tillfrågade igen, då det är bättre att ha med medarbetare 
som tycker det är roligt att arbeta i team under ett projekt.  
 
När team sätts ihop på Ernst & Young tas det enligt Helena Ståhl hänsyn till 
gruppmedlemmarnas kompetens, intressen samt åldersgrupper. Detta för att de vill ha bra 
team som kommer att fungera under lång tid. Hon anser även att ledaren har en stor 
betydelse för att få ett välfungerande team.  
 
Men det finns ingen garanti att ett team fungerar bra även fast chefen tänker på att blanda 
medarbetare med olika kunskaper och egenskaper. Hinder i team kan ändå uppstå. De 
främsta hindren kan vara individuella hinder, ledarens förställning, attityder och 
kunskapsbrist.  Men för att utveckla teamet är det viktigt att det är en öppen och positiv 
atmosfär med mycket humor och uppmuntran (Eales-White, 1996).  

3.2 FIRO-modellen 
Nedanstående bild är en beskrivning av Will Schutz FIRO-modell (Fundamental 
Interpersonal Relations Orientation). Enligt vår respondent Thomas Eriksson är det en 
användbar modell för att bygga team och den ingår även i hans arbete med att utveckla 
team. Det är också en modell som är välanvänd bland många andra konsulter som arbetar 
med inriktning mot teambuilding. Nedan visas en bild över modellen: 
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Schutz FIRO-modell (FIRO 1, 2006) 

 
 
Enligt Schutz går alla team igenom tre huvudfaser under sin utveckling. De är 
tillhörighetsfas, rollsökning och samhörighets eller öppenhetsfas. För att lyckas är det 
viktigt att ett team går igenom faserna i nedanstående ordning. (FIRO 1, 2006) 
 
Tillhörighetsfasen är den första fasen och den uppstår när ett team bildas. I det inledande 
skedet är gruppmedlemmarna osäkra på teamen och vet inte så mycket om varandra. 
Medlemmarna står då inför valet att vara med i teamet eller inte. Vissa personer inom 
teamen överdriver sin sociala förmåga medan andra drar sig tillbaka och blir mer tysta. 
(FIRO 1, 2006)Alla inom teamet är måna om att bli accepterade av de andra. Det 
funderas även ofta över vilka de andra är och om man själv passar in i teamet. Innan nästa 
fas är medlemmarna mer tillmötesgående och känner en större trygghet inom teamet samt 
blir allt mer engagerade.(FIRO 2, 2006) 
 
Nästa fas är Rollsökningfasen, i den försöker medlemmarna finna sin plats i teamet. Det 
här är den mest krävande fasen och den tar längst tid att gå igenom. Medlemmarna 
funderar över sina platser i teamet där konfrontationer och kraftmätningar ständigt 
uppstår, gällande bland annat kunskap, ledarskap och kompetens. Även undergrupper kan 
börja bildas. Innan övergången till nästa fas upplevs ofta en form av befrielse, då de 
underliggande konflikterna är synliggjorda och en gemensam identitet för teamet börjar 
utvecklas. (FIRO 1, 2006) 
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Den tredje och sista fasen är öppenhetsfasen, i den har medlemmarna funnit en lösning 
eller balans mellan olika intressen i teamet. I den här fasen kommer personerna närmare 
varandra och de börjar demokratiskt acceptera att människor är olika. På så vis blir det ett 
bra team som bygger på samhörighet, tillit och trygghet. I denna fas har teamet störst 
möjlighet att fokusera på det mål och den uppgift som teamet arbetar mot. Stämningen 
inom teamet präglas av öppenhet och det finns en stor benägenhet att finna gemensamma 
lösningar. (FIRO 1, 2006) 
 
Enligt FIRO-teorin går team så småningom tillbaka till en ny tillhörighetsfas då 
grupputvecklingen kan ses som cyklisk. Ett team som har nått målet kommer ibland att 
återgå till de tidigare faserna, exempelvis då ett team får nya eller annorlunda 
arbetsuppgifter eller om en ny gruppmedlem tillkommer. (FIRO 1, 2006) 
 
Våra respondenter har inte direkt uttalat sig om Schutz tre faser men vi kan ändå se 
tecken på att samtliga genomgår de tre faserna. Detta kommer därför att diskuteras mer 
utförligt i analysavsnittet. 
 

3.3 Optimalt antal medlemmar i ett team 
Enligt författarna Nilsson och Waldermarson bör ett team ha ett begränsat antal 
medlemmar. Ju större ett team blir desto mer formellt blir det, och kravet på formella 
regler ökar. Det leder till att alltifrån ledarskap till gruppens uppbyggnad förändras.(1995) 
Flera av våra respondenter anser att antalet medlemmar som ett team ska innehålla beror 
på vad det är för uppgift som ska lösas. På Rapp Collins arbetar de alltid fem i team då de 
anser att det är det bästa för deras arbetsuppgifter. Ett flertal författare inom ämnet anser 
att mellan tre och tjugo stycken är det rimligaste beroende på uppgiften. Att maxgränsen 
ligger vid tjugo beror på att teamet inte kan prestera så mycket tillsammans om antalet 
blir för stort. Det blir svårare att få teammedlemmarna delaktiga samt behålla sitt 
engagemang på hög nivå. Även den interna kontakten mellan medarbetarna försämras i 
större team. (Eales-Whites, 1997)  
 
Tomas Eriksson hänvisade under intervjun till författaren Lars Svedberg som menar på 
att mellan fem till sju medlemmar i ett team brukar vara det mest effektiva för att lösa en 
förutbestämd uppgift. I verkligheten handlar det enligt Tomas Eriksson om vad det är 
organisationen arbetar med och vad det är för arbetsuppgifter som ska lösas. Exempelvis 
kan tre eller tolv vara det optimala, och det är därför svårt att säga hur många medlemmar 
ett team ska innehålla. En vanlig modell bland konsulter är Schutz FIRO-modell. 
Modellen gäller för team på två till tjugo personer. Tomas Eriksson anser att i team upp 
till tjugo personer finns det någonting gemensamt vad gäller teamutveckling. Ett större 
team har helt andra egenskaper och kan inte riktigt bli ett team utan blir ett ”storteam” 
och i det blir det många fler relationer mellan teamets medlemmar. Då Tomas Eriksson 
arbetar med teambuilding brukar antalet medlemmar i teamen vara från tre till sexton 
stycken. Sen kan det vara så att han även jobbar med sextio personer samtidigt som 
kommer från olika team. Då handlar det mer om att teamen ska samarbeta med varandra. 
Indelningen av teamen gör Tomas Eriksson aldrig själv, utan hans arbetsuppgift är att 
försöka optimera det team som redan finns.  
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Birgitta Lantz tycker att antalet medlemmar bestäms utifrån vad för slags uppgift som ska 
göras. Hon berättade om ett projekt där antalet medlemmar hade varit tre till fyra 
personer. Det ansåg hon räckte för att uppfylla de behov som krävdes för att genomföra 
projektet. Ernst & Young i Karlstad genomförde i januari 2006 en omorganisering då de 
gick från att vara två team till fyra. Orsaken till detta var att få färre medlemmar i teamen 
och på så sätt öka teamkänslan. I dagsläget består tre av teamen av revisorer som arbetar 
mot företag. Varje team innehåller cirka arton personer. Det fjärde teamet består av 
endast fem personer som arbetar med skattefrågor.    
 
Författarna Rozell och Mullen anser också att teamets storlek kan ha betydelse för 
prestationerna. När teamets storlek ökar minskar prestationerna och det positiva 
tänkandet inom teamet. I större team finns dessutom en risk att gruppmedlemmarna blir 
mindre engagerade, mindre öppna till teambuildingens syfte, och mindre benägna att 
prestera bra. Teambuildingens effekt på prestationerna förväntas alltså bli svagare i större 
team och starkare i mindre team. För att få så positiva effekter som möjligt är det 
optimalt med relativt små team.(1999)  
 

3.4 Kommunikation inom team 
Inom teamet ska det förekomma tät kommunikation för att få medarbetarna engagerade 
och uppdaterade på vad som händer inom teamet. En bra kommunikation bidrar även till 
att teamets medlemmar har ett gemensamt ansvar för verksamheten som bedrivs. Teamet 
framhålls därför ofta som en idealistisk samarbetsform för olika verksamheter (Sandberg, 
1997). Enligt Nilsson och Waldermarson är det genom kommunikation vi förstår vad 
andra personer tycker och tänker. (1995) Kommunikation utgör en stor del på de flesta 
arbeten, ändå är det få organisationer som prioriterar kommunikationsfrågor. Det kan 
bero på att de själva inte har en speciellt bra kunskap om ämnet eller att det är svårt att 
mäta i siffror vilket resultat en välfungerande kommunikation ger. (Heide, Johansson, 
Simonsson, 2005) 
 
För att undvika fysisk isolering är kommunikationen extra viktig, ju kortare det fysiska 
avståndet mellan medarbetarna är, desto lättare blir det att bygga upp ett väl fungerande 
team. Det gör att både tid och kostnader sparas in. Om medarbetarna kan arbeta nära 
varandra underlättar det för ett effektivt teamarbete. Då behöver inte medarbetarna i 
teamet arbeta lika mycket med att sprida information och göra målen gemensamma för 
alla. (Eales-Whites, 1997)  
 
På Rapp Collins har de varje måndag och fredag möten gemensamt för alla medarbetare i 
samband med morgonfikat. Då finns chans för medarbetarna att berätta om hur de ligger 
till med sina arbetsuppgifter och vad som ska hända under veckan. John Lagerqvist anser 
att dessa tillfällen är mycket viktiga för cheferna och medarbetarna då de får chans att 
träffa varandra och utbyta både tankar och funderingar. Ändå är den interna 
kommunikationen mellan medarbetarna inte felfri på Rapp Collins. Problemet med 
kommunikationen är att det glöms bort att bjuda in folk till möten samt tala om när möten 
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är flyttade. Att delegera ansvar är något som organisationen behöver jobba mer med anser 
John Lagerqvist. Det är viktigt att det sociala behovet tillgodoses bland medarbetarna.  
 
På universitetet sitter oftast flera av medarbetarna i fikarummen och samtalar med 
varandra, säger Lars Haglund. Det pratas mycket arbete och många idéer utbyts. Lars 
Haglund anser att täta träffar inom team är viktigt för medarbetarna, för att ständigt 
uppdateras på vad som händer och sker. I de projekt han har varit med i är daglig kontakt 
och så litet fysiskt avstånd som möjligt det bästa vilket de har försökt att ha.  
 
Birgitta Lantz på Input anser att de möten organisationen har en gång i veckan är av stor 
betydelse för att skapa bra gemenskap. På så sätt blir även den interna kommunikationen 
bättre vilket hon anser att den har blivit på Input. På frågan om hur bra kommunikationen 
fungerar inom organisationen svarade hon: 
    
”Ja vi upplever att den fungerar väldigt bra för vi har en väldigt platt organisation. Vi är 
bara fyra konsulter som är på kontoret som hanterar försäljning och kommunikation och 
resten är konsulter som sitter ute. Då skriver vi veckobrev för att tala om vad som händer 
och sker. Vi har även månadsmöten då vi informerar om läget och det ekonomiska 
resultatet.” 
 
Lars Haglund berättade bland annat om ett projekt där kommunikationen mellan 
medlemmarna hade kunnat vara mycket bättre. Mötena var placerade en gång i månaden 
och det var minimum av vad som borde ha varit. Lars säger att möten är en grund till ett 
bra team. Men det är då viktigt att mötena är effektiva det vill säga att mötena ger någon 
relevant information, annars vill ingen gå på mötena. På Ernst & Young har den interna 
kommunikationen tidigare inte varit så bra men tack vare en bra chef har det nu blivit 
bättre. 
 
Intervjuerna visade att tre av fyra organisationer använder sig av morgonmöten någon 
dag under veckan för att träffas samt få respons på de arbetsuppgifter som görs för 
tillfället. Detta saknar Ernst & Young i tre av fyra team, något som kanske bör införas 
enligt Helena Ståhl. Att ett utav deras team har möte varje måndag beror på att de 
planerar veckans arbete på grund av att det kontinuerligt kommer in nya uppdrag. De 
andra teamen har arbeten som pågår under en längre tid och därmed sker det ingen snabb 
förändring. Varannan månad har Ernst & Young kontorsmöten då alla teamen är samlade. 
Helena Ståhl tyckte själv att det nog inte skulle skada om de skulle ha möten lite oftare 
just för det sociala behovet.  
 
För att lyckas arbeta i team är arbetsklimatet en avgörande faktor i relation till 
produktivitet och effektivitet. Medarbetarna ska känna tillfredställelse på arbetsplatsen 
och för att uppnå det måste de lyssna på varandra och uppmuntra varandras idéer. 
(Sandberg, 1997)  
 
Sammanfattningsvis går det att se att respondenternas organisationer använder sig av 
olika former av möten för att stärka kommunikationen inom organisationen.  
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3.5 Olika team 
Människor trivs ofta i team och det mesta vi gör påverkas av de team vi befinner oss i. 
Ofta märker vi inte ens att vi låter oss påverkas eftersom vi blivit så vana vid att leva i 
team. Men det kan vara svårt att förändra sin egen roll i ett team. Även om individen 
ändrar på sig så lever den gamla bilden kvar och det är den andra människor förknippar 
individen med. De ser bara förändringen som tillfällig (Nilsson, Waldermarson, 1995). 
Detta resonemang kring team kan tydliggöra att team kan vara utformade på många olika 
sätt som vi har olika roller i. Vi kommer här att gå djupare in på informella och formella 
team som oftast finns ute på arbetsplatser. 
 
Inom arbetsorganisationer finns det formella team som har tillkommit för att utföra vissa 
uppgifter i riktning mot de arbetsmål som organisationen har, vilket kan vara produktion 
av varor eller tjänster. Formella teamen syns i organisationsscheman och har längre 
livslängd än de informella teamen. De informella teamen kan bildas för att arbeta med en 
viss uppgift exempelvis för att föreslå nya arbetsformer, utvärdera en ny 
behandlingsmetod eller undersöka förutsättningar för en internutbildning. (Lennéer-
Axelson, Thylefors, 1991) Vid intervjuerna med våra respondenter tycker vi oss kunna se 
att svaren först har setts ur det formella teamet och sedan har respondenterna berättat om 
hur viktiga de informella teamen är. Detta på grund av att de informella teamen är viktiga 
för både det sociala behovet och kunskaperna. Med det menas att i en formell grupp kan 
det vara så att individerna har samma tänk vilket gör att inte nya synsätt uppstår. Men 
med hjälp av de informella grupperna ges nya sätt att se på exempelvis lösningar vilket 
bidrar till ökad kunskap inom det formella teamet. Det tydliggör också varför 
morgonfikat är så viktigt för de flesta av respondenternas organisationer. Enligt Lennéer-
Axelson och Thylefors, (1991) finns det många arbetsplatser som har olika former av 
arbetsplatsmöten eller aktiviteter för medarbetarna just för att kunna få tid att samtala 
med varandra. Då Ernst & Young inte har morgonfika så använder de lunchen till att 
både träffa varandra men även till att möta nya kunder. Ernst & Young använder sig även 
av tvärteam inom sin organisation i Karlstad för att blanda de olika yrkesrollerna och på 
så vis få utvecklande team som till exempel arbetar med utvecklingsfrågor. Dessa ses 
som informella team. Det framkom även vid intervjuerna i de olika organisationerna att 
teambuildingen görs samtidigt i hela organisationen för att inte skapa någon avundsjuka. 
Men också för att få chans till att utbyta sociala behov med de medarbetare som inte 
jobbar i samma team.  

3.6 Teambuilding  
Enligt Buller (1986) refererad i Rozell och Mullern är teambuilding”a planned 
intervention facilitated by a third-party consultant that develops the problem solving 
capacity and solves a major problems of an intact work group.” (sid 311, 1999) Den här 
definitionen stämmer väl överens med Thomas Erikssons arbete med teambuilding. Han 
erbjuder skräddarsydda teambuildingar till organisationer som vill få en starkare 
teamkänsla. Många vänder sig till honom för att de vill komma varandra lite närmare 
inom företaget och tar därmed hjälp av en utomstående konsult för att få tips och idéer 
om teambuilding. Det kan exempelvis vara ett problem som företaget har eller om de står 
inför en omorganisering och känner att de vill komma varandra närmare inom teamet. 
Thomas Eriksson kommer med förslag på vad som kan göras om en person i ett team har 
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svårt att anpassa sig eller förstå teamets koder. Att använda sig av teambuilding med 
hjälp av en utomstående konsult kan då vara ett steg i rätt riktning. Enligt Thomas 
Eriksson använder sig även en del företag av teambuilding för att behålla arbetsglädjen 
och förhindra problem som kan uppstå vid organisationsförändringar.  
 
Lars Haglund vid Karlstads universitet anser att en stor del av teambuildingen används 
för att uppnå social gemenskap då arbetet inte bara handlar om att genomföra 
arbetsuppgifter. Han anser att en förklaring till att ett team fungerar bra är att det är något 
socialt, då ett flertal sociala aktiviteter har bidragit till en bättre sammanhållning bland 
medarbetarna. Exempel på teamarbete inom Karlstads universitet är att lärare arbetar 
tillsammans med administratörer, men även att vissa forskare arbetar i team. Ledningen 
har vid olika tillfällen åkt iväg på teambuilding exempelvis till Köpenhamn för att få 
bättre gemenskap och trivsammare arbetsplats. Detta anser Lars Haglund stärkte deras 
team.   
 
Birgitta Lantz på Input anser att teambuildingen främst handlar om att genomföra 
aktiviteter som stärker medarbetarnas yrkesroller och sociala gemenskap.  Arbetet inom 
Input är till största delen enskilt men de arbetar i team lite till och från. Teambuildingen 
är därför en metod för att medarbetarna ska lära känna varandra bättre. 
  
På Ernst & Young arbetar de både med teambuilding i form av att lösa uppgifter och för 
att stärka den sociala gemenskapen i företaget. För att stärka samhörigheten är det viktigt 
att medarbetarna strävar mot samma mål. Det anser Helena Ståhl är viktigt för att bygga 
team då personalen lättare kan se vilka mål företaget strävar efter. Hon anser också att det 
är viktigt att ha roliga teambuildingar tillsammans för att få en bättre sammanhållning 
inom företaget.  
 
Rapp Collins arbetar i stort sett bara i team och det är därför oerhört viktigt för dem att 
samarbetet inom teamen fungerar bra. Redan vid rekrytering av ny personal försöker de 
hitta en person som direkt ska passa in i teamet. På så vis är halva jobbet redan gjort. 
John Lagerqvist på Rapp Collins anser att alla kan lära sig arbetsuppgifterna men det är 
svårare att ändra på personkemin. Teambuilding för John Lagerqvist handlar om att 
bygga upp teamet och att samarbeta. De har regelbundna satsningar på teambuilding och 
ser det som en oerhört viktig del i sitt arbete, eftersom det är helt avgörande för företaget 
att teamen fungerar bra. Satsningar görs ofta för att bli ännu bättre inom teamen. För att 
nå målet har de tagit hjälp av en utomstående konsult för att få tips och inspiration med 
teambuildingen.  
 
Resonemanget om teambuildingen hos respondenterna tycks vara positivt och att 
samhörigheten är viktigare än själva jobbet. Om så nu är fallet hamnar inte fokus på 
målen utan snarare på att trivas tillsammans.   

3.6.1 Fyra utgångspunkter enligt Myrgård  
Enligt Myrgård är samarbete, effektivitet, arbetsglädje och kvalité fyra begrepp som 
utgör utgångspunkterna i teambuilding. En faktor som har betydelse för hur väl 
samarbetet fungerar i en grupp är, vikten av att visa respekt mot andras åsikter och 
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känslor. Det är även viktigt att kunna lyssna, uppmuntra, kunna ge och ta kritik och 
försöka lösa konflikter för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. (2005) Enligt 
organisationskonsulten Thomas Eriksson handlar teambuilding om tillitsbyggande och 
om att komma varandra lite närmare. Han anser att det handlar om samhörighet och om 
att samarbeta samt att uppleva större gemenskap och en känsla av att höra ihop. Med 
andra ord anser han att tillit utgör en viktig del i teambuildingen. Detta resonemang 
stämmer väl överens med vad våra övriga respondenter anser. Samtliga anser att 
teambuildingen är viktigt för bättre sammanhållning 
 
För att kunna skapa en effektiv arbetsplats där det också finns utrymme för arbetsglädje är 
det viktigt att medlemmarna i teamet stävar mot ett gemensamt mål. För att kunna nå upp 
till målet är det viktigt att det tydligt synliggörs, så att alla kan bli medvetna om det. 
(Myrgård, 2005) Ett team som har samma värderingar och vill jobba mot samma mål har 
lättare att samarbeta och dra nytta av varandra (Alvesson, 2004). För att öka 
effektiviteten bör företaget konkretisera målen samt engagera alla i att försöka uppnå dem. 
Det är också viktigt med ett väl fungerande ledarskap om effektivitet ska kunna 
nås.(Myrgård, 2005) För att få en effektiv arbetsplats måste satsningar göras på 
utformningen av arbetsorganisationen, utvecklingen av de sociala relationerna, 
teambuilding samt en stödjande organisationskultur. (Alvesson, 2004) Detta har Input 
gjort genom att de har satsat mycket på kompetensutveckling för att öka konsulternas 
spetskompetens vilket har givit bättre ekonomsikt resultat. 
  
Även arbetsglädje är en viktig del i teambuildingen och för att medarbetarna ska känna 
arbetsglädje bör arbetet organiseras så att alla ser resultat av sitt arbete, får möjligheter 
till utveckling, belöning och en positiv arbetsmiljö. Att försöka skapa arbetsglädje leder 
ofta till att effektiviteten ökar. (Myrgård, 2005) Samtliga respondenter var överens om att 
teambuilding kan bidra till ökad arbetsglädje och stärka teamkänslan, men om 
teambuildingen verkligen leder till ökad effektivitet har de haft svårt att svara på. Som 
tidigare nämnts i uppsatsen använder Input sig av kontinuerlig information ut till 
medarbetarna. Detta är ett sätt som bidrar till arbetsglädje genom att medarbetarna känner 
sig mer delaktiga i organisationen då alla får veta vad som händer. Informationen 
underlättar även till att jobba mot samma mål.  
 
Kvalité kan uppstå i mötet mellan nöjda kunder och nöjd personal. För att en bra kvalité 
ska skapas kan företag använda sig av bland annat kompetensutveckling, kundanalyser 
och förbättringsprojekt. (Myrgård, 2005) Enligt Birgitta Lantz på Input satsar de stora 
resurser på kompetensutveckling då hon anser att det bidrar till nöjdare kunder och 
personal. Input ser även sin teambuilding som en del av kompetensutvecklingen.  
    

3.6.2 Fyra komponenter enligt Rozell och Mullen  
Rozell och Mullen diskuterar också fyra olika komponenter i teambuildingen. De är 
målsättning, mellanmänskliga relationer, problemlösning samt rollförtydligande. 
Medlemmar i ett team behöver ett gemensamt mål att sträva efter. Det är viktigt att 
teamets medlemmar blir engagerade i planeringsprocessen för att lättare kunna identifiera 
olika vägar för att kunna nå gruppens mål. Mellanmänskliga relationer syftar till att öka 
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medlemmarnas tillit och förtroende. Det sker genom en god kommunikation, gemensamt 
stöd samt utbyte av varandras åsikter. Gruppmedlemmar med starka relationer litar mer 
på varandra och känner förtroende till gruppen. Problemlösning syftar till att identifiera 
de största problemen inom teamet och gruppmedlemmarna ska själva vara med och 
försöka lösa problemen och även utvärdera lösningarna. Rollförtydligandet betonar ökad 
kommunikation mellan teamets medlemmar angående deras roller inom teamet. Med 
hjälp av rollförtydligande antas även gruppmedlemmarna få bättre förståelse på sina egna 
roller inom teamet. Ovanstående komponenter bör främst ses som delar i företags arbete 
med teambuilding och de används i olika utsträckningar i olika företag. Det finns heller 
inga bevis gällande vilken att de olika komponenterna som ger bäst prestationer till följd 
av teambuilding.(1999) 
 
Förutom att arbeta mot ett mål anser respondenterna att ett av de främsta syftena med 
teambuilding är att förbättra arbetsklimatet i gruppen. Det görs främst genom en god 
kommunikation som underlättar i relationerna mellan medarbetarna. Våra 
intervjupersoner var även överens om att det är positivt med ett bra förtroende inom 
teamet. Om det uppstår problem eller konflikter inom teamen brukar de oftast lösa sig 
genom samtal. Samtliga var överens om att första steget för att försöka lösa en konflikt är 
att samtala med varandra då det är möjligt. Yrkesrollerna har, enligt respondenterna, 
betydelse vid sammansättningen av teamen. Respondenterna är även överens om att 
tydliga yrkesroller inom teamen underlättar arbetet mot ett gemensamt mål. På Ernst & 
Young kan de ta hjälp av sin personalavdelning i Stockholm om inte konflikterna går att 
lösa genom att samtala på kontorsnivå som är det första steget. Men det är ju helt 
beroende på vad för typ av konflikt tillägger hon. Sammanfattningsvis ser vi att våra 
respondenter håller med om att Rozell och Mullens fyra komponenter är viktiga delar av 
teambuildingen. De är alla överens om att komponenterna är viktiga för ett effektivt 
teamarbete.  
 

3.7 Teambuildingens effekter 
Ett flertal forskare har undersökt om satsningar på teambuilding bidrar till att 
medarbetarnas prestationer ökar. Generellt är det dock svårt att tydligt se vilka effekter 
teambuilding får på prestationerna. De flesta studier visade att teambuilding bidrog till 
positiva resultat, men det fanns inga tydliga bevis på att teambuilding faktiskt ökade 
prestationerna. En del av svårigheterna beror på problemet med att definiera begreppet 
teambuilding, slutsatsen kan skilja sig åt beroende på vilka studier som ska 
inräknas.(Rozell, Mullen, 1999) 
 
Respondenterna i vår studie anser att teambuilding bidrar till positiva resultat. De kunde 
främst se effekter gällande bättre samarbete, samhörighet samt att de sociala banden 
mellan medarbetarna stärks. Det var dock ingen som svarade att teambuildingen bidragit 
till direkta effektivitetsökningar i form av bättre resultat och vinst. De flesta kunde se 
större arbetsglädje hos medarbetarna till följd av teambuildingen. 
  
Rozell och Mullen anser att det finns både objektiva och subjektiva mått som kan 
användas för att försöka mäta ett företags prestationer till följd av teambuildingen. Det 
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objektiva resultatet utläses i siffror, medan det subjektiva måttet mer handlar om 
mänskliga relationer. Efter ett flertal studier har Rozell och Mullen kommit fram till att 
det är oerhört svårt att se objektiva effekter till följd av satsningar på teambuilding. Det 
beror på att det är svårt att veta om ökad effektivitet verkligen beror på teambuildingen 
eller om det är så att effektiviteten faktiskt ökar till följd av andra faktorer. Det är dock 
enklare att se subjektiva effekter, då människor har lättare att uttala sig om vad för 
resultat en teambuilding ger. Exempelvis om teambuildingen har skapat en bättre 
öppenhet och samhörighet mellan medarbetarna.(1999) 
 
Det här resonemanget stämmer väl överens med vår studie, då ingen av respondenterna 
kunde lämna några siffror på vilka effekter teambuildingen fått. Det kunde heller inte 
svara på om effektiviteten faktiskt blivit bättre till följd av teambuildingen. För att nämna 
ett exempel på en effekt utifrån våra respondenter har Rapp Collin ökat från åtta till arton 
medarbetare inom ett år. Att arbeta i team har givit dem ett positiv resultat, men enligt 
John Lagerqvist är det svårt att i siffror säga om teamarbetet är den största orsaken till 
ökningen av antalet medarbetare.  
 
Många forskningsresultat från flera olika länder visar på fördelar med att arbeta i team. 
Företag som är villiga att utveckla teamarbete och tänka på ett nytt sätt har mycket att 
vinna på ökad kvalité och produktivitet. Teambuilding bidrar även till att personalen blir 
mer motiverad och engagerad. (Eales-White, 1997) Thomas Eriksson anser att 
teambuilding är en bra metod för företag att använda sig av eftersom det höjer 
sammanhållningen och är lite som en vaccination mot osämja och otrivsel. Han anser att 
det finns flera fördelar med teambuilding då det kan bidra till ökad trivsel, bättre 
effektivitet och att en grupp lättare kommer på nya idéer. Det har en organisation oerhört 
mycket att vinna på.  
 
Flera av våra respondenter anser att teamarbetet har bidragit till en bättre sammanhållning 
inom organisationen och även ett bättre samarbete mellan medarbetarna. Till följd av 
Rapp Collins satsningar på teambuilding kunde effekter ses i form av att medarbetarna 
vågade lära känna varandra bättre och att de vågade vara sig själva i större utsträckning. 
På Rapp Collins har de en ganska decentraliserad organisation och om problem uppstår 
löser det sig inom teamet. John Lagerqvist tror att det beror på att det finns en stor 
öppenhet inom företaget. Det är öppenheten som tar bort rädsla för att göra bort sig. Den 
främsta effekten som Input fått till följd av sin teambuilding är att det har stärkt företaget 
som grupp och bidragit till bättre sannanhållning. Teambuilding stärker gemenskapen i 
gruppen eftersom det gör att folk lär känna varandra bättre. Eftersom de inte jobbar ihop 
på dagarna är det värt att lära känna varandra bättre. För att göra det och för att 
upprätthålla en god social gemenskap i bolaget anser Birgitta Lantz att det krävs olika 
satsningar på teambuildingsaktiviteter. 
 
En effekt som Lars Haglund kunde se efter teambuildingen är att arbetet inom teamet 
fungerar bra. Han tycker också att sammanhållningen har blivit bättre vilket syns genom 
att alla medarbetare inom teamet vill jobba mot samma mål. När samarbetet är på topp så 
pratar alla i teamet samma språk vilket gör arbetsuppgifterna lättare och roligare.  
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Enligt Helena Ståhl är det ännu svårt att uttala sig om det har skett några effekter 
eftersom de genomfört en omorganisation på Ernst & Young. Men hon tycker att de inom 
organisationen kan se tendenser till att företaget har stärkts internt sedan 
omorganisationen och hoppas på att andra faktorer också kommer att resultera i 
förbättring. Kontoret i Karlstad gör inte några undersökningar om teambuildingen har 
gett några effekter utan det görs centralt. Men medarbetarna ser och känner om 
förbättringar sker efter en genomförd teambuilding. 
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4. TOLKNINGAR 
I kapitlet har vi som avsikt att få fram intressanta skildringar, som i nästa kapitel 
används för att komma fram till vår slutsats.  

4.1 Hur team kan definieras och utformas 
Våra respondenter har en samstämmig uppfattning om vad team är. Samtliga är överens 
om att det är en grupp som arbetar tillsammans för att nå ett mål. Eales-White (1996) 
anser att bland annat tydliga roller behövs för att skapa bättre team, vilket flera av våra 
respondenter håller med om. De vi har intervjuat beskriver hur tydliga roller skapar 
mindre konflikter då medarbetarna vet sina arbetsuppgifter. Medarbetarna känner då 
trygghet inom teamet. De blir inte lika rädda för att göra fel. 
 
Respondenternas åsikter skiljer sig åt när det gäller frågan hur team ska sättas ihop. John 
Lagerqvist på Rapp Collins anser att en medarbetare alltid kan lära sig arbetsuppgifterna, 
medan det är svårare att ändra på en individs personlighet. Därför tittar han mer på 
individers personligheter när han sätter ihop team, till skillnad från Lars Haglund, som 
anser att både medarbetarnas kompetens och personlighet har betydelse för hur team sätts 
ihop. Det kan bero på att arbetsuppgifterna i de olika organisationerna skiljer sig åt. 
Anställda vid universitetet måste ha en viss kompetens för att få tjänstgöra, medan 
arbetsuppgifterna på en reklambyrå kräver en viss personlighet. Kunskapen om 
produkten eller tjänsten fås på plats i organisationen. 
 
Ernst & Young använder sig av tre komponenter vid bildandet av team; kompetens, 
intressen samt ålder. Genom den här mixen får de en bred kunskap inom teamen, med allt 
från nyutexaminerade till medarbetare med lång arbetserfarenhet. Denna kombination är 
enligt Helena Ståhl hållbar under lång tid, vilken även stämmer överens med Eales-White 
(1996) som menar att en kombination av individer i ett team ger möjlighet till att öka sin 
kunskap och vidareutvecklas. Kombination kan bidra till bra balans både för 
medarbetarna och för organisationen. Om medarbetarna utbyter kunskap med varandra 
underlättas organisationens mål. 
 
Enligt Eales-White (1996) finns det ingen mall för hur ett optimalt team bör utformas. 
Det visar sig också att respondenterna sätter ihop team på olika sätt. 
Organisationskonsulten Tomas Eriksson anser som författaren Eales-White att det inte 
finns någon standardmall. Tomas Eriksson säger att han inte är med vid utformandet av 
team då han inte har som uppgift att gå in och ändra i organisationers team. Men han 
anser ändå att när organisationer sätter ihop team, bör de bland annat se till 
medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga. Även respondenterna har vid 
utformning av team störst fokus på att medlemmarna inom teamen ska kunna samarbeta 
för att nå målet på bästa sätt. Tillvägagångssättet för ett optimalt team är olika för 
organisationerna då arbetsuppgifterna har betydelse för utformningen av team.  
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4.2 FIRO-modellen 
Enligt Schutz genomgår de flesta grupper de tre faserna; tillhörighetsfas, rollsökning och 
öppenhetsfasen. Vi kan även se att våra respondenter tänker i liknande banor. När Rapp 
Collins, som dagligen arbetar i team, utökade medarbetarantalet från åtta till arton 
bildades det nya grupper. Att nya medlemmar tillkommer till grupperna medför troligtvis 
att de nya teamen genomgår de tre faserna igen. Om Rapp Collins fortsätter att rekrytera 
ännu fler medarbetare eller ändrar arbetsuppgifterna inom teamen, kommer de utifrån 
Schutz teori att börja om från början igen med de tre faserna. Teambuilding är därför ett 
sätt för dem att komma varandra närmare och samarbeta bättre. Deras teambuilding kan 
därmed vara en bra metod för att övergången till fas tre ska gå så lätt som möjligt. 
 
Vi ser även tecken på att Ernst & Young genomgår Schutz tre faser. Exempelvis då 
företaget genomförde en omorganisering och blev fyra grupper i stället för de tidigare två. 
I tillhörighetsfasen konstruerades de nya grupperna och medlemmarna försökte sedan 
skaffa sig olika roller inom teamen.  
 
Lars Haglund berättade om ett kollektivtrafiksprojekt som han är delaktig i. Projektet 
består av ett flertal olika medlemmar från olika verksamheter som tillsammans ska 
utveckla bättre kollektivtrafik. Då projektet startades upp började det enligt Schutz teori i 
tillhörighetsfasen. Medlemmarna började lära känna varandra genom kontinuerliga möten. 
Därefter bildar gruppmedlemmarna olika roller inom teamet. Medlemmarna i 
kollektivtrafiksprojektet genomförde även en resa för att lära känna varandra bättre och 
bygga upp samhörigheten och tilliten inom teamen. Resan kan därmed ha bidragit till att 
stärka öppenheten som är Schutz tredje fas. Inom universitetet har de tydligen hittat en 
bra lösning för att komma fram till målet, då de lyckades med kollektivtrafikprojektet och 
har nu fått ytterliggare bidrag till framtida forskning. Vi tror att teambuildingen har varit 
en bidragande faktor till det positiva resultatet, då Lars Haglund själv berättade att resan 
stärkt sammanhållningen inom gruppen.  
 
Då Input ibland arbetar i team för att genomföra ett uppdrag, bildas en grupp bestående 
av olika kompetenser för att ta fram en färdig produkt till en kund. Som Birgitta Lantz 
berättade så har de olika medlemmarna i teamen olika kompetens vilket kan leda till att 
medarbetarna söker sig olika roller i teamet. Om teamet lyckas ta fram en produkt, har de 
också lyckats med målet.  För Input ses teambuildingen viktig för att skapa en öppenhet 
inom gruppen. 
 
Som vi ovan kan se tycks det hos alla våra respondenter finnas exempel på team som 
genomgår de tre faserna Schutz beskriver. Som redan nämnts har ingen av 
respondenterna direkt uttalat sig om FIRO-modellen men det ges tydliga tecken på att 
Schutz tre faser förekommer i våra respondenters team. Därmed ges större förståelse för 
att konsulter använder sig av FIRO-modellen i sitt arbete med teambuilding. Även 
organisationskonsulten Thomas Eriksson använder sig av FIRO-modellen när han hjälper 
företag med satsningar på teambuilding. Vi har här märkt att samtliga respondenter 
använder sig av teambuilding för underlätta samarbetet och för att få en bättre 
sammanhållning inom teamet. Det påminner mycket om Schutz öppenhetsfas, där det är 
viktigt med samhörighet och tillit inom gruppen.  Därmed är teambuilding en bra metod 
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för att ett team fullt ut ska kunna nå målen och skapa en god öppenhet och ett väl 
fungerande samarbete i fas tre.  
 

4.3 Optimalt antal medlemmar i ett team 
Samtliga respondenter är överens om att ett team bör ha ett begränsat antal medlemmar, 
vilket även Nilsson och Waldermarsson (1995) har angivit. Dock skiljer sig åsikterna om 
hur stort antal medlemmar ett team bör innehålla. Respondenterna är dock eniga om att 
det är arbetsuppgifterna som styr det optimala antalet medlemmar i ett team. Därför är det 
svårt att ange ett exakt tal. Enligt både Thomas Eriksson och författaren Eales-White 
(1997) finns det en maxgräns på tjugo personer för att medarbetarna ska kunna behålla en 
delaktighet och ett engagemang inom teamet. När Thomas Eriksson hjälper 
organisationer med teamutveckling brukar antalet medlemmar i ett team vara mellan tre 
till sexton. Att alla respondenter har team bestående av färre medlemmar än tjugo, kan 
bero på att ett för stort antal medlemmar inte är lika effektiva enligt Eales-White (1997).  
 
Rozell och Mullern (1999) anser att individernas prestationer inom ett team kan minska 
om antalet medlemmar blir för stort. De menar att det är optimalt med små team för att få 
så positiva effekter som möjligt. Detta resonemang stämmer väl överens med Rapp 
Collins. John Lagerqvist anser att fem medlemmar i teamet genererar det bästa resultatet 
för dem, eftersom alla medlemmar inom teamen då arbetar lika effektivt och har en hög 
delaktighet till arbetsuppgifterna. Då John Lagerqvist vid frågan om hur många 
medlemmar som är det optimala, lyfter han fram att ett litet antal medlemmar ger bäst 
resultat med mest effektivitet. Men det bör ju finnas andra faktorer som spelar in och som 
har betydelse för att prestationerna blir bäst vid ett mindre antal medlemmar. Detta är 
något som inte framkommer. 
  
Resultatet av intervjuerna med respondenterna visar att ett litet antal medlemmar i ett 
team, kan vara positivt eftersom medlemmarna lär känna varandra väl. Det kan underlätta 
en tät kommunikation. Respondenterna anser även att arbetet underlättas om alla inom 
teamet strävar mot samma mål. Det gör att medarbetarna inom teamet är uppdaterade på 
vad som händer och därmed vågar de också ta hjälp av varandra i större utsträckning. Det 
kan dock finnas risk för att ett litet team blir för sammansvetsat, det vill säga att de små 
teamen blir mer fokuserade på teamets uppgift istället för hela organisationens mål. Om 
komplikationer inom ett litet team uppstår kan det vara svårt att undvika de övriga 
teammedlemmarna, och fokus kan lätt hamna på konflikten istället för teamets uppgift.  
 
Om ett team består av ett större antal medlemmar säger respondenterna att det kan vara 
lättare att låta någon annan ta över arbetsuppgifterna om det finns ett sådant behov. 
Troligtvis kan då arbetsuppgifterna delas ut på fler medlemmar, och det finns fler 
personer att vända sig till om problem uppstår. Om ett team består av ett större antal 
medlemmar kan medlemmarna enligt Rozell och Mullen bli mindre benägna att prestera 
bra. Men Helena Ståhl hos Ernst & Young säger sig inte se några tecken på att så är fallet 
då de arbetarna med ett större antal medlemmar i teamen. Det har visat sig fungera bra. 
Av respondenternas svar kan det vara svårt att dra en slutsats om hur många medlemmar 
ett team bör innehålla, då vi inte vet om alla kallar sig team internt. Det kanske kan vara 

 
 

23



så att respondenterna vid våra intervjuer använder sig av teambegreppet just för att det är 
ett populärt uttryck.  
 

4.4 Kommunikation inom team 
Ett flertal författare inom organisationsteori anser att kommunikationen utgör en viktig 
del i alla organisationer. Det är genom kommunikation som individerna utbyter kunskap 
och får förståelse för varandra. För att få bättre kommunikation inom organisationen är 
det enligt de flesta respondenter oerhört viktigt med morgonmöten en gång per vecka. 
Rapp Collins har morgonmöten två gånger i veckan då de anser att mötena är givande. 
Det sker även täta möten på Karlstads universitet och Input, där respondenterna anser att 
mötena har stor betydelse för att skapa bättre gemenskap. Ernst & Young skiljer sig från 
de andra respondenterna genom att alla team inte har morgonmöten. Orsaken till det 
uppges vara att det inte sker några snabba förändringar i arbetsuppgifterna, vilket gör att 
teamen i organisationen inte anser sig behöva ha veckomöten. Respondenterna anser att 
veckomöten är oerhört viktiga för det sociala behovet mellan medarbetarna. Men det bör 
även finnas en gräns för hur nära medarbetarna ska komma varandra. Risken är att den 
interna kommunikation går över i för mycket småprat, vilket kan resultera i att betydelsen 
av arbetsuppgiften glöms bort.  

4.5 Olika team 
Som framgått förekommer det både formella och informella team i respondenternas 
organisationer det vill säga att individen tillhör olika team på arbetsplatsen. Enligt 
respondenterna är det viktigt för de anställda att tillhöra olika team, eftersom det 
utvecklar bland annat den sociala gemenskapen. Då teambuilding i stor utsträckning är 
till för att öka medarbetarnas känsla av gemenskap, tillit och sammanhållning, är det 
viktigt att medarbetarna tillhör olika team. Vi kan se att detta resonemang är viktigt för 
våra respondenters organisationer eftersom dessa faktorer utgör en viktig grund för att 
medarbetarna ska trivas och fungera ihop. Ett bra alternativ till ett informellt team är 
tvärteamen som Ernst & Young använder sig av. Det negativa som inte kommer fram 
genom att tillhöra olika team är att medarbetarna kan ställa de olika teamen mot varandra. 
Därmed kanske inte medarbetarna får en bättre gemenskap genom att vara med i tvärteam. 
 

4.6 Teambuilding 
Samtliga respondenters organisationer använder sig av teambuilding för att bland annat 
uppnå social gemenskap och öka sammanhållningen bland medarbetarna det vill säga 
arbetsglädje, vilket stämmer överens med två av Myrgårds fyra utgångspunkter. För att 
nå gemenskap och öka sammanhållningen har våra respondenter använt sig av olika 
tillvägagångssätt, exempelvis gemensamma resor, dagsaktiviteter. De kan också ha haft 
utbildning med hjälp av konsult. Två av våra respondenter (Rapp Collins och Input) har 
haft kontakt med organisationskonsulten Tomas Eriksson för att få tips och inspiration till 
en starkare teamkänsla. Vi ställer oss dock kritiska till om en organisationskonsult 
verkligen kan bidra till en bättre teamkänsla, då en utomstående konsult inte är insatt i en 
organisations dagliga arbetsrutiner.  
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Oavsett vilken typ av teambuilding som organisationerna har använt sig av, kan vi se att 
syftet är detsamma, nämligen att uppnå bättre gemenskap, trivsammare arbetsplats samt 
underlätta samarbete. Dessa faktorer ska bidra till att medarbetarna lättare kan arbeta mot 
organisationens mål. På Input där de inte alltid arbetar i team, satsar de ändå mycket på 
teambuilding just för att lära känna varandra bättre och skapa en gemensam anda inom 
organisationen. Birgitta Lantz tror att medarbetarna på Input får en större 
arbetsmotivation om de trivs ihop.  
 
Effektivitet och kvalité är enligt Myrgård de andra utgångspunkterna i teambuildingen. 
Utifrån intervjuerna kan vi se att Myrgårds samtliga utgångspunkter stämmer bäst in på 
Inputs teambuilding. Det kan ha att göra med att Input satsar mycket på 
kompetensutveckling för att öka spetskompetensen, vilket de anser har bidragit till bättre 
effektivitet och kvalité som har visat sig genom nöjdare kunder och en större arbetsglädje 
hos medarbetarna.  Övriga respondenter håller troligtvis också med om att dessa fyra 
utgångspunkter är viktiga delar i teambuildingen men det har varit svårare att utläsa om 
alla fyra utgångspunktera stämmer in i organisationerna. Vi ser dock tecken på att det 
finns gemensamma nämnare som stämmer överens mellan respondenterna och författarna, 
men de uttrycker sig på olika sätt om samma saker. Därför är det svårt att veta om de 
egentligen har samma åsikter eller om de skiljer sig åt. Vi får dock intrycket av att 
skillnaderna är minimala. Vid jämförelse mellan Myrgårds fyra utgångspunkter och 
Rozell och Mullens fyra komponenter i teambuilding, är det lätt att urskilja likheter dem 
emellan även fast de uttrycker sig i olika termer. Myrgårds utgångspunkt samarbete har 
exempelvis stora likheter med Rozell och Mullens komponent mellanmänskliga 
relationer där innebörden är i stort sett den samma. Som vi kan se så är innebörden av de 
ovanstående författarnas begrepp lika varandra. Om dessa endast kan kopplas till 
organisationer som använder sig av team framkommer inte. Men som vedertaget är har i 
stort sett alla organisationer oavsett om de arbetar i team eller inte, ett mål som bör 
uppfyllas och även att relationer mellan människor ska fungera i arbetet.    
 
Vid intervjuerna framkom det att alla respondenter har en positiv syn till team och 
teambuilding. Vi reagerade dock på att ingen av dem hade några negativa åsikter. Frågan 
är om team och teambuilding endast för med sig positiva effekter, eller är det så att 
respondenterna inte ville delge det negativa med teambuilding.   

4.7 Teambuildingens effekter 
Samtliga respondenter uttalar sig likt ett flertal författare, inom ämnet, om att 
teambuilding ger positiva effekter på organisationen, men de påpekar samtidigt att det är 
svårt att verkligen veta om förbättringarna beror på teambuildingen eller något annat. 
 
Som vi tidigare nämnt kan effekter enligt författarna Rozell och Mullen (1999) mätas 
med både ett subjektivt och ett objektivt mått. Respondenterna har inte uttalat sig i dessa 
termer, men vi kan ändå se att deras svar stämmer överens med författarna. Både 
författarna och respondenterna anser att det är svårt att se några objektiva effekter till 
följd av teambuildingen, eftersom mätningarna är svåra att göra i siffror. Däremot anser 
de att det är lättare att se effekter utifrån de subjektiva måtten. Rozell och Mullen har 
gjort forskningsstudier som ligger till grund för deras artikel och har där inte kunnat 
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utläsa några direkta bevis på att teambuildingen faktiskt ökar medarbetarnas prestationer. 
Däremot har de sett positiva effekter till följd av teambuilding, i form av exempelvis 
bättre sammanhållning. Samma resonemang har framkommit genom intervjuerna med 
våra respondenter. Då både respondenterna och Rozell och Mullen anser sig se positiva 
effekter till följd av teambuilding, bör det finnas faktorer som ligger till grund för det 
positiva som ges. Vad som ses märklig utifrån Rozell och Mullen resonemang är att 
effekterna kan delas upp i subjektiva och objektiva mått då det inte känns naturligt att 
kunna mäta de subjektiva effekterna. Det finns en möjlighet att det är som 
organisationesteorin tyder på; att team är ett modebegrepp och därför ses som positivt till 
dess att modet försvinner. 
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5. SLUTDISKUSSION  
I slutdiskussionen försöker vi att besvara de två frågor som problemformuleringen utgörs 
av. Det som presenteras bygger på våra tolkningar samt våra egna slutsatser.  
 

5.1 Hur ser företrädarna för olika organisationer på team och teambuilding? 
Samtliga respondenter har en positiv inställning till team och teambuilding. De anser att 
det är en bra arbetsmetod inom deras organisation då team bidrar till bättre 
sammanhållning och även underlättar till att försöka nå organisationens mål. Hur ett team 
bör definieras har alla respondenter en liknande uppfattning om och de är även eniga om 
att det främst är arbetsuppgiften som styr hur ett team bör vara utformat. Något som 
skiljer sig åt bland våra respondenter är hur stort antal medlemmar ett optimalt team bör 
innehålla. Vi har därför svårt att utifrån våra respondenter dra en slutsats om detta. Men 
något som är intressant är att i litteraturen benämns team med medlemmar under tjugo 
stycken som det ”rätta svaret”. Detta tycker även några av våra respondenter och vi frågar 
oss därför hur det kan ha blivit en sådan likhet mellan litteraturen och respondenternas 
svar. Eftersom vi inte vet hur respondenternas organisationer gjort för att bestämma hur 
många medlemmar som ska ingå i ett team, vet vi inte om de har provat ett större antal 
medlemmar eller om de har blivit inspirerade av andra organisationer vid hopsättandet av 
teamet.   
 
Vi har kommit fram till att respondenternas svar stämmer väl överens med litteraturen om 
team och teambuilding. Vi tror att kunskapen om team som finns ute i organisationerna 
har sin bakgrund i samma positiva anda som litteraturen är skriven i. Vår uppfattning är 
att en stor del av litteraturen är inriktad på att locka organisationer till att satsa på team 
och teambuilding. Om nu samma positiva litteratur om team har använts i våra 
respondenters organisationer, är det inte så konstigt att svaren stämmer väl överens både 
mellan respondenterna men också med litteraturen.  
 
Något som vi reagerat på är att det både i litteraturen och hos våra respondenter är svårt 
att urskilja något negativt med teambuilding. Det kan bero på att de positiva sakerna 
överväger de negativa, samt att respondenterna vill framhålla teambuildingen som något 
positivt. Det kan också vara så att organisationen bara har upplevt fördelar till följd av 
sina teambuildingar. Trots att organisationerna satsar i olika utsträckning på teambuilding 
har samtliga respondenter en positiv inställning till satsningar. Som det verkar utifrån 
intervjuerna är det främsta syftet med teambuilding att skapa en bättre arbetsmiljö och 
sammanhållning. Men eftersom vi endast har intervjuat personer med högre position 
inom sin organisation, har vi svårt att se om syftet med teambuilding leder till det tänkta 
resultatet hos medarbetarna. Vad vi inte vet är om medarbetarna har en annan uppfattning 
om teambuilding. Överlag antar vi att medarbetarna i organisationer vill ha en positiv 
anda, men vi tror att om det läggs för mycket energi på satsningar kan det finnas en risk 
att mindre fokus läggs på arbetsuppgifterna. Möjligtvis är det största syftet med 
teambuilding hos våra respondenter att få välmående medarbetare som trivs ihop.  
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5.2 Vilka är de tänkbara anledningarna till att företrädarnas organisationer 
använder team och teambuilding?  

 
När en organisation genomför en teambuilding kan detta ske på olika sätt, det kan också 
finnas olika bakomliggande orsaker till varför satsningar genomförs. Som vi nämnt ovan 
har våra respondenters organisationer genomfört teambuildingar på olika sätt och av olika 
anledningar. Varken författarna inom ämnet eller respondenterna kan ge något tydligt 
svar på om teambuilding bidrar till ett bättre resultat eller ökad effektivitet. Alla är dock 
eniga om att teambuilding bidrar till positiva effekter i form av till exempel ökad 
arbetsglädje och bättre sammanhållning.  
 
En anledning till respondenternas positiva inställning till team och teambuilding kan vara 
att det blivit ett populärt begrepp som allt fler organisationer börjat använda sig av. Även 
om det är svårt att se att teambuilding bidrar till ökad effektivitet så finns det ändå 
tendenser hos våra respondenter som visar att de är positivt inställda till teambuilding. 
Den här positiva inställningen beror förmodligen på att de kunnat se att 
sammanhållningen och arbetsglädjen har ökat. En annan anledning till att teambuilding 
blivit ett populärt begrepp kan vara att organisationer sett att andra organisationer tror sig 
fått positiva effekter till följd av teambuilding. De har då valt att efterlikna dem med hopp 
om att få samma resultat i den egna organisationen.  
 
Det kan alltså vara så att respondenterna är positivt inställda till teambuilding eftersom de 
sett andra organisationer använda sig av det. Anledningen till detta kan då vara att 
teambuilding blivit ett slags mode. Att använda sig av team och teambuilding tror vi 
ligger rätt i tiden även fast organisationer egentligen inte ser någon effektivitetsökning. 
En hypotes till varför den positiva inställning kring teambuilding finns, kan vara just för 
att det är modernt att använda sig av teambuilding. Det är svårt att tycka illa om något 
som är modernt och speciellt om det bara får positiva reaktioner av omgivningen.  
 
Samtliga respondenter satsar på teambuilding i förebyggande syfte. Vi ställer oss dock 
frågande till hur samarbetet och arbetsglädjen hade varit i respondenternas organisationer 
om satsningar inte gjorts. Då vi vet att dessa satsningar är en stor kostnad för vissa 
organisationer kan det kanske finnas andra moden som skulle generera bättre effektivitet. 
Men eftersom stora resurser redan har lagts ner tror vi inte att respondenterna skulle vilja 
berätta för oss om det har blivit ett misslyckande. 
    
Vi tror inte att organisationer skulle använda sig av team och teambuildingar om det inte 
bidrog till något positivt inom organisationen. Men vad det är för positivt som fås av 
team och teambuildingar har vi svårt att bevisa, kanske är det så att organisationer vill 
likna varandra. Men vi tror att den största anledningen till att team och teambuilding 
förekommer i organisationer, är för att det har blivit ett sorts modebegrepp som 
ligger ”rätt i tiden”.  
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BILAGA 1 
Intervjufrågor till Tomas Eriksson 
 
Kan du kort beskriva ditt företag? 
 
Vad är team för dig? 
 
Vad är teambuilding enligt dig? 
 
Hur lägger du upp ett program om teambuilding för ett företag som vill ha din hjälp? 
 
Hur många medlemmar anser du att ett team ska innehålla? 
 
Vad är det viktigaste ett företag bör tänka på när ett team ska bildas? 
(Kompetens/olikheter&likheter bland individerna?) 
 
Vilka är de viktigaste delarna av teambuilding enligt dig? Varför? 
 
Vad är de vanligaste problem som företagen har som vänder sig till dig? Eller finns det 
företag som inte har problem men vänder sig till dig av en annan anledning? 
 
Varför anser du att teambuilding är en bra metod för företag att använda sig av? 
 
Använder du dig oftast av färdiga paket eller skräddarsydda lösningar? 
 
Genomförs kursen hos er eller åker ni ut till kunderna? 
 
Får du respons från företag som du har hjälpt, efter att de har genomgått din kurs? 
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BILAGA 2 
Intervjufrågor till övriga respondenter 
 
Kan ni kort presentera hur er organisation är uppbyggd? 
 
Vad är ett team för dig? 
 
Anser du att ni jobbar i team? 
 
Varför arbetar ni i team? 
 
Hur många medlemmar består ert team av? Vad är det som avgör? 
 
Vad är teambuilding för Dig? 
 
Vilken form av teambuilding använder ni?  
 
Har ni sett några effekter efter teambuildingen?  
 
Har ni märkt någon förbättring till följd av teambuildingen? 
 
Hur sätts ett team ihop? Ser ni till deras olika kompetens/likheter&olikheter/förmåga att 
samarbeta? 
 
Använder ni er av några åtgärder om konflikter uppstår inom teamet? 
 
Hur upplever du att den interna kommunikationen fungerar i din organisation? 
 
Har ni teamträffar varje vecka i form av till exempelvis fredagsfika, veckomöten? 
 
Har Er teambuilding bidragit till en bättre samhållning och ett bättre samarbete mellan 
medarbetarna?  
 
Hård data 
När genomförde ni en teambuilding senast? I vilken form?  
 
Hur mycket tid och resurser avsätter ert företag per år för teambuilding? 
 
Gör ni själva några undersökningar inom företaget om teambuilding fått några effekter?  
 
Sker det kontinuerlig uppföljning av ert teamarbete? I vilken form? 
 
Hur ser delaktigheten ut vid er teambuilding? 
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