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Ett praktiskt problem som 

utgångspunkt 

• Tänk att du som konsult fått ett uppdrag där 

chefen vill ha hjälp med ett team som enligt hen 

inte är effektivt. 

• Chefen tror att problemet beror på teamets 

sammansättning och vill veta hur hen ska välja 

rätt teammedlemmar.

• Första frågan som uppstår är: Vad menas med 

att ett team är effektivt? 



Man kan tänka på två sätt om vad 

som menas med teams effektivitet 

1) Utifrån resultatet

“When team-processes are aligned with 

environmentally driven task demands, the team is 

effective: when they are not, the team is not.” 

(Kozlowski & Ilgen, p. 78).

• Vilka är målen och graden av måluppfyllelse? 



1) Teamets effektivitet utifrån om 

det åstadkommer ett förväntat 

resultat

• Organisatorisk nivå: ex innovationer, 

kostnadseffektivitet, produktivitet, ökad 

säkerhet, minskade ohälsotal, etc.

• Teamnivå: Ex. att uppgiften utförs i enlighet 

med krav, livskraft (men kan också vara ökning i 

sammanhållning eller tilltro till förmåga etc. )

• Individnivå: Lärande, arbetstillfredsställelse, 

OCB, jämn arbetsbelastning etc. 



Teamets effektivitet 

2) utifrån när processen är effektiv  

• . “Teamwork is about cooperative actions that 

facilitate dealing with task objectives and realizing a) 

coordinated, b) adapted performance” (Van den Haar, 

2013, p. 2). 

• När arbetet koordineras på ett smidigt sätt och 

teamet anpassar sitt sätt att arbeta och samspela för 

att möta nya krav och förhållanden då arbetar det 

effektivt (och vi antar att teamet kan åstadkomma 

resultat)



Definitionen bestämmer målet för 

interventionen 

En systematisk intervention är att åstadkomma en 

mätbar och synlig förändring. Är målet

1) en förändring i resultatet?

2) en förändring av processerna? (som vi sedan 

antar leder till ett bättre  resultat)

Oavsett mål är en systematisk intervention = 

alla stegen i problemlösningcykeln





En systematisk teamintervention 

förutsätter 

• Stabil teoretisk grund om teams fungerande, 

prestation och effektivitet 

• Empiriskt stöd för lösningar och genomförande

• Att uppdragsgivaren förstår värdet av alla  

stegen i problemlösningscirkeln och betalar för 

det  

• Förståelse av att alla team är olika 

• Förståelse av att teamet finns i ett sammanhang



Steg 3: Analys av problemets 

orsaker

Vilken grundläggande teoretisk modell använder vi 

för att  undersöka vad som orsakar teamets 

problem? 

1) Stadie-/sekventiella modeller (Tuckman, 1964; 

Wheelan, 2005; Worschel,1994; Gersick, 1988; 

Morgan, Salas & Glickman, 1993)

2) Kontextuella modeller som Input – Mediator –

Output – Input (IMOI) (ex. Mathieu m.fl. 2008)



performing

De flesta sekventiella (stadie-) 

modeller bygger på Tuckman 



Exempel på sekventiell modell: 

Wheelan: 

• 1) Tillhörighet och trygghet

• 2) Opposition / konflikt

• 3) Tillit och struktur

• 4) Arbete och produktivitet

• 5) Avslutning 

Teamet upptas i olika faser av delvis olika 

processer och kommunikationsmönster







Jämförelse mellan modellerna 

avseende: 

• Komplexitet

• Förklaring av interventioner och dess effekter

• Generaliserbarhet

• Empiriskt stöd för modellen 

Konklusion: IMOI är en bättre modell för att 

analysera olika problem och forma interventioner 

(Lantz, Ulber & Friedrich, 2020)



Varför gillar vi enkla modeller även när de är fel? 

Problem kräver ofta komplexa förklaringar för att ge så sann 

bild som möjligt och då vinner enkla modeller gehör. De är lätta 

att: 

• illustrera 

• att ta till sig 

• känns till en början ofta logiska 

• och när de väl fastnat i läroböckerna är de svåra att bli av 

med*

* Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, SvD, 20200910 



Tillbaka till det praktiska problemet. 

• Vi antar att problemet beror på 

teamsammansättningen (steg 2) 

• Vad säger forskningen om hur problem med 

teamsammansättningen kan förstås? (steg 3)

• Det är utifrån det som vi kan analysera 

orsakerna till teamets problem och identifiera 

teamets behov av utveckling (steg 4 och  

framåt)





Vi antar: Problemet beror på att 

teammedlemmarna inte har rätt kompetens 

Vad ska teamet göra? Det bestämmer vad 

teammedlemmarna ska kunna  (kompetenskraven) 

• 1) Det viktigaste: Kunna utföra uppgiften  

(bygger på arbetsanalys och 

kompetensbedömning)

• 2) Teamarbeta





Steg 3 forts. Hur ”diagnosticera” om 

teammedlemmarna har rätt kompetens

• Ex: Individual and Team Performance (ITP) Lab

• www.itpmetrics.com

• Ex: Team Work Compentency Test (Aguado et 

al., 2014)

• En behovsanalys  för att bestämma vad som 

behöver förändras (Steg 4 i 

problemlösningscirkeln)

http://www.itpmetrics.com/


Steg 5. Hitta lösningar

• Vilka lösningar finns?

• Vad är den empiriska evidensen för att lösningar 

för att utveckla teamkompetens fungerar?

• Hinner vi inte idag! 

• Tipsar istället om vår bok och tar mig friheten 

att göra litet reklam. 





Tack för mig!

• Hör av er om frågor eller annat till

annika.lantz@psychology.su.se


