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Tidigare studier har visat att ett teams prestation bland annat påverkas 
av den psykologiska tryggheten i teamet. Några faktorer som i tidigare 
forskning har visat sig ha samband med psykologisk trygghet är 
ledarens beteende, organisatoriskt stöd, informell maktfördelning och 
tillit och respekt inom teamet. Denna studie syftade till att utforska 
vilka faktorer som bidrar till psykologisk trygghet i team. Tio 
respondenter i två olika team intervjuades; ett team med en medelhög 
psykologisk trygghet och ett team med en hög psykologisk trygghet. I 
analysen jämfördes de två teamen med varandra och resultatet visade 
både likheter och skillnader mellan teamen. Några faktorer som verkar 
kunna bidra till psykologisk trygghet i team är teamledarens beteende, 
sammanhållningen inom teamet, ett ömsesidigt beroende, tillräcklig 
kompetens inom teamet, en gemensam syn på uppgiften, tydliga 
riktlinjer för arbetet samt en jämn maktfördelning. Förmodligen är det 
en kombination av flera faktorer som bidrar till psykologisk trygghet. 

  
 
Lärande i organisationer är centralt i dagens arbetsliv (Jacobsen, 2002) och är en förutsättning 
för framgång eftersom omvärlden hela tiden förändras (Edmondson, 2002b). En av de 
viktigaste enheterna för organisatoriskt lärande är team och teamarbete inom organisationer 
blir därför allt viktigare (Edmondson, 1999). Mycket av arbetet inom organisationer idag sker 
genom samarbeten i team vilket innefattar att personerna i teamet delar med sig av 
information och idéer, integrerar olika perspektiv och samordnar sina kompetenser 
(Edmondson, 2004). Ett högfungerande team presterar ofta bättre än en individ som arbetar 
ensam eller i större grupperingar, speciellt när arbetsuppgifterna kräver en mångfald av 
kompetenser, bedömningar och erfarenheter. Högfungerande team är dock sällsynta 
(Katzenbach & Smith, 1993).  
 
Både organisationers lärande och organisationers förmåga att samordna medlemmarnas 
kompetens har visat sig ha samband med organisationens prestation (Edmondson, 1999; 
Runsten & Werr, 2008) vilket gör att forskning om vad som utmärker de team som lyckas 
lära, samarbeta väl och utveckla sin kompetens bör vara av mycket stort intresse för 
organisationer. En gemensam faktor som har visats påverka såväl lärande i organisationer 
(Edmondson, 1999) som graden av samordning av kompetens och teamprestation (Runsten, 
2008) är psykologisk trygghet. Det är en viktig utmaning inom organisationsforskningen att 
försöka förstå hur tillit och psykologisk trygghet kan skapas i organisationer (Edmondson, 
2004) särskilt eftersom tillit inte bara påverkar teamets prestation utan i förlängningen hela 
organisationen. Därför är det intressant att titta närmare på vilka faktorer som bidrar till 
psykologisk trygghet. Den här studien avser att utforska vilka faktorer som bidrar till att skapa 
tillit och psykologisk trygghet i team. 
 
________________________________________________________________ 
*Ett stort tack till min handledare Ingemar Torbiörn för engagerad handledning samt ett stort tack till Philip 
Runsten som möjliggjorde denna studie och som har bidragit med värdefull återkoppling under arbetets gång.  
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T e o r e t i s k  b a k g r u n d  
 
Begreppet team står delvis för något utöver det svenska begreppet arbetsgrupp. Katzenbach 
och Smith (1993) beskriver team som ett litet antal personer som har kompletterande 
färdigheter och är engagerade i ett gemensamt syfte, mål och angreppssätt, för vilka de är 
gemensamt ansvariga. Begreppet arbetsgrupp är skilt från denna definition bland annat genom 
att ett team har en gemensam ansvarsskyldighet och ett specifikt syfte som de själva är 
ansvariga för medan en arbetsgrupp har individuell ansvarskyldighet och har samma syfte 
som den övriga organisationen (Katzenbach & Smith, 1993). Jag har valt att använda 
begreppet team i denna uppsats och det är ovanstående definition som avses när begreppet 
används.  
 
Organisatoriskt lärande har definierats på många olika sätt, men definieras här som en process 
av att förbättra organisationens handlingar genom bättre kunskap och förståelse (Fiol & Lyles, 
1985). Det handlar om att upptäcka förändringar i omgivningen och att utifrån det utvärdera 
agerandet, upptäcka problem med agerandet och modifiera beteendet för att nå önskat utfall 
efter de nya förutsättningarna. Det kan inte ske något organisatoriskt lärande utan individuellt 
lärande; individuellt lärande är en nödvändig men inte tillräcklig betingelse för organisatoriskt 
lärande (Argyris & Schön, 1978). 
 
Senge (1990) menar att team är den viktigaste enheten för lärande i en organisation, bland 
annat för att de flesta viktiga besluten fattas i team. Lärande i team är enligt Senge en 
förutsättning för lärande i en organisation. Även Edmondson (2002a) menar att det är i det 
lilla teamet där individer interagerar med varandra som organisatoriskt lärande sker. Lärande i 
team innefattar att teamet kontinuerligt reflekterar över feedback, utvärderar arbetet och 
funderar på frågor som vad som kan göras bättre och vad som behöver förändras. Lärande i 
teamet sker genom lärandebeteenden som till exempel att söka feedback, dela med sig av 
information, fråga om hjälp, medge misstag, experimentera och diskutera sina 
meningsskiljaktigheter öppet (Edmondson, 1999).  
 
Argyris och Schön (1978) har utvecklat en central teori om lärande i organisationer. De 
beskriver att människor har handlingsmodeller (theories of action) som de handlar efter. 
Dessa handlingsmodeller vägleder individers interpersonella beteende och är relaterade till 
förmågan att lära sig. Människor antas ha två handlingsmodeller; en uttalad som tar sig 
uttryck i individens värderingar och uppfattningar och en outtalad som individen verkligen 
använder, som styr dennes handlande. Enligt Argyris och Schön styrs individers beteende ofta 
av en handlingsmodell som de kallar för ”Model I”. Denna handlingsmodell innebär att 
individer undanhåller negativ information och undviker konfrontationer, för att undvika 
hotande eller pinsamma situationer och för att skydda sig själv och andra. Eftersom individer 
hela tiden strävar efter att ha kontroll över situationen, undviker de hotande eller pinsamma 
situationer som kan leda till förlust av kontroll. Detta leder till att organisationer ofta blir 
defensiva, det vill säga utvecklar rutiner som syftar till att förebygga att medlemmarna utsätts 
för hotande eller pinsamma situationer. De defensiva rutinerna skapas för att individen 
upplever det som nödvändigt för sin egen och organisationens överlevnad (Argyris, 1999). 
Defensiva organisationer präglas av att individer bortser från fel som kan innebära ett 
interpersonellt hot, vilket kan leda till att misstag fortsätter att begås eftersom dom hela tiden 
slätas över. Det skapar ett defensivt klimat där meningsskiljaktigheter undviks och det blir 
svårt att diskutera problem, vilket försvårar lärandet i organisationen (Argyris & Schön, 
1995).  
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Även om det har skrivits mycket om såväl teamarbete som lärande i organisationer, så är 
fortfarande kunskapen om lärande i team begränsad. Det saknas framförallt forskning kring 
vilka faktorer som påverkar lärande i riktiga team utanför laboratoriemiljön (Edmondson, 
1999).  
 
Kompetensintegration 
I dagens organisationer är det viktigt med högfungerande, effektiva team för att vara 
konkurrenskraftig. För att ett team ska kunna bli högfungerande krävs att de har ett nära 
samarbete, att teammedlemmarna delar med sig av sina kunskaper till varandra och hela tiden 
interagerar med varandra (Katzenbach & Smith, 1993). Teamarbete ställer ofta krav på 
individer med olika yrkesbakgrund och kompetens att samarbeta. En av utmaningarna för 
teammedlemmarna blir att samordna och integrera den samlade kompetensen som finns i 
teamet, för att kunna utnyttja all den kunskap och de färdigheter som teamets medlemmar 
besitter och använda sig av den kollektiva kompetensen (Edmondson, 1999). 
Kompetensintegration är positivt korrelerat med teamprestation (Runsten & Werr, 2008), 
varför en viktig utmaning för organisationer idag är att kunna förena de kunskaper och den 
kompetens som finns inom organisationen; att integrera kompetens. Att samordna och 
integrera kunskaperna hos flera individer är dock ofta problematiskt (Runsten & Werr, 2008). 
Medlemmar i ett team tenderar att inte dela med sig av sin unika kunskap, vilket försvårar 
lärandet i teamet (Stasser & Titus, 1987, ref i Edmondson 1999). Kommunikationen i team 
karaktäriseras dessutom ofta av ”model-I-beteenden” som beskrivits ovan, vilket hindrar 
människor från att dela med sig av sin kunskap till varandra och därmed hindrar 
kompetensintegration (Runsten & Werr, 2008).  
 
Psykologisk trygghet och tillit 
Varje dag möter individer i en organisation förändringar och osäkerhet som gör att de måste 
använda sig av lärandebeteenden. Detta kan innebära interpersonella risker, till exempel att 
uppfattas som inkompetent eller okunnig, som kan ge upphov till rädsla och det finns därför 
ofta ett motstånd mot lärandebeteenden (Edmondson, 1999).  
 
Det finns en stor variation mellan olika team, även inom samma organisation, i hur kvaliteten 
på samarbetet och förmågan att kunna reflektera tillsammans ser ut, samt hur mycket teamet 
använder sig av lärandebeteenden (Edmondson, 2002b). För att förstå teamarbete och lärande 
i organisationer är det enligt Edmondson (2004) nödvändigt att förstå hur människor uppfattar 
det interpersonella klimatet i det team de ingår i. Tillit och ömsesidig respekt är en viktig del 
av det interpersonella klimatet. Edmondson menar att ett klimat som utmärks av psykologisk 
trygghet gör det möjligt för medarbetare att dela med sig av sig själv och sina idéer till det 
kollektiva arbetet och därmed är en förutsättning för effektivt lärande i organisationer. 
Psykologisk trygghet definieras som en gemensam uppfattning att teamet är säkert för 
interpersonellt risktagande och att det finns ett förtroende att teamet inte kommer genera, 
avvisa eller straffa någon som visar sig sårbar. Detta förtroende härstammar från en ömsesidig 
respekt och tillit mellan medlemmarna. Psykologisk trygghet handlar om individers 
upplevelser av konsekvenser av interpersonella risker i arbetsmiljön och innefattar 
uppfattningar om hur andra kommer att reagera när någon använder sig av lärandebeteenden. 
Personerna i ett team bedömer utifrån det interpersonella klimatet risken att till exempel bli 
kritiserad eller förödmjukad. Psykologisk trygghet behöver inte nödvändigtvis innebära att 
teammedlemmarna är nära vänner eller att det inte finns några problem. Istället innebär 
psykologisk trygghet att teamet kan fokusera på att uppnå de gemensamma målen eftersom 
individerna behöver ägna mindre tid åt att fokusera på att försvara och skydda sig själva 
(Edmondson, 1999). 
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Edmondson (2002a) har utarbetat en modell som bygger på antagandet att individer i ett team 
är motvilliga till att utföra beteenden som kan riskera att förstöra bilden andra människor har 
av dem. Hon har identifierat fyra specifika risker att skada sin ”image” som individer i ett 
team möter. Den första är risken att uppfattas som okunnig när man ställer frågor, vilket gör 
att personen väljer att inte fråga och därmed missar en chans till lärande. Den andra är risken 
att ses som inkompetent, vilken uppstår när en individ ber om hjälp, erkänner ett misstag eller 
experimenterar. Den tredje risken, att uppfattas som negativ, stoppar ofta individer från att 
kritiskt reflektera kring sin egen och andras prestationer och ge negativ feedback till andra. 
Den fjärde risken utgörs av att individer inte vill ses som störande och ta upp andra 
människors tid, vilket leder till att individer undviker att söka hjälp eller att söka feedback på 
sin prestation. De allra flesta individer önskar minimera risken att deras image skadas och en 
lösning på detta är att helt enkelt undvika interpersonella beteenden där utfallet är osäkert. 
Problemet med den lösningen är att det då inte kan ske något lärande. Ett bättre alternativ är 
istället att skapa ett klimat där de interpersonella riskerna upplevs som små; ett klimat som 
utmärks av hög psykologisk trygghet. Enligt Edmondson (1999) är det avgörande för ett 
effektivt lärande i en organisation att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet.  
 
Ett begrepp närbesläktat med psykologisk trygghet är tillit. Sålunda bör faktorer som påverkar 
tilliten även kunna påverka den psykologiska tryggheten. Tillit har definierats som ”… a 
psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive 
expectations of the intentions or behavior of another” (Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 
1998, s. 395). Tillit i ett team innebär att känna förtroende för och stöd från de övriga 
teammedlemmarna. Begreppen psykologisk trygghet och tillit har mycket gemensamt: båda 
har till exempel potentiellt positiva konsekvenser för team och organisationer och båda 
beskriver psykologiska tillstånd relaterade till den personliga upplevelsen av risker och 
sårbarhet. Begreppen skiljer sig dock åt i vissa aspekter, till exempel är upplevelsen av tillit 
ofta individuell, medan medlemmar i samma team ofta har samma uppfattning om den 
psykologiska tryggheten i teamet (Edmondson, 2004). Psykologisk trygghet innehåller något 
utöver tillit; det karaktäriseras även av en stor respekt för andras kompetens och att bry sig om 
varandra som människor. Tillit är dock en nödvändig del för att bygga ett klimat av 
psykologisk trygghet (Edmondson, 1999).   
 
Tillit på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för organisationers prestationer (Lämsä & 
Pucetaite, 2006) och har beskrivits som en signifikant prediktor för framgång i organisationer 
(Gould-Williams, 2003). Det har skett en ökning av forskning om tillit i organisationer. Den 
mesta forskningen om tillit i organisationer har dock fokuserat på individers upplevelse av 
tillit eller tillit mellan organisationer, det är ovanligare med analyser på gruppnivå av vad som 
skapar tillit (Edmondson, 2004). Det finns mycket belägg inom forskningen för betydande 
och varierande vinster som följd av att det finns tillit inom organisationen (Kramer & Cook, 
2004). Tillit ökar teammedlemmarnas förmåga att samarbeta och ökar därmed teamets 
prestation (Dirks, 1999; Jones & George, 1998). Förutom en positiv påverkan på 
medarbetarnas prestationer har tillit mellan medarbetarna en positiv inverkan på förmågan till 
reflekterande, kommunikation och nytänkande (Chang & Lee, 2001), motivation (Dirks, 
1999), teamtillfredsställelse och teammedlemmarnas engagemang i teamet samt har ett 
negativt samband med stress (Costa, Roe & Taillieu, 2001). Organisatorisk tillit minskar även 
antalet konflikter samt främjar effektiva reaktioner på kriser (Rousseau et al, 1998). När en 
individ litar på sina medarbetare, kommer individen att känna sig mer psykologiskt trygg och 
uppleva ett större engagemang i arbetet (Zolin & Hinds, 2004). 
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Flera studier har bekräftat sambandet mellan psykologisk trygghet och teamlärande (Chang & 
Lee, 2001; Edmondson, 1999; Runsten & Werr, 2008). Psykologisk trygghet har visat sig öka 
chanserna att medarbetare använder sig av lärandebeteenden såsom att fråga efter hjälp, dela 
med sig av information och våga säga vad de tycker till varandra. Det senare stimulerar också 
till innovation, genom att individer vågar föreslå nya idéer (Edmondson, 2002a). Edmondson 
(2004) menar att det framförallt är fem specifika lärandebeteenden som främjas genom 
psykologisk trygghet; hjälpsökande, feedbacksökande, att erkänna misstag, innovativt 
beteende samt den externa kommunikationen med andra team i organisationen. 
 
Antecedenter till tillit och psykologisk trygghet 
Edmondson (2004) föreslår fem faktorer som skulle kunna bidra till en hög nivå av 
psykologisk trygghet. Några av sambanden har stöd i tidigare forskning, medan andra kräver 
mer forskning för att fastställas. De fem faktorerna hon föreslår visas nedan i figur 1. 
 
 
Faktor Beskrivning 
Ledarens beteende. En chef som är öppen och coaching-inriktad skapar 

psykologisk trygghet. Det är ofta den närmaste chefen, inte 
de högsta cheferna, som bidrar mest till att skapa 
psykologisk trygghet. Det är speciellt några aspekter av 
ledarens beteende som främjar psykologisk trygghet; att 
vara tillgänglig, personligt engagerad och lätt att närma sig, 
att explicit inbjuda till feedback samt att modellera öppenhet 
och felbarhet och visa tolerans för misstag (Edmondson, 
2002a). 

Tillitsfulla och respektfulla 
interpersonella relationer. 

Om relationerna mellan medlemmarna i ett team präglas av 
tillit och respekt ökar chanserna för psykologisk trygghet. 

”Practice fields”. Om det finns forum som medvetet skapats för att individer 
ska kunna öva sina färdigheter och reflektera över resultatet 
utan att de behöver agera i verkligheten, s.k. ”practice 
fields”, kan den psykologiska tryggheten öka. 

Organisatoriskt stöd. Genom att teamet får det stöd och de resurser de behöver 
främjas psykologisk trygghet genom att det minskar 
osäkerheten för individerna samt bidrar till att de upplever 
en mer rättvis fördelning av resurser och därmed blir mindre 
defensiva. 

Den informella dynamiken i 
teamet. 

Formella maktförhållanden påverkar uppfattningen av 
interpersonell risk på arbetsplatsen. Men det är inte bara 
formella maktförhållanden som påverkar utan även den 
informella maktfördelningen, gruppdynamiken och hur 
teammedlemmarna interagerar påverkar den psykologiska 
tryggheten. 

 
Figur 1. Faktorer som enligt Edmondson (2004) kan bidra till psykologisk trygghet. 
 
 
Utöver dessa fem faktorer har även ett samband visats mellan stora skillnader vad gäller makt 
och status i ett team och svårigheter att tala obehindrat och reflektera inom teamet 
(Edmondson, 2002b), vilket indikerar att en jämn maktfördelning i ett team har samband med 
psykologisk trygghet.  
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Ett starkt positivt samband har också påvisats mellan gruppsammanhållning och tillit (Gilbert 
& Tang, 1998). Teamets sammanhållning innebär individens samhörighet med teamet, det vill 
säga i vilken utsträckning medlemmar önskar stanna i gruppen (Svedberg, 2007).  En alltför 
stark sammanhållning kan dock leda till konformitet och grupptänkande (Forsyth, 1999), 
vilket borde vara negativt för psykologisk trygghet. Teamets sammanhållning är relaterat till 
vilket utvecklingsstadie ett team befinner sig i. Enligt FIRO-modellen (Svedberg, 2007) 
genomgår ett team olika faser i sin utveckling. Den första är tillhörafasen då medlemmarna 
bestämmer sig för om de vill vara med i gruppen eller inte. Därefter går gruppen in i 
mellanfasen gemyt med låg konfliktnivå. Nästa fas är rollsökningsfasen där ansvaret ska 
fördelas och det ska förhandlas om roller, med konflikter kring ledarskap. När konflikterna 
lagt sig följer mellanfasen idyll. När alla funnit sina roller och maktfrågorna inte längre är i 
fokus infinner sig samhörighetsfasen, vilken medför en tillit som gör det möjligt för 
teammedlemmarna att säga vad de tycker (Svedberg, 2007). Ju längre ett team arbetat sig 
igenom faserna uppnås således en större öppenhet, starkare sammanhållning och högre tillit 
till varandra.  
 
Något som också påverkar tilliten i teamet är i vilken utsträckning de är självbestämmande 
och kan styra över sitt arbete. En stark kontroll inom organisationen av vad 
teammedlemmarna gör hämmar utvecklingen av organisatorisk tillit (Schoorman, Mayer & 
Davis, 2007). Det är svårare för ett team att utveckla tillit om medlemmarna kontrolleras och 
inte får utrymme att bestämma över sitt eget arbete.   
 
Enligt Lämse och Pucetaite (2006) kan ledningen bidra till att skapa en hög nivå av 
organisatorisk tillit, till exempel genom att se till att det hela tiden sker ett utbyte av 
information mellan chefer och medarbetare. På det sättet får cheferna ta del av medarbetarnas 
verklighet och medarbetarna lär känna organisationens mål och värderingar. Cheferna och 
medarbetarna lär då även känna varandra bättre vilket främjar tilliten. Andra sätt att främja 
tilliten är enligt dessa författare att behandla medarbetarna med respekt, att låta medarbetarna 
vara delaktiga i beslutsfattande, skapa gemensamma mål samt se till att medarbetarna 
upplever att ledningen är genuint intresserade av medarbetarnas välmående.  
 
Något annat som främjar tillit är att parterna inser att de är ömsesidigt beroende av varandra 
(Rousseau et al 1998). En annan viktig förutsättning för tillit är att medarbetarna träffas 
personligen, för att kunna interagera, utbyta information, och för att kunna hålla sig 
uppdaterad i utvecklingen (Zolin & Hinds, 2004). 
 
Gruppsykologiska begrepp relaterade till tillit  
Det finns andra faktorer som är relaterade till teamarbete och som skulle kunna vara möjliga 
antecedenter för tillit och psykologisk trygghet, men där forskning saknas. Eftersom detta är 
en explorativ studie inkluderas även några av dessa i teoribakgrunden. Nedan presenteras ett 
antal gruppsykologiska begrepp som påverkar gruppers fungerande och samarbete och som 
därför kan tänkas ha inverkan på tilliten och den psykologiska tryggheten. Naturligtvis kan 
det finnas många fler faktorer som kan påverka psykologisk trygghet i team, men detta är ett 
urval av några av de som författaren ansett som mest relevanta. 
 
Hackman (1990) beskriver några grundläggande förutsättningar som underlättar 
teamsamarbete. Några av dessa förutsättningar är att det finns en tidspress när en viss uppgift 
ska vara klar samt att teamets arbete går i regelbundna cykler det vill säga att arbetets takt går 
i en rytm som gör det förutsägbart. Dessa förutsättningar som berör arbetsuppgifternas 
karaktär utgör en trygg bas för teamet att stå på och skulle därmed kunna underlätta för att 
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skapa en psykologisk trygghet. Även teamets struktur bör kunna påverka psykologisk 
trygghet, eftersom det påverkar hur gruppen utför sitt arbete (Forsyth, 1999). I teamets 
struktur finns de riktlinjer och normer som teamet ska följa och en tydlig struktur gör att alla 
medlemmar vet vad de ska göra och hur de ska göra det (Svedberg, 2007). Detta 
sammanfaller delvis med begreppet task clarity (se begreppsförklaring sid 8), vilket har 
samband med psykologisk trygghet (Runsten & Werr, 2008).  
 
Förstärkning är ett begrepp som förekommer inom psykologin, som innebär att de beteenden 
som får en positiv konsekvens kommer att upprepas medan beteenden som får en negativ 
konsekvens kommer att upphöra. Teammedlemmarnas erfarenheter av hur de tidigare har 
bemötts när de använt sig av lärandebeteenden kommer troligtvis att påverka hur villiga de är 
att använda sig av lärandebeteenden i framtiden. Om de exempelvis har blivit hånade när de 
ställt frågor kommer de med största sannolikhet att dra sig för att ställa frågor framöver. 
Förstärkning kan på detta sätt komma att få betydelse för skapandet av psykologisk trygghet i 
team.  
 
Konflikter och konfliktlösning påverkar relationerna mellan medarbetare. En konflikt kan 
antingen främja eller vara skadlig för samarbetet mellan medarbetarna, beroende på om 
konflikten löses på ett konstruktivt sätt eller inte (Tjosvold, Poon & Yu, 2005). Att sticka 
huvudet i sanden eller jaga syndabockar är exempel på mindre bra sätt att lösa en konflikt 
medan att få komma till tals, bli tagen på allvar och bli behandlad med respekt är bra 
utgångspunkter för konfliktlösning.  
 
En god kommunikation i övrigt gör att medlemmarna vågar öppna sig och ger en känsla av 
öppenhet i teamet. Den verbala kommunikationen i ett team har visat sig påverka teamets 
prestation (Losada & Heaphy, 2004). När kvoten positiv/negativ kommunikation är hög, det 
vill säga att kommunikationen i högre utsträckning utgörs av ”gillande” uttalanden och 
samtycke än förkastande uttalanden, ger det utrymme för en större repertoar av beteenden och 
leder till en bättre teamprestation. Det handlar dock inte om att kommunikationen endast ska 
utgöras av positiva uttalanden, utan snarare att det ska finnas en balans där det positiva 
överväger men där det ändå finns utrymme för konstruktiv negativ feedback. Om ett team 
utmärks av en sådan kommunikation främjas öppenheten och därmed potentiellt även den 
psykologiska tryggheten i teamet. 
 
Att det finns tydliga och uttalade mål ger förutsättningar för att arbetssituationen ska uppfattas 
som trygg (Svedberg, 2007). Dessutom bidrar konkreta mål till att motivera de anställda, 
vilket är särskilt viktigt när arbetsuppgifterna är krävande. Motivation leder till en bättre 
prestation och nöjdare medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
 
En referensmodell 
Philip Runsten och Andreas Werr bedriver ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i 
Stockholm som handlar om kompetensintegration och psykologisk trygghet. Att integrera 
teammedlemmarnas kompetens innebär enligt Runsten och Werr både kollektivt 
lärandebeteende och teamets förmåga att utveckla och koordinera teammedlemmarnas 
specialistkunskaper samt teammedlemmarnas förmåga att dela med sig av sina kunskaper till 
varandra och dela upp arbetet mellan sig (Runsten & Werr, 2008). Det innebär att 
medlemmarna i teamet ska kunna utmana varandras idéer, öppet diskutera olika åsikter och 
reflektera tillsammans. Kompetensintegration innefattar enligt denna definition 
lärandeprocesser, något som Enberg, Lindkvist och Tell (2006) uppmärksammat behovet av 
fler studier kring. Forskningsprojektet på Handelshögskolan genomförs i samarbete med flera 
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privata företag, vilket ger en unik möjlighet att testa modeller i praktiken och att applicera 
forskningsresultaten direkt på organisationer. 
  
Runsten och Werr har utarbetat en modell för kompetensintegration där graden av 
kompetensintegration påverkas av teamets kommunikativa klimat, som inkluderar 
psykologisk trygghet och specialization (se begreppsförklaring nedan). Kompetensintegration 
påverkar i sin tur teamets performance. Deras modell innehåller även möjliga antecedenter 
som bidrar till ett kommunikativt klimat, det vill säga antecedenter till psykologisk trygghet 
och specialization. Enligt modellen är organizational support, team leader coaching och task 
clarity tänkbara antecedenter till psykologisk trygghet. (Jag har valt att använda mig av 
författarnas engelska begrepp istället för att själv översätta dem). 
 
 
Antecedents   Collaborative climate Knowledge integration 
 
Organizational   
Support 

 
Team leader 
coaching  Psychological safety Learning behavior 
 
Task clarity 
     Heedful Performance 
Interdependence    interrelating 
 
Team leader  Specialization  Expertise coordination 
administration 
 
Team composition 
 
Figur 2. Modell för kompetensintegration, hämtad från Runsten och Werr (2008). 
 
  
Begreppsförklaring 
Enligt modellen handlar organizational support om i vilken utsträckning teamet har de 
resurser och det stöd som de behöver för att utföra sina uppgifter. Team leader coaching 
innebär i vilken utsträckning ledaren är tillgänglig för teamet, initierar kommunikation och tar 
ansvar för att coacha teamet. Task clarity innebär i vilken utsträckning medlemmarna i teamet 
har en gemensam förståelse av uppgiften och hur de ska genomföra den. Interdependence 
handlar om i vilken utsträckning teammedlemmarna samarbetar och interagerar med varandra 
för att slutföra uppgifter. Team leader administration innebär i vilken utsträckning 
teamledaren strukturerar och följer upp teamets arbete. Team composition avser hur adekvata 
de kunskaper och förmågor är som teamet har att tillgå och om teammedlemmarna anser att 
det finns tillräckligt med kompetens i teamet. Psychological safety har samma definition som 
psykologisk trygghet på sid. 3. Specialization är tillsammans med psykologisk trygghet en del 
av det kommunikativa klimatet i ett team. Specialization handlar om i vilken utsträckning 
teamets medlemmar har utvecklat en kognitiv uppdelning av arbetet, att var och en har en roll 
att fylla och att samtliga medlemmar vet vem som har vilken roll och sitter på vilken kunskap. 
Learning behavior innefattar till exempel att söka feedback, dela med sig av information, 
fråga om hjälp, medge misstag och experimentera, det vill säga beteenden som bidrar till 
lärande i organisationer. Expertise coordination handlar om gruppens förmåga att föra 
samman och använda sig av de expertkunskaper och färdigheter som finns i genomförandet av 
uppgiften. Heedful interrelating kan beskrivas som kvaliteten på teamets beteende, 
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manifesterat i olika ”omsorgsfulla handlingar” som till exempel att uppmärksamma och ta 
hand om varandra, intressera sig för och bry sig om varandra. Ett heedful teams arbete är 
ansvarstagande, engagerat och riktat mot ett gemensamt mål. Performance innebär teamets 
faktiska resultat, till exempel om budgeten uppnås samt även andras skattningar av teamets 
resultat.   
 
Runsten och Werr har genomfört en enkätstudie (2008) där modellen testats och studerat 
sambanden mellan kompetensintegration, psykologisk trygghet och prestation. Resultatet 
visade bland annat att kompetensintegration i ett team är positivt korrelerat med teamets 
prestation. Av de två delarna i det kommunikativa klimatet var psykologisk trygghet den 
faktor som predicerade kompetensintegration bäst. Psykologisk trygghet var också den faktor 
som förklarade störst varians i lärandebeteende, vilket är en viktig del i kompetensintegration. 
Beträffande resultatet för antecedenter till psykologisk trygghet gavs stöd för delar av 
modellen; det fanns ett starkt signifikant samband mellan task clarity och psykologisk 
trygghet och ett svagare, men dock signifikant, samband mellan team leader-coaching och 
psykologisk trygghet. De fann dock inget stöd för ett samband mellan organizational support 
och psykologisk trygghet. Istället fann de ett starkt positivt samband mellan team composition 
och psykologisk trygghet, vilket enligt modellen var en tänkbar antecedent för specialization. 
Resultatet från enkätstudien väcker nyfikenhet och visar på behovet att närmare studera dessa 
samband.  
 
Syfte 
Mot bakgrund av det som har beskrivits i teoribakgrunden, bland annat att psykologisk 
trygghet har visat sig ha samband med såväl lärande som kompetensintegration vilka båda 
främjar teamprestation, väcktes en nyfikenhet att försöka förstå vilka faktorer som bidrar till 
psykologisk trygghet. Det finns inte heller så mycket forskning på det här området, vilket gör 
ämnet än mer intresseväckande. Föreliggande explorativa intervjustudie syftar till att utforska 
och förstå vilka faktorer som bidrar till psykologisk trygghet i team. Studien fokuserar främst 
på faktorer på gruppnivå. En av frågeställningarna handlar om vilka likheter respektive 
skillnader som finns mellan ett team med en hög grad av psykologisk trygghet och ett team 
med en genomsnittlig nivå av psykologisk trygghet. Den andra frågeställningen handlar om 
att med utgångspunkt i dessa likheter och skillnader klargöra vilka faktorer som kan tänkas 
bidra till psykologisk trygghet i team. 
 
 

M e t o d  
 
Föreliggande studie sker i samarbete med Philip Runsten och Andreas Werr på 
Handelshögskolan i Stockholm och baseras delvis på deras forskningsresultat. Studien är en 
teoristyrd, explorativ studie med en deduktiv ansats där analysen av data utgår ifrån de fem på 
förhand valda teman som växt fram ur den teoretiska genomgången och som beskrivs nedan. 
Studien bygger på forskningsintervjuer. 
 
Utifrån teoribakgrunden har de mest framträdande faktorerna som kan tänkas påverka 
psykologisk trygghet sammanfattats i fem teman. Samtliga teman och en beskrivning av vilka 
frågor som ställts i intervjuerna kring dessa teman visas i figur 3 nedan.   
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Tema Beskrivning av intervjufrågor kring temat  
Processen Innefattar frågor om hur ofta teamet träffas, hur länge teamet har 

haft samma konstellation, om teamet är ömsesidigt beroende av 
varandra, om de har samma syn på vad uppgiften är och hur den ska 
lösas samt om det finns en förutsägbarhet i arbetet. 

Organisationen Innefattar frågor om teamets mål, hur stödjande organisationen är, 
hur informationsutbytet med ledningen ser ut, hur tydlig strukturen 
i arbetet är, möjligheter att öva sina färdigheter t.ex. i 
simuleringsövningar, om det finns ett tydligt mål med teamets 
arbete och om det finns tillräckligt med kompetens i teamet. 

Makt Innefattar frågor om formell maktfördelning, informell 
maktfördelning, om upplevd rättvisa i maktfördelningen samt om 
teamets självbestämmande. 

Teamledaren Innefattar frågor om teamledarens ledarstil, stöttande förmåga, 
förmåga att ge och ta feedback samt förmåga att bjuda in alla lika 
mycket. 

Relationer Innefattar frågor om sammanhållningen i teamet, graden av 
stöttande, tillit och respekt mellan teammedlemmarna, vad det är 
som gör att de känner tillit till de övriga resp. inte gör det, hur 
kommunikationen i teamet ser ut, hur teamet hanterar konflikter, 
tidigare erfarenheter av att använda sig av lärandebeteenden samt 
hur motivationen och engagemanget i teamet ser ut.  

 
Figur 3. Sammanställning av teman som kan innehålla tänkbara faktorer som kan bidra till psykologisk 
trygghet i team. 
 
 
Intervjuguiden utformades utifrån dessa fem teman och analysen har också utgått ifrån dem. 
Dessa teman utgörs huvudsakligen av faktorer på gruppnivå. Även faktorer på individnivå och 
organisationsnivå kan ha påverkan på tilliten i organisationer och har diskuterats i forskningen 
(t.ex. Gould-Williams, 2003). Dessa faktorer skulle därmed också kunna tänkas påverka den 
psykologiska tryggheten. Valet att fokusera på faktorer på gruppnivå beror på att studien inte 
ska bli för omfattande utan vara överskådlig samt att det endast finns möjlighet tidsmässigt att 
beröra ett visst antal ämnen under intervjuerna. Ett ytterligare skäl är att den tidigare 
forskningen kring antecedenter till psykologisk trygghet och tillit mestadels bygger på 
faktorer på gruppnivå. 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna var tio personer från två olika team. Fem av dem ingick i det ena 
teamet och fem i det andra. Samtliga respondenter arbetade på ett medelstort konsultföretag 
(här kallat företaget ABC) som sedan tidigare ingår i ett forskningssamarbete med 
Handelshögskolan. Respondenterna hade tidigare besvarat Runsten och Werrs 
enkätundersökning (2008) angående samarbetet i teamen. Undersökningsdeltagarna valdes ut 
från de totalt 25 team som besvarat enkäten, urvalet gjordes på grundval av hur de besvarat 
enkäten vad gäller psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet mättes i enkäten med sex 
påståenden, till exempel: 1) Om du gör misstag i gruppen så hålls det ofta emot dig, och 2) 
Deltagare i gruppen kan ta upp svåra frågor och problem. 
 
Utifrån enkätsvaren valdes två team ut. Det ena teamet hade enligt enkäten en hög 
psykologisk trygghet (här kallat team A) och det andra teamet hade en genomsnittlig skattning 
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av den psykologiska tryggheten (här kallat team B). Övriga kriterier var att båda teamen 
skulle ha liknande arbetsuppgifter, att de skulle ha existerat i samma konstellation under en 
viss tid (minst 6 månader) och att de planerades existera ytterligare en tid. Efter att teamen 
valts ut och kontaktats tillkom dock en teammedlem i team B, vilket gjorde att kriteriet om 
samma konstellation under en viss tid inte kunde uppfyllas. Jag valde dock att behålla teamen 
eftersom kontakten redan tagits. Ca tio intervjuer bedömdes vara ett lämpligt antal utifrån 
uppsatsens omfattning, det vill säga fem respondenter i vardera team. I team B, som hade sju 
medlemmar, valdes en person bort eftersom denne tillkommit som medlem i teamet efter att 
enkäten besvarats och en annan person exkluderades eftersom denne hade en mer perifer roll 
än de övriga i teamet. I team A som hade sex medlemmar var det en person som tackade nej 
till intervju på grund av för hög arbetsbelastning. Respondenterna i team A bestod av fem 
män och i team B av fyra män och en kvinna. 
 
Datainsamling 
Eftersom syftet med studien var att skapa en större förståelse kring vilka faktorer som bidrar 
till psykologisk trygghet valdes en kvalitativ ansats och forskningsintervjuer som 
datainsamlingsmetod. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt 
att försöka förstå världen från intervjupersonens perspektiv, vilket var avsikten med denna 
studie. Intervjuerna var halvstrukturerade och utgick från en intervjuguide med de fem teman 
som framträtt ur teoribakgrunden. Intervjuguiden innehöll exempelfrågor men användes mer 
som en checklista så att inget viktigt område skulle missas. Ordningen på frågorna och 
frågeformuleringar varierade mellan de olika intervjuerna, frågorna ställdes i en naturlig följd 
utifrån hur intervjun utvecklade sig, det viktiga var att samtliga teman täcktes in under alla 
intervjuer. Under intervjun ställdes även en kontrollfråga om upplevd psykologisk trygghet 
för att kontrollera att svaren överensstämde med enkätsvaren, det vill säga att det verkligen 
fanns en högre upplevd psykologisk trygghet i team A än B. Frågan som ställdes var ”I vilken 
grad finns det ett klimat i teamet som gör att du vågar ställa frågor, erkänna misstag etc.?”.  
 
Innan intervjun fick respondenten information om syftet med studien, frivillighet, 
konfidentialitet samt hur citaten skulle komma att användas. Respondenterna gavs även 
möjlighet att ställa frågor innan intervjun påbörjades. Samtliga intervjuer utom en ägde rum i 
företagets lokaler; en intervju skedde hemma hos respondenten då denne var föräldraledig.  
Kontakt med respondenterna togs genom att respektive teamledare kontaktades per telefon 
och informerades om studien. De informerade sina respektive teammedlemmar varefter 
respondenterna kontaktades och tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju angående samarbetet i teamet.  
 
Etiska överväganden 
Från början var tanken att välja ut ett team med en låg nivå av psykologisk trygghet och ett 
team med en hög nivå av psykologisk trygghet, för att kunna urskilja så stora skillnader som 
möjligt. Jag valde dock av etiska skäl att använda mig av ett team med medelhög nivå samt ett 
team med hög nivå, av hänsyn till att det kunde bli svårt att motivera urvalet för ABC som 
frivilligt ingår i forskningssamarbetet. Det hade varit känsligt att motivera för företaget att en 
grupp valts ut på grund av att de var ”sämst” i någon dimension. Respondenternas citat har 
avidentifierats i de fall där det bedömts nödvändigt, till exempel om någon berättat om sin roll 
på ett sätt som skulle kunna göra det möjligt att identifiera dem. I de fall då respondenterna 
nämnt personer i teamet vid namn har namnen bytts ut mot X, Y, Z osv.   
 
Analys 
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Intervjuerna var ca en timme långa och spelades in på ljudband. Därefter avlyssnades och 
transkriberades inspelningarna ordagrant till skriven text för att kunna analyseras. Utskrifterna 
blev sammanlagt ca 100 sidor. Materialet genomlästes flera gånger för att söka efter mönster 
och teman. Analysen utgick initialt från de fem teman som framträtt under den teoretiska 
genomgången. För varje tema valdes lämpliga citat ut, för att illustrera temana. Grupperna 
hölls isär under analysen för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan de två 
teamen. Inom de övergripande fem teman kategoriserades sedan materialet till olika 
underteman utifrån respondenternas svar, till exempel delades ledarens beteende upp i olika 
underkategorier som stöttande beteende, förmåga till feedback och så vidare. Efter analysen 
utifrån de fem temana genomlästes materialet återigen för att hitta teman som inte passade in 
under de fem övergripande teman som beskrivits ovan. Analysen återkopplades därefter till, 
och tolkades utifrån den teoretiska bakgrunden.    
 
Analysarbetet har delvis utgått ifrån Kvales (1997) beskrivning av analysmetoder men även 
inspirerats av Thomssons (2002) beskrivningar av reflexiva analyser som innebär att det 
under hela studiens gång sker en tolkande analys och att allt som sägs under intervjuerna ska 
reflekteras över. Det man tycker sig förstå i resultaten ska reflekteras över och ställas mot 
förförståelse och tidigare teorier.  
 
Ett förtydligande: när det talas om faktorer som skapar psykologisk trygghet i team avses 
faktorer som skapar teammedlemmarnas upplevelse av psykologisk trygghet, eftersom det inte 
går att mäta psykologisk trygghet i någon objektiv mening utan handlar om enskilda 
individers upplevelser. 
 
 

R e s u l t a t  
 
De fem huvudteman som materialet analyserades utifrån är som tidigare angivits processen, 
organisationen, makt, teamledaren samt relationer. Resultatet redovisas nedan under dessa 
huvudteman. Varje övergripande tema har under analysen delats in i underteman utifrån 
respondenternas svar. Teman i materialet som faller utanför undersökningsramen, det vill säga 
inte inryms under dessa fem huvudteman, presenteras under en egen rubrik. Allra först 
redovisas resultatet för den s.k. kontrollfråga som ställdes under intervjun för att fastställa 
skillnaden mellan teamen vad gäller upplevd psykologisk trygghet. 
 
Upplevd psykologisk trygghet  
Samtliga respondenter i team A upplever att det finns ett klimat i teamet som gör att de skulle 
våga ställa frågor och erkänna misstag utan att vara rädda för att bli negativt bemötta. Flera 
respondenter beskriver en öppenhet och prestigelöshet i teamet; att det är ”högt i tak”. Några 
menar att klimatet är en följd av att teammedlemmarna känner varandra väl och att det hela 
tiden finns en öppen dialog mellan dem. I team B skiljer sig däremot åsikterna om klimatet åt 
mellan respondenterna. Medan några anser att det finns utrymme i teamet att ställa frågor och 
erkänna misstag menar majoriteten att det inte finns det. Det beskrivs som en väldigt 
prestationsinriktad miljö där värdet på en individ i gruppen beror på kunskaper och där 
medlemmarna inte får några pluspoäng om de gör bort sig. Misstag ses inte som positivt, att 
det går att lära av dem, utan är något som ska undvikas: 
 

Värdet i gruppen beror på hur mycket man kan och vilka relationer man har. Det är alltså, i en 
sån här, i ett sånt här nätverk kan man ju trilla ner några pinnhål ganska kvickt om man blottar 
strupen och säger nåt dumt. 
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Resultatet av kontrollfrågan stämmer således överens med resultatet i enkäten; team A har en 
högre genomsnittlig psykologisk trygghet än team B. 
  
I figur 4 nedan ges en översikt av resultatet uppdelat i de fem huvudteman som analysen 
utgick ifrån.  
 

 Team A  Team B  Likheter Skillnader 
Processen Alla anser sig 

ömsesidigt 
beroende av 
varandra i teamet. 

Olika uppfattningar 
om huruvida de är 
ömsesidigt 
beroende av 
varandra i teamet.  
De utnyttjar inte 
den formmässiga 
förutsägbarheten. 

Lika mkt interaktion i 
båda teamen. 
Båda teamledarna mkt 
beroende av de övriga. 
Inget av teamen har 
haft möjlighet att öva 
men efterlyser 
teambuildingövningar. 
Finns viss formmässig 
förutsägbarhet men 
även en del oförutsedda 
händelser. 

Starkare ömsesidigt 
beroende i team A. 
Team B har haft 
teambuildingövning 
i tidigare 
konstellation. 
Team B mer 
negativ syn på 
förutsägbarheten i 
arbetet. 

Organisationen De flesta anser att 
de får tillräckligt 
med resurser. De 
individuella och 
de gemensamma 
målen stämmer 
överens. Finns 
tillräcklig 
kompetens. 

Saknar en tydlig 
gemensam målbild 
utöver ekonomiska 
målet. De 
individuella målen 
prioriteras först. 
Saknas en 
gemensam syn på 
hur uppgiften ska 
lösas. Saknas 
bransch-
kompetens. 

Båda anser att det finns 
ett tydligt gemensamt 
(ekonomiskt) mål.  
Båda saknar struktur 
och tydliga riktlinjer 
för arbetet. Båda 
teamen har hyfsat info-
utbyte med ledningen. 
Båda har hög grad av 
självbestämmande. 

I team B finns en 
diskrepans mellan 
individuella och 
gemensamma mål. 
Den bristande 
strukturen beskrivs 
som mer 
problematisk av 
team B. Större 
osäkerhet kring vad 
uppgiften är i team 
B. 

Makt Alla tar ungefär 
lika mycket plats. 

Några som tar mer 
plats än andra. 

Teamledaren har den 
formella makten. 

Ojämnare informell 
maktfördelning i 
team B. 

Teamledaren Teamledaren 
upplevs som 
tillgänglig. Ibland 
tar andra den 
informella 
ledarrollen. Hög 
självständighet 
hos team-
medlemmarna. 

Teamledaren 
upplevs inte som 
tillgänglig av alla. 
Ingen annan går in 
och tar över den 
informella 
ledarrollen. Finns 
ett behov av 
coaching från 
teamledaren.  

Båda teamledarna är 
bra på att få med sig 
alla i teamet och att få 
alla att känna sig lika 
välkomna. Båda 
teamledarna bra på att 
bjuda in till feedback 
på sitt eget beteende.  

Teamledaren i A 
släpper ifrån sig 
makten mer. Team 
B behöver mer 
stöttande än team 
A. Teamledaren i A 
är bättre på att ge 
rak feedback.  

Relationer Medlemmarna 
känner varandra 
väldigt väl; 
mogen grupp. 
Stort engagemang 
för teamets arbete. 
Har förekommit 
mindre konflikter 
som lösts på ett 
konstruktivt sätt. 

Medlemmarna 
känner inte 
varandra väl pga. 
flera nya 
medlemmar; 
omogen grupp. 
Ibland lågt 
engagemang i 
teamets arbete. 

Det finns en ömsesidig 
respekt inom båda 
teamen. Rak 
kommunikation, inga 
större konflikter har 
förekommit. Hög tillit 
till varandra. Ingen som 
blivit negativt bemött 
när de t.ex. erkänt 
misstag. 

Starkare samman- 
hållning i team A. 
Effektivare 
konfliktlösning och 
högre motivation i 
team A. 

 
Figur 4. Översikt över resultatet – likheter och skillnader mellan teamen. 
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Processen 
Under det övergripande temat processen innefattas underteman som interaktion, ömsesidigt 
beroende, möjligheter att öva sina färdigheter samt förutsägbarhet i arbetet.  
 
Interaktion 
Det finns många likheter mellan teamen vad gäller interaktionen. Båda teamen har formella 
möten varannan vecka, men utöver det beskriver flertalet respondenter att de träffar sina 
respektive teammedlemmar mer informellt flera gånger i veckan, till exempel genom att de 
stöter på varandra. Det framkommer dock att det är en ojämn fördelning, det vill säga att vissa 
personer träffas eller har kontakt med varandra oftare än andra.  

 
Vissa träffar jag ganska ofta, det kan vara på daglig basis, det är lite varierat. X och Y pratar jag 
med nästan varje dag, de har jag liksom en löpande dialog med. Annars så träffas vi andra… det 
är ju varannan vecka på våra möten. Så kan det vara att man springer på varandra i korridoren. 
 

Att det varierar hur mycket de träffar sina olika teammedlemmar beror enligt respondenterna 
på att de arbetar inom olika kompetensområden och därför har behov av att ha mer kontakt 
med vissa teammedlemmar. Det framkommer inga tydliga skillnader mellan teamen vad 
gäller interaktionen, hur ofta de träffas eller hur mycket kontakt teammedlemmarna har 
däremellan. 
 
Ömsesidigt beroende 
Även om inte alla är beroende av varandra samtidigt så uppstår ett visst beroende genom att 
det finns olika roller i teamen. Medlemmarna måste därför vända sig till varandra för att få 
hjälp med specifika problem. Dessutom skapar den gemensamma ekonomiska målsättningen 
ett beroende genom att alla måste göra ett bra jobb för att teamet ska uppnå de uppsatta 
målen. Detta gäller för såväl team A som B. En ytterligare likhet är att teamledarna i båda 
teamen beskriver även att de upplever att de är väldigt beroende av de övriga 
teammedlemmarna. En av teamledarna beskriver: 
 

Jag är nog mer beroende av dem än de är av mig. Om jag ska lyckas måste de ju lyckas. 
 
I team A anser samtliga respondenter att det finns ett ömsesidigt beroende mellan dem. En 
respondent beskriver: 

 
Väldigt ofta så är det faktiskt så att vi är beroende för de saker som vi behöver göra i teamet, vi 
använder mötestiden till att göra det för det är väldigt svårt att dela upp det (…) det är väldigt 
svårt för enskilda individer att göra saker och ting själv.  

 
Framträdande i team A är respondenternas beskrivning av att de är beroende av de övriga 
teammedlemmarna för att lösa sin individuella uppgift. Om de övriga teammedlemmarna inte 
gör sitt jobb drabbar det respondenten, vilket bidrar till känslan av ett ömsesidigt beroende: 
 

Jag mäts ju bland annat på hur hela affären går, så att om inte X där eller Y där gör sitt jobb, ja 
det kommer att drabba även mig. Då går inte hela affären ihop. Så att det finns ändå ganska 
starka beroenden oss emellan. 

 
Inom team B är meningarna delade, de flesta menar att de inte är direkt beroende av varandra 
i det dagliga arbetet men att de är det i vissa lägen och att de är det totalt sett för att nå det 
gemensamma målet. En respondent i team B svarar på frågan om de är ömsesidigt beroende 
av varandra: 
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Inte primärt ömsesidigt beroende för att lösa våra individuella uppgifter, men samverkansmässigt 
ja. Individerna i gruppen har olika ansvarsområden hos kunden, man har sina olika områden man 
verkar inom. Och man kan ju jobba inom sitt eget område och det kan ju gå ganska bra att göra 
det då, men samverkar man med andra så får man större utväxling och större impact på kunden. 

 
Flera respondenter i team B påpekar också att det fungerar bättre när de samverkar. En 
respondent beskriver deras beroende på följande sätt: 
 

Inte så mycket som vi borde vara . Vi skulle kunna dra nytta av varandra mycket mer. Hjälpas åt 
om saker och ha en tydligare rollfördelning sinsemellan och såna saker, prata med varandra 
mera. 

 
Den största skillnaden mellan teamen beträffande det ömsesidiga beroendet är således att 
team A beskriver ett starkare beroende där medlemmarnas respektive kompetenser gör att de 
behöver varandra för att göra ett bra jobb. Det finns även en större medvetenhet om 
fördelningen av kompetens, vilket gör att teammedlemmarna i team A lättare kan utnyttja sina 
kollegors kompetens. Dessutom finns det inom team A en tydligare insikt i beroendet av 
varandra och vikten av att använda sig av varandra för att uppnå det gemensamma 
ekonomiska målet.  
 
Möjligheter att öva färdigheter 
Inget av teamen har någon gång haft möjlighet att öva sina färdigheter och reflektera över 
resultatet i en situation utan att behöva agera i verkligheten, något som i teorigenomgången 
beskrivs som ”practice fields”. Flera av dem efterfrågar dock detta: 
 

Jag tror att vi skulle må bra av att träna oss i våra respektive roller och i vår interaktion (…) jag 
skulle nog gärna se att det på nåt sätt gick att integrera den här träningen i vår vardag. 

 
Team B har i början av året genomgått en teambuildingövning där de åkte iväg tillsammans 
för att lära känna varandra bättre. Detta var ett uppskattat inslag och förbättrade samarbetet. 
Efter övningen ändrades dock sammansättningen i teamet, varför flera nu efterlyser en 
liknande övning fast med den nya teamsammansättningen. En av respondenterna beskriver: 
 

Vi åkte iväg utomlands, för att vi skulle prata lite kring, ge varann feedback, prata kring hur 
arbetet går, jobba med affärsplanering och vad vi vill åstadkomma med den här kunden. Och två 
personer som var med där försvann ju ur organisationen kort tid efter. Och väldigt mycket av de 
punkterna vi hade att dra vidare har vi aldrig tagit tag i, vi har liksom glidit tillbaka i gamla 
arbetsformer. Så vi har liksom inte tagit det vidare steget. 

 
En likhet mellan teamen är att det överlag ses som någonting positivt att få en möjlighet att 
öva på sina färdigheter i simuleringsövningar och båda teamen anser att teambuildingövningar 
är önskvärda för att förbättra samarbetet. En respondent i team B beskriver: 
 

Jobba med gruppen, jobba med öppenhet, jobba med kanske feedback, kanske reflektioner, att 
utveckla gruppen från början, det har vi liksom aldrig tagit oss tid till (…) jag tror att det hade 
varit mer effektivt, jag tror att det är att det är relationer som inte är riktigt utvecklade och 
bottnade som gör att folk kanske inte säger vad de tänker och tycker till vissa personer och sådär, 
såna där grundläggande basförutsättningar för ett bra samarbete.  

 
Förutsägbarhet i arbetet 
Arbetet för de båda teamen följer i hög utsträckning de ekonomiska cykler som arbetet är 
uppbyggt kring och det bidrar till förutsägbarheten: 
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Alltså det finns ju en viss formmässig förutsägbarhet, vi vet ungefär hur ett år ser ut. Vi vet att vi 
budgeterar under hösten (…) ja det finns några fasta element såhär som kommer att inträffa nån 
gång under året, det vet vi. 

 
En ytterligare likhet mellan teamen är att de båda upplever att trots att det i grund och botten 
finns vissa cykler som följs så finns det dock viss oförutsägbarhet i arbetet: 
 

Utöver de stående momenten så skulle jag säga att det enda som är förutsägbart är att det är 
oförutsägbart för att varje år (…) så händer det nån grej som kullkastar våra planer och gör att vi 
måste tänka i en helt annan riktning (…) Så jag tycker att visst har vi en struktur runt oss hur vi 
jobbar med den här kunden och den är förutsägbar men sen så händer det saker i verkligheten 
som är oförutsägbara.  
 
Vårt team är väldigt, på gott och ont, fria från fasta agendor. Förutom vissa stående punkter som 
ska behandlas vid en viss tidpunkt på året (…) Men därutöver så är vi väldigt styrda av vad som 
händer för kunden just nu. Det negativa är att medlemmar i gruppen kan känna sig förvirrade för 
att det är oklart: vad ska vi ägna oss åt nu egentligen?  

 
En skillnad mellan teamen är att respondenter i team B inte i lika stor utsträckning utnyttjar 
den ramverksmässiga förutsägbarheten som finns samt att det finns en mer negativ syn på 
förutsägbarheten: 

 
Vi har en bra förutsägbarhet i form av planerade möten, vi har planerade agendor för mötena, 
men vi genomför mötena ostrukturerat för vi följer inte agendan och sen kanske inte riktigt tar oss 
framåt i den riktningen som vi borde göra, för vi fastnar i ett lite ostrukturerat sätt att driva 
agendan och planen (…) vi är många av oss som har mycket att göra, vilket gör att vi kanske inte 
hinner jobba så strukturerat och planerat, utan man kör lite ad hoc då. 

 
Vi gör ungefär samma sak hela tiden, på gott och ont. Vi gör ungefär samma saker hela tiden, inte 
speciellt nyskapande utan vi kör på, på nåt sätt. 

 
Organisationen 
Under det övergripande temat organisationen innefattas underteman som organizational 
support, mål, struktur, task clarity, delaktighet och team composition. 
 
Organizational support  
Att få stöd från organisationen, det vill säga från ledning och chefer och att få de resurser som 
behövs för att kunna lösa sin uppgift ingår i begreppet organizational support. Det finns flera 
likheter mellan de båda teamen vad gäller upplevelsen av stöd från chefer och ledning. De 
flesta respondenter upplever att de får tillräckligt med resurser och att de får hjälp när de ber 
om det men att de måste ropa högt för att få det. Det finns inga tydliga skillnader mellan 
teamen beträffande organisatoriskt stöd, utan det råder delade meningar inom båda teamen 
huruvida de får tillräckligt med stöd: 
 

Det är i grund och botten bra (…) vi har liksom hyggligt lätt att få attention. 
 

Inte alls, inte vad jag har sett i alla fall (…) det som jag ser i vårt arbete i gruppen så ser jag 
liksom inte riktigt… vilken hjälp vi har fått från andra.  

 
Det är flera respondenter som uttrycker en kluvenhet: 
 

Organisationen är nog stödjande om vi ber om stöd, till en viss grad. Men jag tror det beror på 
hur man ber och vad man ber om för nåt. Alltså ABC är inte en förlåtande organisation så att 
säga, man bör välja sina kamper om man säger så. 
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Strukturmässigt och ramverksmässigt och såna saker så är den väl stödjande, uppföljning och 
såna bitar. Men sen, jag tycker väl att det saknas till viss del stöd när det verkligen ageras. (…) 
ibland så sägs det: tala om när ni behöver hjälp, och så säger man vi behöver hjälp med det och 
det, och sen händer det inte så mycket. Och det tror jag beror på, ja alla vill så gärna, men många 
har så extremt mycket att göra så de hinner inte. Man är med och kommenterar och har 
synpunkter, men just det här att kliva in och handgripligen göra nånting, där fallerar det. 

 
Återkommande är också beskrivningen av att trots att teamen får hyfsat med resurser kan det 
ibland upplevas som att de proportionellt får för lite stöd, med tanke på hur stort ansvar 
teamet har. Dessutom beskriver flera respondenter att de har högt ställda förväntningar på sig 
och att stödet inte alltid är i proportion till de krav som ställs: 
 

Alla är förstås väldigt måna om att teamet ska göra sitt jobb, därför att det står för en markant del 
av vår omsättning och vinst och alla bekänner på nåt vis med läpparna ändå att (…) vi ska 
prioriteras (…) men sen (…) vi får ofta slåss och fäktas och vifta för att få vår prioritet… och det 
är inte alltid vi lyckas heller, det har hänt flera gånger att vi har sumpat affärer för att vi inte har 
kunnat bemöta möjligheterna med rätt resurstillsättning. 

 
Något som båda teamen beskriver är att det kan vara svårt att få resurser, men att det inte 
beror på att ledningen inte vill ge dem resurser: 
 

Det är en utmaning med våran organisationsmodell (…) vi kan skicka ett önskemål, men om det är 
nåt team som inte heller har nån person som kan det vi efterfrågar, så blir det ingen person. Och 
då kan vi hålla på och tjata eller hoppas hur mycket som helst här borta. Och på det sättet så är 
organisationsstrukturen för att få till rätt resurser inte bra.   
 

Mål  
I ett team bidrar tydliga mål till att alla arbetar i samma riktning. För att kunna arbeta mot 
målen är det också viktigt att alla i teamet har samma syn på vad som är målet. Flertalet 
respondenter i båda teamen upplever att det finns ett tydligt mål med det gemensamma 
arbetet, nämligen det ekonomiska målet, som alla är medvetna om: 
 

Det mätbara målet är ju kopplat till uppgiften och det är t.ex. budget och det är ju väldigt tydligt 
och det följs ju upp varje månad. Och sen så varierar det ju, det kan vara andra saker, t.ex. så 
hade vi ju under första och andra kvartalet i år så hade vi kvalitetsmål då, det var ju också liksom 
tydligt.  

 
En skillnad mellan teamen är att det i team B efterlyses en diskussion om den gemensamma 
målbilden, utöver det tydliga ekonomiska målet: 
 

Om jag minns rätt så tror jag vi diskuterade det i vår förra konstellation, innan vi bytte deltagare i 
gruppen. Men jag är inte så säker på att vi kom fram till nåt färdigt, nån gemensam målbild. Så 
om jag skulle gå in i gruppen idag och fråga: vad är vår målbild, så tror jag att vi skulle bli 
väldigt svajiga allihop. 

 
Bland annat bristen på en gemensam målbild i team B leder till att det kan finnas en 
diskrepans mellan de gemensamma respektive de individuella målen och att de individuella 
målen prioriteras först av teammedlemmar: 
 

De överensstämmer förmodligen inte alls med den här gruppens gemensamma mål. Utifrån 
ekonomiska termer så kan givetvis vissa överensstämma till viss del då men det finns ju andra 
parametrar som styr också. Så jag tror att det är väldigt svårt att harmoniera ihop det. Vi mäts ju 
på både mjuka och hårda värden, men de som mäts på hårda värden de måste ju stämma överens 
med de personliga målen förstås, men sen finns det ju andra saker runt omkring: varför ska vi 
göra det här och vad ska vi uppnå med det?  
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Inom team A upplevs däremot de gemensamma och de individuella målen stämma överens i 
högre utsträckning, diskrepansen mellan dem upplevs inte som lika stor: 
 

Det ska ju vara så och det har varit så att de individuella målen ska summera upp till helheten. 
(…) Vi drar åt samma håll så att säga. 
 

Struktur 
Teamets struktur handlar om ifall det finns tydliga riktlinjer för teamets arbete. En tydlig 
struktur underlättar arbetet genom att alla vet vad de ska göra. På företaget ABC är tydliga 
strukturer och riktlinjer inte något framträdande utan respondenterna i båda teamen beskriver 
att de i stor utsträckning förväntas ta ansvar för sitt eget arbete och skapa sin egen struktur. I 
båda teamen finns det en uppfattning om att mer struktur skulle kunna leda till ett mer 
effektivt arbete. En tydlig skillnad mellan teamen är att avsaknaden av struktur beskrivs som 
problematiskt och påfrestande av respondenterna i team B. I samband med strukturen 
beskriver flera respondenter att de inte riktigt vet vad som förväntas av dem och att de önskar 
sig tydligare riktlinjer: 
 

Målen är tydliga, rapporteringsvägarna är tydliga, vad som ska ingå i affärsplaneringen är 
tydligt, en hel del arbetssätt kring det där är tydligt. Men hur ska vi sen sälja ut det på kunden, hur 
ska vi bedriva det dagliga arbetet? Kvalitetsprocessen finns definierad, det står vad vi ska göra, 
men hur gör man det i verkligheten då? Där är det mer upp till oss och vår kompetens. Och vår 
ork att plocka in det här.  

 
Medan samtliga respondenter i team B beskriver bristen på struktur och riktlinjer, upplever de 
flesta respondenterna i team A antingen att det finns tillräckligt med riktlinjer eller att det trots 
att det kunde varit önskvärt med mer struktur ändå finns tillräckligt för att lösa uppgiften: 
 

Det är inte alltid nödvändigt, vi har en tillräcklig struktur för att kunna lösa vår uppgift. 
Strukturen är inte ett självändamål för oss. Ibland så kommer vi på varandra med att nu är vi väl 
alldeles för lösa i konturerna här. Men då skärper vi upp oss lite grann, ja och så kör vi på det. 
 

I båda teamen beskrivs teamledarna som ostrukturerade och de övriga teammedlemmarna 
menar att det på grund av det kan bli lite stökigt. Flera respondenter efterfrågar ett mer 
strukturerat ledarskap eftersom bristen på struktur ibland kan ge upphov till frustration. Båda 
teamledarna är själva medvetna om att detta är en svag sida men menar att det vägs upp av att 
andra medlemmar i teamet är bättre på att tillföra struktur. 
 
Task clarity 
Task clarity innebär att teammedlemmarna har en gemensam förståelse av uppgiften och hur 
de ska lösa den. När teammedlemmarna får beskriva teamets gemensamma arbetsuppgift 
stämmer svaren överens inom båda teamen, som beskriver att deras gemensamma uppgift är 
att bibehålla och utveckla affären hos en stor kund. De beskriver sin arbetsuppgift främst i 
ekonomiska termer, att det handlar om att sälja så mycket som möjligt men även att leverera 
med kvalitet till kunden. När respondenterna får fundera kring om de tror att det finns en 
gemensam syn på uppgiften uttrycks det att de tror att de har samma syn på vad som är deras 
uppgift, men inte hur den ska lösas:  
 

Jag skulle gissa att de flesta svarar ungefär samma sak (…) till syvende och sist så handlar det om 
att vi är de som ska ta hem försäljningen och vi ska se till att vi gör det långsiktigt och då måste vi 
leverera med kvalitet (…) Men jag är inte säker på att vi egentligen har samma syn på hur vi ska 
nå dit, exakt. 
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En tydlig skillnad mellan teamen är att det i team A framträder en starkare gemensam 
uppfattning kring vad som är uppgiften: 

 
Om vi skulle sätta oss i ett rum, det skulle vara nyttigt, nu har vi faktiskt inte gjort det, men om vi 
skulle sätta oss i ett rum och ställa den här frågan: vad är vår uppgift egentligen och sen låta det 
snurra en stund i rummet så tror jag nog att vi skulle svänga in mot en hyfsad samsyn, det tror jag. 

 
I team B uttrycks det, förutom en osäkerhet kring om alla har samma syn på hur uppgiften ska 
lösas, även en viss osäkerhet kring huruvida de har samma syn på vad uppgiften är 
överhuvudtaget: 

 
Det vet jag faktiskt inte, jag har inte ställt den frågan. Men om jag ska grunda det mot bakgrund 
av vad vi fokuserar på och har agendan på vid våra möten, jämfört med vad jag tycker och jag vet 
också några andra tycker vi ska ha på agendan, så skulle jag säga att vi inte har det. Inte fullt ut.   

 
Delaktighet 
Med delaktighet avses både chefernas och ledningens delaktighet och inblick i 
teammedlemmarnas dagliga arbete samt respondenternas delaktighet i beslut, deras 
självbestämmande och möjlighet att vara med och påverka sitt arbete. När det gäller chefernas 
och ledningens insyn i verksamheten och i det dagliga arbetet finns hos båda teamen en 
uppfattning att cheferna och ledningen får information när det är något särskilt som hänt. 
Flera menar att det finns ett intresse från ledningens sida men det råder dock delade meningar 
om huruvida ledningen har insyn i den dagliga verksamheten:  
 

De har ok förståelse för och insikt i vad det är vi gör (…) alltså vi säger alltid till när det är 
nånting som är kritiskt och nödvändigt, då ser vi alltid till att den informationen delas. Men sen så 
kan jag väl tycka att ordinarieaffären, den som ligger och brummar i botten hela tiden, där är det 
lite svart låda för ledningen då kanske. De vet inte exakt vad som händer där och jag kan få 
känslan ibland av att det tas lite för givet. 
 
Jo men det tror jag nog att de har (…) VD har tagit initiativ till att förstå, pratar med konsulter, 
visar att vi har attention från ledningsnivå. 
 

Trots att det finns en begränsad insyn i den dagliga verksamheten sker ändå ett 
informationsutbyte som gör att chefer och ledningen är uppdaterade på teamens arbete, främst 
genom ekonomiska rapporteringar. Vissa menar att det inte finns någon möjlighet för 
ledningen att sätta sig in i det dagliga arbetet och att det inte finns något behov av att 
ledningen ska ha mer insyn än de har:  

 
Alltså vi har ju rätt så tät uppföljning ekonomiskt, så rent säljmässigt och leveransmässigt så syns 
det ju hela tiden vad vi gör. Och så länge vi då levererar och vi levererar från alla olika 
kompetensområden på ABC (…) så får vi bra attention och vi får en klapp i ryggen och sådär, på 
så sätt så tror jag att ledningen ser vad vi gör. Sen har ju teamledaren dragningar för 
ledningsgruppen nån gång i kvartalet eller liknande, där han presenterar vad vi gör, hur vi står 
till kvalitetsmässigt, vad som händer på kunden och så. Ur det perspektivet så tror jag att de har 
en rätt bra bild av vad vi gör. 

 
Det finns inga tydliga skillnader mellan teamen avseende informationsutbytet, skillnaderna 
finns istället inom båda teamen där vissa respondenter menar att det är synd att inte ledningen 
har mer insyn och att informationsutbytet skulle kunna förbättras. Andra tar upp att det är upp 
till teammedlemmarna att informera ledningen och att det inte är nödvändigt för chefer och 
ledning att veta exakt vad teamet arbetar med. Vissa menar till och med att bristen på insyn är 
något positivt, eftersom de då får lösa uppgiften hur de vill. 
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Informationsutbytet och styrningen uppifrån är kopplad till teamets självbestämmande. Att 
kunna påverka sitt arbete och bestämma själv hur arbete ska läggas upp bidrar till en känsla av 
autonomi. Samtliga respondenter i båda teamen beskriver att de är väldigt självbestämmande 
och kan lägga upp sitt arbete som de vill. Med friheten kommer dock ett ansvar. Så länge de 
löser sin uppgift och uppnår de ekonomiska målen är det ingen som blandar sig i, men det 
gäller att hålla sig inom de ramverk som finns uppsatta: 
 

Det är ingen som lägger sig i det. Och så länge vi gör vad vi ska och gör vår kvartalsrapport till 
ledningen, så. Men skulle vi börja prestera väldigt dåligt och försäljningsbudgeten skulle gå ner 
utan förklaring, då skulle det säkert vara några som blandade sig i.  
 
Vi är självbestämmande,  ja man kan säga såhär, det finns ju saker vi ska förhålla oss till, 
affärsplanering och budget, så det är ju alltifrån styrelsens direktiv ner till ledningen, VD, 
försäljningschef till oss dårå, där får ju vi ganska mycket direktiv på vad som förväntas, årlig 
tillväxt och marginalmål osv. Så att vi vet ju vad vi ska förhålla oss till men sen är vi ju, men alltså 
sen styr vi oss själva när vi gör våran budget och våran affärsplanering, så att ja, jag skulle tycka 
att vi är självstyrande, men självklart så har vi ju förhållningsregler eller riktlinjer då. 
 

Teamen skiljer sig inte åt vad gäller självbestämmande, utan samtliga respondenter förmedlar 
bilden av ett i hög grad självständigt arbete med stor möjlighet att påverka hur de väljer att 
strukturera den dagliga verksamheten, något som de flesta upplever som mycket positivt. På 
företaget ABC verkar detta sätt att arbeta på vara det självklara valet. Det är troligtvis 
ledningens tillit till att medarbetarna ska lösa sin uppgift självständigt som gör att det inte 
finns ett behov av insyn i den dagliga verksamheten. En starkt bidragande faktor till tilliten 
och möjligheten för medarbetarna att arbeta självständigt är den kontinuerliga rapporteringen, 
som gör att ledningen har kontroll över teamens resultat: 

 
Jag tror man nöjer sig med rapporteringen som kommer in. Vi mäter ju om kunderna är nöjda. 
Det är klart, så länge alla de där siffrorna och rapporterna är hyfsat happy, så tror jag inte det 
finns så mycket skäl för ledningen att lägga ner tid på att springa och kontrollera oss, det är inte 
värt mödan.  

 
Eftersom teamens huvudsakliga uppgift är försäljning finns det inget ifrågasättande av denna 
rapportering och kontroll utan det upplevs av respondenterna som en naturlig och i många fall 
positiv del av verksamheten: 

 
Det är inte kontroll, men nyfikenhet. Om det är nånting som, det kan vara alltifrån att just nu har 
vi lite för många konsulter som hotar att hamna på bänken och då kan mycket väl folk fråga ”finns 
det nån möjlighet att trycka på nånstans, få lite extra?” så det är mer den typen av saker. (…) 
Alltså hellre att folk kommer och undrar hur går det där, kan vi göra nåt, ser du nån möjlighet? 
osv. så det är ett sätt som vi försöker ha, att ha de här nätverken, med mycket kommunikation.  

 
I många fall är det även teammedlemmarna själva som tar initiativ till att rapportera hur det 
går, särskilt när resultatet överträffar de mål som har satts upp för teamet. Båda teamen 
beskriver kontrollen och rapporteringen på liknande sätt och det går inte heller att urskilja 
några tydliga skillnader mellan teamen beträffande delaktighet som helhet.  
 
Team composition 
Att teamet har adekvata kunskaper och att det finns tillräcklig kompetens inom teamet är 
nödvändigt för att teamet ska kunna lösa sin uppgift. Inom team A finns det på det stora hela 
en uppfattning om att det finns tillräcklig kompetens. Däremot uttrycker vissa respondenter i 
team A att även om kompetensen som finns är tillräcklig för att lösa den aktuella uppgiften så 
är de inte alltid så bra på att utnyttja de kunskaper som finns inom teamet och att det inte finns 
det några större marginaler:  
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Jag skulle vilja säga såhär, det är ingen kompetens som saknas för att lösa den uppgift vi har nu. 
Men jag tycker att vi har väl konsekvent varit lite dåliga på att bemanna utifrån de målsättningar 
vi har satt (…) Så att vi löser den uppgift, alltså vi får runt den här affären nu och vi är ok riggade 
för det, men om vi vill skifta den i nån riktning, ja då kanske vi borde låta det synas tydligare. 

 
Inom team B ges det uttryck för att det är vissa kompetenser som saknas och att de 
kompetenser som finns inte utnyttjas i den utsträckning som de borde. En skillnad mellan 
teamen är att det inom team B finns en upplevelse av att det saknas kompetens kring deras 
kunds specifika område: 
 

Jag saknar branschkompetens. Det var X, som har slutat i teamet, som jag nämnde tidigare, som 
hade starkast branschkompetens. 
 

Makt  
Under det övergripande temat makt innefattas såväl formell som informell makt. Den formella 
maktfördelningen handlar om i vilken utsträckning alla teammedlemmar har samma 
befogenheter och möjligheter att påverka de beslut som fattas i teamet. Det framkommer 
tydligt inom båda teamen att det är teamledaren som har befogenhet att fatta beslut och att det 
även är den personen som har det yttersta ansvaret för teamet. 
 

Det är ganska klart, alltså X är ju den som är teamledare och den som har det övergripande 
ansvaret (…) självklart så har ju X väldigt stor påverkan på teamet förstås, eftersom han står vid 
styrspaken och lägger mest tid. 
 
Det är ju teamledaren som fattar yttersta beslutet, det tror jag. Så större beslut fattas av honom, 
eller det måste stämmas av med honom. Men sen tror jag att det föreslagna beslutet oftast går 
igenom, men teamledaren har en kontrollfunktion. 
 

Teamen skiljer sig åt genom att i team A har teamledaren släppt ifrån sig en del av makten till 
de övriga teammedlemmarna, som har stor makt inom sina respektive ansvarsområden: 
 

Vi har ju makt utifrån våra egna ansvarsområden (…) den är ju väldigt stark, den är många 
gånger större än teamledarens makt. Så jag gör ju, inom mitt ansvarsområde så gör jag ju väldigt 
mycket utifrån det jag tycker är lämpligt. 

 
Den informella maktfördelningen handlar om i vilken utsträckning alla tar lika mycket plats, 
bestämmer lika mycket och tar för sig inom teamet. Här finns det skillnader mellan teamen så 
till vida att det finns en upplevelse av en jämnare maktfördelning hos respondenterna i team 
A. Det råder inom teamet en uppfattning att alla tar mycket plats och att ingen är mer 
dominant än någon annan: 

 
Jag tror det är ingen som känner att de blir överkörda eller som känner att de inte får säga till, det 
tror jag inte. Så alla som är i det här teamet tycker om att tala om vad de tycker.  

 
I team B ges det istället uttryck för en ojämnare maktfördelning och att det finns flera 
personer som inte kliver fram och tar plats, till förmån för andra personer som kliver fram 
istället. 
 

Definitivt så är det inte en jämnt fördelad maktbalans, det känner jag inte (…) Jag tror det är så 
att det är en eller två individer som kanske får tycka till lite mer än andra. Och det är kanske för 
att de andra sitter tysta. Och av naturliga skäl så bildas det ju också självklart subgrupper, som 
tänker och tycker likadant och utifrån det skapar nån form utav sned maktbalans, på grund av hur 
fördelningen ser ut. 
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Det finns även likheter beträffande den informella makten i de båda teamen. I båda teamen är 
det flera respondenter som uttrycker att det finns en stämning som gör att alla ges en 
möjlighet att komma till tals, även om det i team B är vissa som inte tar den chansen. Det är 
även så att maktfördelningen i båda teamen baseras på vilket område diskussionen gäller samt 
på konsultens erfarenhet/senioritet.  

 
Alltså i teamet så har jag inte liksom upplevt att nån har mer makt eller tar mer eller mindre plats, 
utan det är mycket baserat på vad vi pratar om, vem har bäst kompetens att yttra sig. Så där tycker 
jag att det har varit väldigt öppet och flexibelt, där tycker jag liksom inte att det har varit den 
person som haft mest makt utifrån en titel eller roll som hörs mest, det tycker jag faktiskt har 
funkat väldigt bra. Det är ju liksom kompetensen och bakgrunden som räknas, inte vad man har 
för roll. 

 
Teamledaren 
Under det övergripande temat teamledaren innefattas underteman som ledarstil och 
teamleader coaching samt feedback. 
 
Ledarstil och teamleader coaching  
En ledare som bjuder in alla teammedlemmar och ger alla lika mycket utrymme skapar en 
känsla av att alla är lika mycket värda och gör att alla vågar ge uttryck för sina åsikter. 
Teamledaren i såväl team A som B beskrivs som sådana omtänksamma ledare med ett stort 
engagemang, som bjuder in alla och får alla i teamet att känna sig sedda och lika mycket 
värda. Om teamledaren i team A heter det: 
 

Han är en relationsmänniska. Väldigt mjuk, trivs att vara bland folk. (…) Han har ju en utpräglad 
social förmåga och förstår vad folk känner och behöver för att må bra. 

 
Teamledaren i team B beskrivs på följande sätt: 
 

Han är ju inneslutande,  innefattande, vad heter det, omfamnande. (…) Han är en fantastiskt 
öppen person, jättebra på att bjuda in, jättebra på att dela med sig av information, få alla att 
känna att det här är bra, kul och spännande. 
 

Team leader coaching innebär bland annat i vilken utsträckning ledaren är tillgänglig och tar 
ansvar för att coacha teamet. Att båda teamledarna är extremt arbetsmässigt överbelastade 
påverkar självklart både deras tillgänglighet och deras förmåga att coacha teamet. Avseende 
tillgängligheten går det att urskilja olikheter mellan teamen. I team A råder överlag 
uppfattningen att teamledaren är tillgänglig trots att han är överbelastad och trots att det 
ibland kan vara svårt att få tag på honom: 
 

Han är alltid tillgänglig faktiskt. Och är han inte tillgänglig just då så ringer han alltid upp eller 
tar kontakt igen, så det är han otroligt bra på. 
 

I team B råder delade meningar, men några respondenter menar att tillgängligheten hos 
teamledaren kunde förbättras: 
 

Ja den är nog inte den bästa. Men det är nog inte, jag tror att alla våra säljansvariga är väldigt 
svåra att nå. Han återkommer om han anser att han själv eller teamet har nånting att vinna på det. 
Inte så mycket om jag har nånting. Så att det gäller att formulera sig så.  

 
Beträffande förmåga till stöttande finns även där vissa olikheter mellan teamledarna. 
Respondenterna i team A beskriver överlag sin teamledare som mer stöttande och mer 
bidragande till en vi-känsla än respondenterna i team B. En annan påfallande skillnad är att 
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teamledaren för team A släpper ifrån sig makten mer; det finns flera personer i team A som 
ibland kan gå in och tillfälligt ta över den informella ledarrollen. Detta upplevs både av 
teamledaren och av övriga teammedlemmar som något positivt. Teamledarens position i team 
A ifrågasätts aldrig, utan istället handlar det om att den person med mest erfarenhet inom ett 
område kan ta ledarrollen i en diskussion. Det beror till viss del på att många inom team A är 
väldigt seniora, har arbetat på ABC länge och har mycket erfarenhet av att arbeta med 
kunden. Detta gör att teammedlemmarna är självständiga och inte har behov av så mycket 
coaching från teamledaren: 
 

Alltså det är ju inte så kanske då att X är den mest seniora personen i teamet, utifrån alla 
perspektiv. Han är teamansvarig och har försäljningsansvaret, X coachar mig i vissa perspektiv, 
jag coachar honom i andra perspektiv, Y också… det är liksom ett ge och ta där olika personer 
har mest senioritet i olika aspekter då.  

 
I team B är teammedlemmarna inte lika självständiga och det verkar finnas ett större behov av 
stöttande från teamledaren. När det behovet inte blir mättat påverkar det motivationen i 
teamet. Några respondenter upplever att teamledaren skulle kunna stötta och coacha teamet 
mer: 
 

Jag vet att han är lite frustrerad över att han inte når fram riktigt med att få teamet att gå igång. 
Nej jag tror inte det är hans bästa gren faktiskt, han drivs av försäljning, det är ju så, han är 
säljare. 

 
Dessutom är det sällan i team B som någon annan går in och tar över rollen som informell 
teamledare, något som teamledaren själv beklagar. Han upplever att det inte finns någon 
självklar person att lämna över till eftersom det inte är någon som riktigt vill. Mycket beror 
det på tidsbrist också; det finns inte någon som anser sig ha tid för det extra arbete som det 
innebär att ta över ansvaret för teamets arbete. 
 
Feedback 
På företaget ABC arbetar de mycket aktivt med feedback. Det är många respondenter i båda 
teamen som upplever att de, trots att de har verktyg för att kunna arbeta med feedback, ändå 
inte arbetar tillräckligt mycket med feedback i vardagen. Teamledarens förmåga till att både 
ge och ta emot feedback har en stor inverkan på hur mycket teamet faktiskt använder sig av 
feedback. I båda teamen beskriver teammedlemmarna att de inte har haft så mycket 
utpräglade feedbackövningar där man sätter sig ner och ger varandra feedback. Teamledaren i 
team A har enligt respondenterna lätt för att ge både positiv och negativ feedback och de 
anser att det trots att de inte har feedbackövningar ändå finns utrymme för spontan feedback i 
vardagen: 
 

Feedbacken är dels mycket positiv uppmuntran med ganska positiv atmosfär, att berömma det som 
är bra, att förstärka det, men sen också när vi tycker nånting inte är bra så kan vi säga det. 

 
I team B finns det däremot vissa respondenter som anser att teamledarens förmåga till att ge 
feedback skulle kunna förbättras: 
 

Hans feedback är lite runt gröten, istället för att gå rakt på kärnan. Feedback kan jag väl inte 
påstå att vi är alltför duktiga på nån av oss i teamet (…) men han får gärna ge mer feedback 
tycker jag. 

 
Teamledaren för team B säger själv att han skulle kunna bli rakare i sin feedback och att 
bristerna i feedback beror på att han undviker jobbiga situationer, att han är lite konflikträdd.  
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Det finns en överensstämmelse mellan teamen när det gäller teamledarens förmåga att bjuda 
in till att teammedlemmarna ska ge feedback tillbaka. Båda teamledarna beskrivs som väldigt 
öppna och mottagliga för feedback. Om teamledaren i team A heter det: 

 
Inte så att det är regelbundet och i nån fast form, men han brukar… ja vara öppen med sin egen 
insyn i eller uppfattning om vad han har för brister och styrkor. Och i samband med det också 
bjuda upp till att säg gärna, tala gärna om för mig, hjälp mig med det här, det är nästan så att han 
ibland är för ja, ödmjuk. 

 
Och teamledaren i team B får utlåtandet: 
 

Det är nog en av hans styrkor, hans öppenhet. Sen är det inte alltid så att han ber om feedback, 
men han är väldigt öppen med sig själv och vem han är, svagheter och styrkor, han är väldigt lätt 
att vara med som individ. 

 
Det finns således både skillnader och likheter mellan teamledarna avseende teamledarnas 
förmåga till feedback, där skillnaderna handlar om att ge feedback och likheterna om att bjuda 
in till feedback. Sammantaget verkar det dock som att teamledaren har en stor inverkan på hur 
mycket teamet arbetar med feedback.  
 
Relationer 
Under det övergripande temat relationer innefattas underteman som sammanhållning, 
kommunikation och konflikthantering, motivation, tillit samt tidigare erfarenheter av 
lärandebeteenden. 
 
Sammanhållning 
Teamets sammanhållning innebär individernas känsla av samhörighet med teamet. Under 
detta tema ingår även respondenternas beskrivningar av sina inbördes relationer och respekten 
för varandra. Teamen skiljer sig åt beträffande hur länge den befintliga sammansättningen av 
teamet funnits. I team A har den respondent som kom in senast i teamet varit med i ett och ett 
halvt år. I team B har den respondent som varit med i teamet kortast tid varit med i åtta 
månader. Det har dessutom tillkommit ytterligare en teammedlem för ca två månader sen, 
som inte ingår i intervjustudien. 
 
Respondenterna i team A redogör för en hjälpsamhet, en öppenhet och en prestigelöshet inom 
teamet. Det finns en stor ömsesidig respekt för varandra och en positiv stämning i teamet med 
varma relationer medlemmar emellan. Samarbetet fungerar i stort sett bra: 
 

Givet hur lite vi träffas så är det nästan konstigt hur bra det fungerar. Det är det jag tar avstamp i 
när jag säger att min slutsats blir att det är en ganska mogen grupp. 

 
I team A känner medlemmarna varandra väldigt väl. Vissa känner dock varandra mer än andra 
och en del umgås även privat. Att teammedlemmarna har nära relationer med varandra har 
både positiva och negativa konsekvenser. De djupa relationerna gör att det finns ett genuint 
intresse för varandra, det skapar ett öppet klimat och bidrar till samhörigheten. Men de nära 
relationerna leder också till att de överskattar samarbetet och inte utnyttjar gruppens fulla 
potential. Dessutom finns det risker med att vissa känner varandra bättre: 
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Det finns väldigt mycket djupa relationer mellan individer. Däremot så är det inte djupa relationer 
mellan alla, alla till alla, om du förstår vad jag menar. Och det här kan ju ibland vara lite farligt 
också för det skapar ju, kan ju skapa lite subgrupperingar, att man involverar de som man har den 
bästa relationen med sen tidigare då. Så återigen, nån form av gruppbyggande hade varit bra, 
främst då för att förstärka de relationerna med dem som man inte hade så stark relation med 
innan. 
 

De flesta respondenter i team A understryker dock att samarbetet fungerar bra idag, men att 
det skulle kunna fungera ännu bättre om teamet utvecklades och fick en starkare samhörighet. 
Att sammanhållningen inte har utvecklats till fullo beror enligt teammedlemmarna delvis på 
att det inte behövs för att lösa uppgiften, men att det mest är en prioriteringsfråga. Teamet 
beskrivs som en mogen grupp med stor potential. Även om sammanhållningen är hyfsad idag 
tror många att den skulle kunna bli ännu bättre om teamet genomförde övningar tillsammans. 
Förutom att samhörigheten skulle stärkas tror respondenterna även att effektiviteten i gruppen 
då skulle kunna öka. Det som främst har gjort att sammanhållningen trots allt är god inom 
team A tror respondenterna beror på en kombination av stoltheten över att ha gjort ett så bra 
resultat och frustrationen över det stundtals bristande stödet från organisationen.  
 
Respondenterna i team B beskriver att det finns en respekt mellan teammedlemmarna och en 
god stämning i teamet. De nya medlemmarna har dock inte hunnit jobba sig in i teamet, 
respondenterna beskriver att de inte hunnit lära känna varandra, inte riktigt har blivit ett team 
än och att alla inte hittat sina roller: 
 

Alla har inte varma relationer med varandra, det känns inte så. För vi är så pass, det är flera 
stycken som är nya och inte har hunnit lära känna varann (…) man känner inte varandra 
tillräckligt bra för att förstå eller ta till sig: vad är det personen säger, är det viktigt eller mindre 
viktigt, hur ska vi kunna arbeta tillsammans och förtroendet saknas, eller har inte byggts upp där 
egentligen (…) Om jag tittar på gruppen som den ser ut just nu så är det liksom två individer 
egentligen, som inte är med i gruppen.  
 

Samhörigheten och vi-känslan i team B är på grund av detta begränsad. Teamet beskrivs till 
skillnad mot team B, som omoget: 
 

Jag skulle säga att det är lite som den första fasen i grupptillhörigheten, vad heter det, en 
bekvämlighetsfas innan bubblan börjar spricka och vi börjar ta oss till nästa fas. 
 

Några respondenter i team B menar också att en del relationer är lite ansträngda och att det 
finns en del spänningar som främst beror på höga förväntningar och tidsbrist. Flera 
medlemmar kallar teamet för ett nätverk istället för team och menar att de idag inte fungerar 
som ett team. Trots att de inte är ett fullt fungerande team fungerar samarbetet ändå hyfsat 
bra, men vissa respondenter uttrycker oro över risken att resultatet kommer att försämras nu 
när individer i teamet har bytts ut. Vissa respondenter tror att avsaknaden av sammanhållning 
delvis beror på att det inte finns något tydligt gemensamt mål: 
 

Man ska driva mot ett konkret mål eller nåt sånt där för att det ska uppstå (…) Ja jag tror att vi är 
inte, vi kan inte tydligt påverka teamet, utan antingen så går vi bra genom att vi gör egna 
prestationer, men gemensamma prestationer är det nog ingen som kan se att vi tjänar nånting på, 
utan teamet som sådant tjänar på individuella prestationer. Vi ser inte att gruppen som sådan är 
effektivare än individuella insatser, det tror jag inte. Så därav min benämning på teamet mer som 
ett nätverk.  

 
I likhet med team A tror team B att det finns potential i teamet som inte utnyttjas fullt ut. En 
respondent menar att de har verktygen för att förbättras men att de inte mäktar med för att de 
har för mycket att göra. Den största skillnaden mellan teamen beträffande sammanhållningen 
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är att team A beskrivs som ett moget team med nära relationer medan team B beskrivs som ett 
mer omoget team med flera nya medlemmar som inte har hittat sin plats i teamet ännu. Båda 
teamen efterlyser dock gruppövningar för att skapa en starkare sammanhållning. 
 
Kommunikation och konflikthantering 
Kommunikationen beskrivs i båda teamen som rak, öppen, konkret och avskalad. Ingen säger 
mer än vad som behövs och tonen under möten är oftast positiv men kan ibland bli lite 
frustrerad på grund av tidsbristen. Teamen skiljer sig inte åt vad gäller kommunikationen och 
inget av teamen har heller upplevt några större konflikter. Team A har däremot haft några 
mindre konflikter som de löste genom att de personer som var inblandade satte sig ner 
tillsammans och redde ut det. Team B har inte upplevt några konflikter alls och det beror 
enligt vissa respondenter på gruppens omognad: 
 

Vi har inte haft några tydliga, alltså vi har inte gått in i den konfliktfasen. Vi hade väl tendenser på 
förra mötet tror jag (…) och det debatteras inte ut under mötet, vi stoppar, och det är inte så att de 
parter som hade början till en konflikt, det är inte så att vi sätter oss ner efteråt och diskuterar 
varför hamnade vi i den situationen. Jag känner inte att vi har nått den nivån där vi öppet kan ta 
den dialogen och diskutera den konflikten i gruppen. 

 
Det finns olika uppfattningar i team B om hur teamet skulle hantera en konflikt om den väl 
skulle uppstå. Vissa respondenter tror att den skulle lösas på en gång medan andra är mer 
negativa: 
 

Vi är ju tränade att hantera konflikter, men vi skulle nog inte, i och med att det är nytt så tror jag 
att det skulle vara lite tafatt tror jag. Vi skulle nog inte hantera det direkt, utan det skulle vara lite 
tafatt. (…) Till en början skulle vi definitivt lyfta på mattan och sopa under den, vi är ett nätverk 
och vi träffas om 14 dagar och de där två-tre timmarna nästa gång kan man hålla masken, det är 
väl inga problem. Sen att alla känner i gruppen att det är konflikt, men vad fan det är ju tre 
timmar det går väl att överleva. Så jag tror att tafatt, och sen skulle man nog låta det vara och 
sådär: det läker säkert, låt de där lösa det. 

 
I team A råder generellt uppfattningen att om det uppstod en konflikt så skulle den lösas så 
snart som möjligt genom att de inblandade personerna satte sig ner och diskuterade. 
Orsakerna till att respondenterna tror att konflikter skulle lösas på en gång beskriver de är att 
ingen av teammedlemmarna är konflikträdda, det är en rak och öppen kommunikation och 
alla säger vad de tycker samt att de tidigare små konflikter som dykt upp inte har sopats under 
mattan. 
 
Motivation  
Motivation innefattar såväl engagemang som hur mycket teammedlemmarna prioriterar 
teamets arbete. Teamen skiljer sig åt beträffande motivation och engagemang och generellt 
kan sägas att motivationen i team A beskrivs som högre än i team B. Framförallt när det gäller 
hur mycket teamarbetet prioriteras av teammedlemmarna men även hur engagerade de är i 
teamets arbete. En respondent i team A säger: 
 

Engagemanget är enormt stort, alla är i princip tillgängliga för varann. (…) det enda jag upplever 
prioriteras över det här, det är ju att man har väldigt viktiga grejer ute hos kunden. Och då är det 
ändå nånstans att prioritera det här. 

 
Prioriteten för teamets arbete upplevs däremot inte som den högsta av respondenterna i team 
B:  
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Jag har en känsla av att alla i teamet prioriterar det här för lite just nu (…) jag är rädd för att 
engagemanget blir för lågt. Är det dessutom kämpigt på kunden, att få till mötena, ja då 
prioriterar man bort det, för man har så mycket annat att göra ändå. Och det är det som gör mig 
lite oroad, inför nästa år och sådär.  

 
Respondenterna i team B beskriver bland annat att engagemanget sjunker på grund av 
tidspressen, incitamentsystemet och bristen på struktur i arbetet. Engagemanget beror också 
på vilka uppdrag de har för kunden för tillfället. De konsulter som inte har något uppdrag för 
den kund som teamet ansvarar för, är inte lika motiverade att delta i teamets arbete vilket 
upplevs som problematiskt. Något som tas upp är också att det är svårt att bedöma de andra 
teammedlemmarnas engagemang eftersom de inte kommunicerar tillräckligt med varandra för 
att ha insyn i vad de andra i teamet gör. 
 
Tillit 
Tillit handlar om i vilken utsträckning teammedlemmarnas gemenskaper präglas av tillitsfulla 
relationer, det vill säga hur mycket de litar på varandra. Det finns en varierande grad av tillit 
inom båda teamen, det vill säga de litar olika mycket på olika personer. Främst beror det på 
hur väl de känner varandra. Överlag är tilliten god i teamen, framförallt litar 
teammedlemmarna på varandras intentioner. En respondent i team A säger: 
 

Ja jag litar på att de vill det jag vill, jag litar på att de är goda ABC-medborgare, att de har 
integritet i kunddimensionen så att de vill kundens väl, har förmåga att förstå vad kunden behöver 
och agerar utifrån det. Och sen så känner jag mig också trygg med de i hantverket, jag vet att de 
är duktiga konsulter och det de lämnar ifrån sig är bra. 

 
Några personer i team B upplever dock en bristande tillit som delvis beror på tidsbrist, som 
medför att de inte litar på att de övriga teammedlemmarna kommer att prioritera teamets 
arbetsuppgifter, och delvis beror på att de inte känner varandra tillräckligt väl. Generellt är 
dock tilliten god: 
 

Jag tror det finns en personlig tillit mellan de flesta. Det finns nog några relationer som liksom 
inte har klickat riktigt. Och det finns ju nån i teamet, som jag ju knappt känner, vissa människor 
öppnar inte upp på samma sätt. Men i övrigt (…) det är antingen tillit, eller så är det några som 
man inte riktigt har den relationen med, att man har kommit dit.  

 
Teamen beskriver olika anledningar till varför tilliten i teamet har uppstått. I team A tror 
respondenterna att den höga tilliten beror på att de har haft goda erfarenheter av samarbetet 
förut och att alla i teamet har en hög kompetens och litar på varandra utifrån det. Några menar 
också att det beror på företagskulturen, där värderingar spelar in och gör det möjligt med 
öppenhet och tillit. Det påpekas även att teammedlemmarna känner varandra väldigt väl och 
har relationer sen långt tillbaka vilket förstärker tilliten. Inom team B menar de att tilliten 
kommer sig av teamledarens beteende och att teammedlemmarna har rätt matchning 
personlighetsmässigt. Några uttrycker det som att de måste lita på varandra för att kunna lösa 
uppgiften och att det ömsesidiga beroendet ger upphov till tillit: 
 

Om man inte då hade den här förmågan att ha den här tilliten oss emellan, så skulle vi inte ha 
lyckats, tror jag. Och jag tror också det är väldigt viktigt, jag är en av dem som jobbat längst på 
den här kunden, och för mig så känns det extremt viktigt att jag vet och känner till och har tillit till 
de personer som är därute och springer, för jag är ju ofta en av de första som får höra om det är 
nånting fel. Då skulle det kännas extremt jobbigt att ha personer i teamet som jag inte känner tillit 
för. För det slår tillbaka på min egen credibility och mina egna relationer där. 
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Tidigare erfarenheter av lärandebeteenden 
Tidigare erfarenheter av lärandebeteenden handlar om hur respondenterna tidigare har 
bemötts av de övriga i teamet när de till exempel ställt frågor eller erkänt misstag. I team A 
har frågor och erkända misstag lett till gliringar, dock alltid med glimten i ögat.  
 

Alltså det finns ju skämtkommentarer som sägs med glimten i ögat, men jag har aldrig tagit nåt 
sånt (…) det kan ju komma kommentarer, men i såna fall så sägs det med glimten i ögat, så jag 
tror inte att det uppfattas som nånting annat än som en positiv skämtkommentar. 

 
Prestigelösheten i team A anses vara en av orsakerna till att bemötandet är avspänt och 
skämtsamt. I team B har erkända misstag bemötts med humor eller vänlighet: 
 

Jag tror inte teamet reagerar alls, man gör det som man alltid gör när nån berättar nånting: jaha, 
okej vad gör vi nu då? Ingen blir arg, ingen fördömer.   
 

Båda teamen beskriver att det aldrig har varit någon som blivit kritiserad, generad eller hånad. 
 
Teman som faller utanför undersökningsramen 
Ett tema som dök upp många gånger under intervjuerna och som inte passade in under något 
av de fem övergripande temana, är tidsbristen och de högt ställda förväntningar som 
konsulterna ständigt arbetar under. Stressen som detta ger upphov till verkar bland annat 
påverka tilliten, kommunikationen, motivationen och sammanhållningen. Tidsbristen kan 
därför i förlängningen även tänkas påverka den psykologiska tryggheten, varför det är 
motiverat att ta upp det i resultatet. Båda teamen tar upp tidsbristen som problematisk för att 
det hindrar sammanhållningen och teamkänslan. Respondenterna beskriver att det inte finns 
tid för att jobba med gruppen och med feedback och att de skulle kunna vara mer 
sammansvetsade om de la ner tid på det. Teamen har inte heller tagit sig tid för 
feedbackövningar eller simuleringsövningar trots att båda teamen tror att de skulle ha stor 
nytta av det.  
 

Jag tror det skulle vara nyttigt att öva grupparbete (…) För det är ju, tror jag, nånting som man 
prioriterar bort, när man bara springer snabbare och snabbare. 

 
Många upplever också att det är svårt att få tid för fysiska möten och när de väl har möten blir 
det lätt en forcerad stämning och avskalad kommunikation vilket påverkar effektiviteten. Ett 
annat problem som båda teamen beskriver är att tidsbristen ger upphov till att fokus hela tiden 
ligger på nuet. Det saknas en långsiktighet och ett strategiskt perspektiv, som helt enkelt inte 
hinns med när agendan är fulltecknad. Det saknas också tid för reflektion kring teamets 
arbete, bland annat tar de sig inte riktigt tid att reflektera kring teamets uppgift och mål.  
 

Man är oftast problemorienterad, man diskuterar oftast det som, vad är det för problem nu, vi 
måste göra ditten och datten för att det ska vara klart nästa vecka, mycket ganska kortsiktig 
planering så sett, man gör det som brinner mest just nu. Och vi tappar lite grann i den strategiska 
inriktningen och kanske också tid för reflektion, att fundera över form och såna grejer så att, jag 
tror, det är inte det att man inte diskuterar det, men att det nästan alltid kommer i sista hand, att 
man inte hinner med det. 

 
En skillnad mellan teamen är att team B tar upp många fler konsekvenser av tidsbristen än 
team A gör. Bland annat beskriver flera av respondenterna i team B att de på grund av 
stressen inte prioriterar teamets arbete och att det påverkar motivationen och engagemanget i 
teamet. Tidsbristen leder också till att de individuella målen hamnar före de gemensamma när 
tiden är begränsad: 
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Jag tror såhär, att de flesta bara mäktar med sina individuella mål. Om man ska välja att lägga 
kraften på nånting, så hinner man bara med de individuella målen. 
 

Andra problem relaterade till tidsbristen som respondenterna i team B upplever är att de inte 
hinner ta tag i småkonflikter, att det leder till sämre kvalitet i arbetet och sämre tillgänglighet 
hos teamledaren samt att de inte tar sig tid till att fördela arbetsuppgifterna och ansvaret.   
 
 

D i s k u s s i o n  
 
Syftet med föreliggande intervjustudie är att undersöka vilka faktorer som bidrar till 
psykologisk trygghet i team. Genom att jämföra ett team med en hög psykologisk trygghet 
och ett team med en medelhög psykologisk trygghet kunde skillnader och likheter identifieras. 
Likheterna är bland annat att det i båda teamen finns en viss förutsägbarhet i arbetet, att 
teamledaren behandlar alla teammedlemmar lika, att det finns ett visst informationsutbyte 
med ledningen och att det finns en rak kommunikation. Det finns även skillnader mellan 
teamen beträffande flera faktorer. I teamet med hög psykologisk trygghet är bland annat 
teamledaren mer tillgänglig och stöttande, den informella maktfördelningen jämnare, det 
ömsesidiga beroendet starkare och teamets sammanhållning starkare.  
 
Huvudproblemet med studien är att det med den metod som valts inte går att dra några säkra 
slutsatser om vilka faktorer som påverkar psykologisk trygghet. Det skulle till exempel kunna 
vara så att det är en faktor som påverkar den psykologiska tryggheten eller att det är så att det 
krävs ett visst antal faktorer för att uppnå en hög psykologisk trygghet och att teamet med 
medelhög psykologisk trygghet endast har några av dem. Det är ett generellt problem i 
kvalitativa analyser att sambanden inte kan fastställas på det sätt som låter sig göras i 
kvantitativa analyser. Upplägget i denna studie, med ett team med medelhög och ett team med 
hög psykologisk trygghet, försvårar ytterligare tolkningen av resultaten eftersom både 
skillnaderna och likheterna skulle kunna indikera faktorer som påverkar den psykologiska 
tryggheten. Det är med hänsyn till detta resonemang mycket svårt att uttala sig om samband 
och i princip omöjligt att uttala sig om orsakssamband endast med utgångspunkt i skillnader 
och likheter mellan teamen. När det talas om samband i diskussionen så avses alltså inte 
samband i statistisk bemärkelse och sambanden ska således inte på något sätt uppfattas som 
fastställda utan handlar i mångt och mycket om hypoteser. I diskussionen utgår jag trots detta 
i huvudsak ifrån att det skulle kunna vara så att likheterna, i de fall där båda teamen har 
positiva upplevelser av en faktor, möjligen kan ses som grundläggande förutsättningar för att 
uppnå en åtminstone medelhög psykologisk trygghet medan skillnaderna möjligen antyder 
vilka faktorer som bidrar till en hög psykologisk trygghet. Att det inte går att finna skillnader 
mellan teamen beträffande en faktor innebär alltså inte nödvändigtvis att den saknar betydelse 
för psykologisk trygghet.  
 
Det mest slående i resultatet är hur tydliga skillnaderna faktiskt är mellan teamen och att det 
finns olikheter beträffande så många faktorer. Troligen hade skillnaderna varit ännu större 
mellan två team med låg respektive hög psykologisk trygghet och det hade förmodligen varit 
än mer givande med en sådan jämförelse eftersom resultatet troligen hade varit mer entydigt. 
På grund av etiska skäl bedömdes det emellertid inte som möjligt. Den aktuella studien 
begränsas till faktorer på grupp- och i viss mån organisationsnivå. Det hade varit givande att 
även undersöka individfaktorer, till exempel hur olika personlighetstyper bidrar till att skapa 
en psykologisk trygghet i team, men det bedömdes inte finnas utrymme för det inom ramen 
för denna studie.  
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Eftersom studien baseras på intervjuer med endast tio personer är generaliserbarheten 
begränsad och resultatet bör tolkas försiktigt. Urvalet kan inte ses som representativt för team 
i allmänhet eftersom respondenterna arbetar inom konsultbranschen som är ett specifikt 
område och i en speciell miljö med mycket tidspress och höga krav. Resultatet hade även 
kunnat se annorlunda ut om de undersökta teamen hade arbetat heltid med den gemensamma 
teamuppgiften istället för att ha många åtaganden utanför teamarbetet som de aktuella teamen 
hade. Troligtvis hade teamen då exempelvis i högre grad prioriterat teamets arbete. Ett 
ytterligare problem med urvalet som kan ha påverkat resultatet är att endast en av tio 
respondenter var kvinna. Detta borde kanske mer noggrant ha kontrollerats för när urvalet 
gjordes. Sammantaget gör detta att generaliserbarheten i resultaten kan ifrågasättas. Denna 
explorativa studie bör med ovanstående omständigheter i åtanke i första hand ses som en 
vägvisare som pekar på vilka faktorer som möjligtvis kan påverka den psykologiska 
tryggheten och därmed i första hand kan vara aktuella för vidare studier. En styrka i studien är 
dock att urvalet gjordes utifrån enkätdata från en enkät som 25 team besvarat. Det var ett 
systematiserat urval där teamen valdes ut utifrån urvalskriterier om nivån på psykologisk 
trygghet. Dessutom fick respondenterna även besvara en kontrollfråga under intervjun för att 
validera nivån av psykologisk trygghet.  
 
Innan intervjuernas genomförande informerades respondenterna om studien och dess syfte av 
respektive teamledare. Det gjorde att jag inte hade kontroll över deras förförståelse kring 
studien och vad intervjuerna skulle komma att handla om. Flera respondenter påpekade också 
att de hade velat få mer och gärna skriftlig information om studien och vad intervjun skulle 
handla om, istället för endast kortfattad muntlig information per telefon. Det var dock ett 
medvetet val att inte i förväg ge respondenterna för mycket information, till exempel om vilka 
teman intervjun skulle täcka, för att de inte skulle tänka ut svar i förväg utan svara spontant. 
Andra omständigheter som kan ha påverkat resultatet är att jag på förhand visste vilket team 
som hade hög respektive medelhög psykologisk trygghet. Det kan ha gjort att sättet frågorna 
ställdes på och tolkningen av data inte var exakt likadana även om det naturligtvis 
eftersträvades. Möjligen hade bedömningar och tolkningar blivit mer objektiva om jag hade 
varit ovetande om teamtillhörighet under datainsamlingen och eventuellt även under analysen. 
Som alltid vid kvalitativa analyser sker en subjektiv tolkning som medför risker för 
reliabiliteten. Interbedömarreliabiliteten hade kunnat vara högre ifall en utomstående person 
hade gått igenom och tolkat materialet men det fanns tyvärr inte möjlighet till det inom ramen 
för studien.  
 
Vid intervjuer finns det alltid en risk för social önskvärdhet i svaren. I det här fallet skulle det 
ha kunnat innebära att respondenterna inte vill säga något negativt om sina team eftersom de 
då riskerar att själva speglas i det och uppfattas negativt. Jag upplever dock att jag fick en god 
kontakt med de flesta och att många respondenter var väldigt öppna med sina åsikter och 
snarare såg intervjun som en chans att få ”prata av sig” än att upprätthålla en fasad. Flera 
respondenter utryckte efteråt att de tyckte att det var positivt att få prata om teamet och att det 
hade fått dem att börja reflektera kring de här frågorna och vilja förändra saker. Min person 
och mitt sätt att intervjua påverkade naturligtvis svaren jag fick i intervjuerna. Det faktum att 
jag snart är färdig psykolog verkade dock inte avskräcka respondenterna utan tvärtom göra de 
mer villiga att berätta om sin situation. Effekten kan dock ha fått dem att utrycka sig mer 
negativt än de annars skulle gjort, för att de såg en chans att få ”prata av sig”. Det fanns inte 
heller några andra forum för respondenterna att prata om teamets arbete vilket också kan ha 
bidragit till ett behov hos respondenterna att prata om det som är jobbigt med teamets arbete.  
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Frågorna formulerades inte på exakt samma sätt eller i samma ordning under intervjuerna, 
men det bör inte ha haft alltför stor inverkan på resultatet eftersom samma teman och i 
huvudsak samma frågor täcktes av under samtliga intervjuer. Eftersom studien är explorativ 
och det inte finns så många liknande studier inom området är det i övrigt svårt att uttala sig 
om validiteten genom att det inte går att jämföra resultaten med tidigare studiers resultat på ett 
tillfredsställande sätt. Vissa frågor kan ha tolkats olika av olika respondenter, vilket kan ha 
försämrat validiteten. Som exempel kan nämnas att det märktes vid analysen av materialet att 
respondenterna hade tolkat in olika betydelse i begreppet tillit. Det hade i det fallet kunnat 
undvikas om jag hade definierat begreppet tillit i anslutning till frågan.  
 
Några svårigheter jag mött under arbetet med uppsatsen var bland annat att få tag på 
respondenterna och att hitta en tidpunkt när de kunde ställa upp på en intervju. 
Respondenternas pressade arbetssituation märktes även av ibland under intervjuerna, genom 
att respondenterna verkade stressade och till exempel tittade ofta på klockan, hade 
mobiltelefonen på under intervjun osv.  
 
Kontrollfrågan som ställdes till teammedlemmarna angående psykologisk trygghet visade på 
samma resultat som den enkät som respondenterna tidigare hade besvarat. Detta tyder på att 
upplevelsen av psykologisk trygghet inte hade förändrats nämnvärt under tiden mellan 
enkätens och intervjuernas genomförande. Ett förvånande resultat var dock att alla inte hade 
samma syn på den psykologiska tryggheten i team B. Enligt Edmondson (2004) har 
medlemmar i samma team ofta samma uppfattning om psykologisk trygghet, vilket inte 
visade sig vara fallet i denna studie. En orsak till det skulle kunna vara att några respondenter 
är nya i teamet och därför upplever en lägre psykologisk trygghet än de som varit med en 
längre tid.  
 
Likheter mellan teamen 
En faktor som enligt denna studie inte verkar ha en avgörande betydelse för psykologisk 
trygghet är att det finns forum där medarbetare har möjlighet att öva sina färdigheter utanför 
den verkliga arbetssituationen, något som Edmondson (2004) kallar för ”practice fields” och 
enligt henne främjar psykologisk trygghet. Inget av teamen har haft möjlighet att öva sina 
färdigheter men har ändå uppnått en minst medelhög nivå av psykologisk trygghet. Det kan 
dock inte uteslutas att teamen skulle kunna ha haft ännu högre psykologisk trygghet om de 
hade fått tillfälle att öva.     
 
Organisatoriskt stöd främjar enligt Edmondson (2004) psykologisk trygghet genom att 
osäkerheten minskas. Likaså är organizational support en tänkbar antecedent till psykologisk 
trygghet i referensmodellen av Runsten och Werr (2008), men i sin studie finner författarna 
inget samband mellan organizational support och psykologisk trygghet. Ett sådant samband 
finner inte heller denna studie. Resultatet i denna studie pekar tvärtom på motsatt effekt, 
genom att team A beskriver att det bristande stödet bidrar till en ”vi-mot-världen”-känsla som 
stärker gemenskapen. Båda teamen beskriver dock att de får tillräckligt med resurser för att 
kunna lösa sin uppgift. Att ha tillräckligt med resurser för att kunna lösa uppgiften skulle 
därmed kunna tänkas utgöra en grundläggande förutsättning för att kunna utveckla en 
åtminstone medelhög psykologisk trygghet. 
 
I båda teamen beskrivs teamledarna som öppna och bra på att bjuda in till och ta emot 
feedback. Att inbjuda till feedback och modellera öppenhet främjar enligt Edmondson 
(2002a) psykologisk trygghet och resultatet i denna studie skulle kunna tolkas som att 
teamledarnas förmåga att behandla alla lika och ge lika mycket utrymme åt alla bidrar till att 
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alla vågar säga vad de tycker, vilket är en förutsättning för psykologisk trygghet. En annan 
faktor som skulle kunna vara en grundläggande förutsättning för att skapa psykologisk 
trygghet är att samtliga teammedlemmar får komma till tals. Båda teamen beskriver att det 
finns en öppenhet som gör att alla har möjlighet att yttra sig. Om alla ges samma möjlighet 
ökar chanserna för att alla ska våga ta den möjligheten. Troligtvis bidrar teamledarnas 
beteende till det här öppna klimatet. Det faktum att ingen respondent har blivit negativt 
bemött när de använt sig av lärandebeteenden kan också tänkas ha bidragit till det öppna 
klimatet som finns i båda teamen. Om en teammedlem någon gång hade blivit hånad eller 
generad när de till exempel ställt frågor hade respondenterna troligtvis inte upplevt klimatet 
som lika öppet.   
 
Det finns en ömsesidig respekt för varandras kompetens i båda teamen, vilket är en viktig del 
av det interpersonella klimatet i teamet. För att ett förtroende ska uppstå; att teamet inte 
kommer genera, avvisa eller straffa någon som visar sig sårbar, krävs en ömsesidig respekt 
mellan medlemmarna (Edmondson, 2004) vilket finns i båda teamen. Resultaten i denna 
studie tyder på att en ömsesidig respekt för varandra skulle kunna vara en faktor som bidrar 
till psykologisk trygghet på en åtminstone medelhög nivå.  
 
När det gäller förutsägbarheten i arbetet verkar Hackmans (1990) teori bekräftas; 
teamsamarbete underlättas om arbetet går i regelbundna cykler som gör det förutsägbart. Båda 
teamen upplever att det finns en viss formmässig förutsägbarhet med återkommande cykler i 
arbetet och det skulle kunna innebära att det krävs ett visst mått av förutsägbarhet för att en 
åtminstone medelhög psykologisk trygghet ska uppstå. Resultatet verkar även stödja 
hypotesen att tidigare erfarenheter av hur teammedlemmar bemötts när de använt sig av 
lärandebeteenden kan påverka den psykologiska tryggheten. Inget av teamen har upplevt att 
någon har blivit negativt bemött när de till exempel ställt frågor eller erkänt misstag. I team B 
finns dock några respondenter som menar att de inte tror att det skulle bemötas positivt om 
någon ställde dumma frågor, vilket skulle kunna vara en bidragande anledning till att den 
psykologiska tryggheten är lägre i team B. Det finns även en rak och öppen kommunikation i 
båda teamen och tonen är oftast positiv. Enligt Losada och Heapy (2004) främjar det 
öppenheten i teamet och påverkar teamarbetet positivt. Den positiva kommunikationen som 
finns i båda teamen skulle kunna vara en bidragande faktor till att en åtminstone medelhög 
psykologisk trygghet uppstår. 
 
En hög grad av självbestämmande har samband med tillit (Schoorman, Mayer & Davis, 2007) 
och verkar enligt resultatet även kunna bidra till att skapa en viss nivå av psykologisk 
trygghet. Både team A och B beskriver sig som i hög grad självbestämmande och upplever 
inte att ledningen utövar en stark kontroll över arbetet, något som Schoorman et al (2007) 
menar hämmar tilliten. Självbestämmandet leder till att teammedlemmarna får utrymme att 
styra över sitt eget arbete, vilket skulle kunna bidra till att en åtminstone medelhög 
psykologisk trygghet uppstår.  
 
Ett förvånande resultat är att det inte finns några större skillnader mellan teamen vad gäller 
upplevelsen av tillit, i varje fall inte lika stora skillnader som när det gäller upplevelsen av 
psykologisk trygghet. Det är några respondenter i team B som upplever en bristande tillit men 
överlag kan tilliten beskrivas som god. Att teamen inte skiljer sig åt vad gäller tillit skulle 
kunna bero på respondenternas tolkning av begreppet tillit. De flesta verkar tolka det som att 
tillit handlar om att lita på varandras kompetens och att de andra gör så gott de kan. En tydlig 
definition av begreppet tillit till respondenterna under intervjuerna hade förmodligen 
underlättat och gjort det lättare att tolka resultatet. Tilliten påverkas troligtvis av samma 
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faktorer som den psykologiska tryggheten. Medlemmarna i de olika teamen ger olika 
beskrivningar av vad de tror bidrar till tilliten i respektive team. I team A betonas 
sammanhållningen och goda erfarenheter av att arbeta med varandra medan team B betonar 
teamledaren och teammedlemmarnas personligheter. Att tilliten överlag är god i båda teamen 
skulle kunna tolkas som att det krävs en viss grad av tillit i ett team för att en åtminstone 
medelhög psykologisk trygghet ska uppstå.        
 
Ett återkommande tema i intervjuerna med samtliga respondenter är tidsbristen och de högt 
ställda kraven. Enligt Hackman (1990) är en viss tidspress positivt för teamsamarbete, men 
det verkar som att det finns en gräns när tidspressen har en negativ inverkan på samarbetet. 
Tidsbristen skulle kunna tänkas påverka den psykologiska tryggheten negativt, bland annat 
genom att teamen inte får tid för att arbeta med teamsammanhållning eller att det leder till 
frustration och att de inte hinner lösa eventuella konflikter. Tidsbristen verkar dock inte vara 
av avgörande betydelse eftersom även det team som har uppnått en hög psykologisk trygghet 
upplever en stor tidsbrist. En reflektion är att det i det moderna arbetslivet, där det ofta finns 
en stark tidspress och högt ställda krav, behövs utrymme för reflektion och möjlighet att 
arbeta med teamets sammanhållning. Ett team som ges tid och utrymme att arbeta 
tillsammans bör ha lättare att uppnå en hög psykologisk trygghet, vilket har samband med 
teamets prestation. Detta skulle kunna vara något att tänka på för organisationer som vill ha 
högfungerande team som presterar maximalt. 
 
Skillnader mellan teamen 
De faktorer där teamen skiljer sig åt i uppfattning skulle kunna ses som faktorer som bidrar 
till en hög psykologisk trygghet, eftersom det i samtliga fall där teamen har olika upplevelser 
är team A som har mer positiva upplevelser.  
 
Enligt Edmondson (2004) har som tidigare nämnts teamledarens beteende stor inverkan på 
den psykologiska tryggheten. Denna studie verkar ge stöd för att teamledaren spelar en viktig 
roll för att främja en hög psykologisk trygghet, i synnerhet när det handlar om tillgänglighet 
och stöttande. Detta är två aspekter av ledarskapet som har betonats kunna ge upphov till 
psykologisk trygghet av såväl Edmondson (2004) som Runsten och Werr (2008) och där 
teamen i denna studie skiljer sig åt. I team A upplevs teamledaren som både mer tillgänglig 
och mer stöttande. I team B önskar flera respondenter att teamledaren skulle vara mer 
stöttande och bli bättre på att skapa en ”vi-känsla”. Teammedlemmarna i team B verkar dock 
vara i större behov av stöttande från teamledaren än teammedlemmarna i team A. Detta kan 
ha varit en anledning till att team B upplever sin teamledare som mindre stöttande. Även om 
teamledarna kanske stöttar sina respektive team lika mycket så upplevs stödet i team A som 
högre eftersom behovet är lägre. Det är troligtvis av samma anledning som 
teammedlemmarna i team B upplever sin teamledares överbelastning som ett större problem 
än teammedlemmarna i team A gör.  
 
Sammanhållningen har starkt samband med tilliten i ett team (Gilbert & Tang 1998) och kan 
därmed även tänkas påverka den psykologiska tryggheten. Skillnaden i sammanhållning 
mellan teamen stöder den hypotesen. I team A beskrivs sammanhållningen som god med en 
stor öppenhet i teamet och varma relationer mellan medlemmarna. Team B har inte lika stark 
sammanhållning, de beskriver att de inte har hittat sina roller och hunnit bli ett team än. 
Skillnaderna beror troligtvis i första hand på hur länge teamen existerat i samma konstellation. 
Medan team A i stort sett har haft samma medlemmar under tre år (med undantag för en ny 
medlem sen 1,5 år tillbaka) har medlemmarna i team B kontinuerligt bytts ut och de senaste 
nio månaderna har tre nya medlemmar tillkommit. Team B beskriver sig själva som en 
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omogen grupp som befinner sig i början av grupputvecklingen, medan A beskriver sig som en 
mogen grupp. Enligt FIRO-modellen (Svedberg, 2007) är sammanhållningen inte lika stark i 
början av en grupps utveckling, vilket stämmer väl överens med resultatet i denna studie. 
Resultatet gör att det finns anledning att tro att den lägre sammanhållningen i team B skulle 
kunna vara en bidragande orsak till den lägre psykologiska tryggheten i det teamet. 
Sammanhållningen verkar således kunna påverkas både av teamledarens beteende och av hur 
länge teamet har haft samma konstellation. Troligen påverkas sammanhållningen i team A 
även av att de flesta av teammedlemmarna kände varandra innan teamet bildades och att vi-
känslan då kom av sig självt. Ytterligare en orsak kan vara att respondenterna i team A har en 
tydligare gemensam målbild, något som team B saknar. En gemensam målbild gör att teamet 
har något att sträva efter tillsammans och främjar därmed tilliten (Lämsä & Pucetaite, 2006). 
Avsaknaden av ett gemensamt mål utöver det ekonomiska gör det troligen svårare att få en 
stark sammanhållning i team B och kan därför indirekt påverka den psykologiska tryggheten.  
 
Något som verkar länkat till sammanhållningen är teammedlemmarnas ömsesidiga beroende 
av varandra. Enligt Rousseau et al (1998) påverkas tilliten av att medarbetare är ömsesidigt 
beroende av varandra, vilket resultatet i denna studie också antyder. Medlemmarna i team A 
upplever ett större beroende av varandra och de utnyttjar varandras kompetenser i större 
utsträckning än medlemmarna i team B gör, vilket kan tyda på att ett ömsesidigt beroende 
påverkar den psykologiska tryggheten. Skillnaden i upplevelsen av det ömsesidiga beroendet 
skulle bland annat kunna bero på att teammedlemmarna i team A känner varandra bättre och 
därmed känner till vilka teammedlemmar som har vilken kompetens. I team B finns en önskan 
om att samverka mer, något som troligtvis hindras av att teammedlemmarna inte känner 
varandra tillräckligt väl och inte har hunnit ta tydliga roller beträffande vem som är bra på 
vad. Beroendet teammedlemmar emellan verkar således vara kopplat till teamets 
sammanhållning och skulle därigenom även kunna ha en indirekt påverkan på den 
psykologiska tryggheten.  
 
Sammanhållningen verkar även vara kopplad till hur teamet löser konflikter. I team B 
beskriver respondenterna att de aldrig har haft några konflikter och menar att det beror på 
teamets omognad. Om det kopplas till FIRO-modellen (Svedberg, 2007) skulle det kunna 
innebära att team B befinner sig i gemytfasen som kännetecknas av en låg konfliktnivå och av 
att medlemmarna inte hittat sina roller. Enligt Tjosvold et al (2005) kan konflikter antingen 
främja eller skada samarbetet. I team A har de haft några mindre konflikter som har lösts 
genom att de har diskuterat dem tillsammans och detta kan ha påverkat såväl samarbetet som 
den psykologiska tryggheten. I team B har de inte upplevt några konflikter och de har även en 
mer negativ syn på hur eventuella framtida konflikter skulle komma att lösas; de tror att de 
skulle sopas under mattan. Det skulle kunna innebära att det finns ett samband mellan 
psykologisk trygghet och synen på konfliktlösning; när det finns en hög psykologisk trygghet 
finns också en tilltro till att medlemmarna kommer våga ta upp konflikter och att de kommer 
att lösas på ett konstruktivt sätt. Sambandet kan också tänkas gå åt andra hållet; när konflikter 
löses på ett konstruktivt sätt bidrar det till den psykologiska tryggheten.  
 
Att det finns tillräcklig kompetens inom teamet för att lösa uppgiften ingår i begreppet team 
composition vilket i Runsten och Werrs studie (2008) har samband med psykologisk trygghet. 
Resultatet i denna studie verkar bekräfta detta samband då team A upplever att det finns 
tillräckligt med kompetens medan team B inte anser det. Respondenterna i team B säger att 
det saknas kompetens och att de inte utnyttjar den kompetens som finns tillräckligt. Om 
individerna i ett team inte känner att den kompetens som finns är tillräcklig skulle det kunna 
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leda till att de inte litar på varandra i den meningen att de inte känner tillit till de andras 
kompetens, vilket kan tänkas påverka den psykologiska tryggheten. 
 
I referensmodellen (Runsten & Werr, 2008) finns det även ett starkt samband mellan task 
clarity och psykologisk trygghet. Resultaten i denna studie verkar delvis bekräfta detta 
samband. I teamet som har en högre psykologisk trygghet finns det också en starkare 
gemensam syn på vad som är den gemensamma uppgiften medan det i team B finns en viss 
osäkerhet kring vad som är teamets gemensamma uppgift. Inget av teamen anser dock att de 
har samma syn på hur uppgiften ska lösas, vilket också ingår i task clarity, varför sambandet 
mellan psykologisk trygghet och task clarity bara kan sägas vara delvis bekräftat i denna 
studie. Att det råder osäkerhet kring hur uppgiften ska lösas hänger troligtvis samman med 
bristen på struktur som flera respondenter beskriver. En tydlig struktur bidrar till att alla vet 
vad de ska göra och bristen på struktur i båda teamen gör att de inte riktigt vet hur uppgiften 
ska lösas. Strukturen påverkar enligt Forsyth (1999) hur gruppen utför sitt arbete och 
resultatet av den här studien tyder på att det även skulle kunna tänkas påverka den 
psykologiska tryggheten. Det team som har hög psykologisk trygghet upplever att de har mer 
struktur i sitt arbete medan teamet med medelhög psykologisk trygghet upplever att de inte 
har tydliga riktlinjer och de upplever dessutom den bristande strukturen som mer 
problematisk. Detta skulle kunna tolkas som att det kan finnas ett samband mellan struktur 
och den psykologiska tryggheten. Att team B upplever bristen på struktur som jobbigare än 
team A gör skulle kunna bero på att de i övrigt har andra förutsättningar. Teammedlemmarna 
i team A beskriver sig som mer självständiga och i mindre behov av stöttande och är därför 
kanske inte heller i lika stort behov av struktur som team B är. Kombinationen av bristen på 
riktlinjer och att teamledaren i team B inte upplevs som tillräckligt stöttande bidrar troligtvis 
till respondenternas upplevelse av att bristen på struktur är påfrestande.  
 
Motivation har samband med nöjdare medarbetare och bättre prestation (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002) och verkar i denna studie även kunna ha samband med psykologisk trygghet. 
I det team som har en hög psykologisk trygghet är motivationen och engagemanget högre och 
respondenterna prioriterar den gemensamma uppgiften mer. Förmodligen beror dock den 
lägre motivationen i team B även på att förutsättningarna är annorlunda för de än för team A, 
till exempel att de har arbetat tillsammans under en kortare tid. Även makt verkar kunna ha 
samband med psykologisk trygghet, precis som Edmondson (2002b) tidigare pekat på. Hon 
menar att stora skillnader i makt och status inom teamet har samband med svårigheter att tala 
obehindrat och att den psykologiska tryggheten påverkas av det. Resultatet i denna studie 
pekar i samma riktning genom att team A har en jämnare informell maktfördelning. Team B 
beskriver att vissa tar mer plats och det skulle kunna leda till att vissa i teamet inte vågar 
uttrycka sig fritt. Det tyder på att en jämnare informell maktfördelning skulle kunna bidra till 
en högre psykologisk trygghet. Även den formella makten tros kunna påverka den 
psykologiska tryggheten (Edmondson, 2002b). I denna studie verkar psykologisk trygghet 
kunna ha samband med att ledaren ibland lämnar ifrån sig makten till andra. Det skulle dock 
kunna vara så att eftersom team A är en mogen grupp så fungerar det bra att ledarrollen kan 
tas över av andra ibland medan det i team B krävs en mer ”enväldig” ledare som tydligt kan 
leda gruppen. Enligt FIRO-modellen (Svedberg, 2007) krävs ett starkare ledarskap när 
gruppen inte är så utvecklad.       
 
Slutsatser 
Sammanfattningsvis tyder resultatet på att det verkar finnas en mängd faktorer som är av 
betydelse för den psykologiska tryggheten i ett team, men det är mycket svårt att dra några 
slutsatser om samband utifrån denna studie. Vissa teorier om faktorer som påverkar den 
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psykologiska tilliten verkar ha bekräftats i denna studie medan andra inte har bekräftats. 
Runsten och Werrs resultat (2008) verkar i stort sett bekräftas i denna studie, med samband 
mellan psykologisk trygghet och task clarity, teamleader coaching respektive team 
composition. Därutöver tyder resultatet för denna studie på att de faktorer som har samband 
med psykologisk trygghet skulle kunna vara god sammanhållning i teamet, ett ömsesidigt 
beroende mellan teammedlemmarna, en tydlig struktur och tydliga riktlinjer för arbetet samt 
en jämn maktfördelning. Den tydligaste skillnaden mellan teamen verkar vara 
sammanhållningen. Mycket av de övriga resultaten kan troligen också förklaras av skillnaden 
beträffande sammanhållningen som verkar vara en röd tråd som länkar psykologisk trygghet 
till andra faktorer. Exempelvis verkar sammanhållningen ha samband med teamledarens 
beteende, ömsesidigt beroende och konfliktlösning. Ett framträdande resultat är även att båda 
teamen beskriver att tidsbristen påverkar teamets samarbete negativt. Troligtvis skulle en 
lägre stressnivå bidra till psykologisk trygghet genom att det ger utrymme för teamet att 
arbeta tillsammans och utveckla faktorer som påverkar den psykologiska tryggheten. 
 
En annan slutsats är att det förmodligen är en kombination av flera faktorer som bidrar till 
psykologisk trygghet. I vissa fall handlar det troligen om en växelverkan, exempelvis kan det 
ömsesidiga beroendet påverka den psykologiska tryggheten som i sin tur påverkar det 
ömsesidiga beroendet osv. Ett team skulle genom detta kunna tänkas hamna i en ond eller god 
cirkel där flera faktorer samverkar med varandra och med den psykologiska tryggheten. För 
att psykologisk trygghet ska uppstå krävs förmodligen många samverkande faktorer på både 
individ- grupp och organisationsnivå. För att utforska dessa faktorer krävs fler studier som 
riktar in sig på faktorer på dessa olika nivåer. Om det ska vara möjligt att uttala sig om 
orsakssamband krävs exempelvis longitudinella studier eller studier med interventioner, där 
det går att studera hur förändringar av olika faktorer påverkar den psykologiska tryggheten. 
Idag är både teamarbete och organisatoriskt lärande centralt inom arbetslivet. För att kunna 
förstå teamarbete och lärande i organisationer behövs en bättre bild av vad som bidrar till 
psykologisk trygghet. Vidare studier inom området borde därför vara av intresse för alla 
organisationer idag. Eftersom både tillit och psykologisk trygghet har samband med framgång 
har organisationer mycket att vinna, både ekonomiskt och mänskligt, på att bättre förstå vad 
som ger upphov till detta. Det finns därför all anledning att fortsätta utforska området.   
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