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Konkurrenskraftiga organisationer behöver effektiva teams som kan möta 

omvärldens krav. För att få effektiva arbetsgrupper behöver medlemmarna 

ha tilltro till den egna och gruppens förmåga. Forskning om 

samarbetsrelationernas kvalitet, mätt som team-member-exchange (TMX), 

har visat att hög TMX ökar tilltro till den egna förmågan. Oenighet råder 

dock om vilken effekt skillnader inom grupper i TMX har på tilltro till 

förmåga. I denna studie undersöktes hur TMX och TMX-differentiering 

påverkar tilltro till egen och gruppens förmåga. Resultaten är baserade på en 

enkätundersökning på ett företag inom fordonsindustrin (N=398). 

Resultaten visar att TMX har ett positivt samband med tilltro till egen och 

gruppens förmåga. Undersökningen gav inget stöd för att TMX-

differentiering påverkar tilltro till förmåga. Slutsatsen är att det behövs ett 

bra samarbete i grupper för att få konkurrenskraftigare organisationer. 

 

Allt fler uppgifter i organisationer blir lösta inom grupper och teams (Mesmer-Magnus, & 

DeChurch, 2009). För att kunna möta omvärldens krav på förändring och innovation anses 

effektivt teamarbete som en förutsättning för att organisationer ska kunna konkurrera på en 

snabbföränderlig och komplex marknad (West, Hirst, Richter, Shipton, 2004).  

Enligt Cooper och Kagel (2005) har tidigare forskning visat på motsägelsefulla effekter av 

grupparbete. Flera undersökningar har kommit med nedslående resultat som visar att teams 

presterar sämre än enskilda individer på grund av fri-pasagerarer och koordinationsproblem. I 

motsatts till dessa resultat har ett stort antal undersökningar visat på positiva effekter av 

teamarbete (Alavi & Leidner, 2001; Cooper & Kagel, 2005; Woolley, Chabris, Pentland, 

Hashmi & Malone, 2010). Forskning har visat att organisationer har att vinna på att låta de 

anställda arbeta i teams och att en viktig faktor som bidrar till att få mervärde av samarbetet är 

samarbetsrelationernas kvalitet. 

Kvaliteten i samarbetet kan mätas som s.k. team-member-exchange (TMX) (Jordan, Feild & 

Armenakis, 2002; Liu, Keller, Shih, 2011; Seers, Petty, Cashman, 1995). TMX är 

gruppmedlemmens kvalitativa bedömning av sina samlade arbetsrelationer inom 

arbetsgruppen. TMX mäter en persons uppfattning om hur beredvillig han eller hon är att 

hjälpa andra gruppmedlemmar, att dela med sig idéer och ge feedback och omvänt hur lätt 

personen får information, hjälp och erkännande från andra gruppmedlemmar. TMX är ett mått 

på individens bedömning av hur effektivt teamet samarbetar (Seers, 1989).  
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IPO-modellen 

Den mest använda modellen för att beskriva gruppers prestationer är input-process-output 

modellen (IPO) (Guzzo & Shea, 1992; refererad i West, et. al., 2004). Denna undersökning 

har också utgått från denna modell. Modellen beskriver hur förutsättningar för grupparbete 

påverkar samspel som i sin tur påverkar effekterna av grupparbetet. Modellen är enkel och 

linjär. Modellen har kritiserats för att den inte inbegriper en feedbackloop som skulle ge en 

mer realistisk verklighetsbild av grupparbete, men samtidigt skulle en mera komplicerad 

modell minska översiktligheten. Förutsättningar är exempelvis gruppsammansättning 

bestående av medlemmarnas kunskaper, motivation och förmågor, arbetets utformning och 

arbetsinnehåll, ledarskap och stöd från organisationen, till exempel om det finns material och 

personal så att uppgiften kan utföras. Men också om det finns ett klimat i organisationen som 

stimulerar samarbete. Under process finns till exempel medlemmarnas samarbete, 

interaktioner och samsyn kring mål, teamledarskap och gruppens förmåga att reflektera över 

arbetet. I linje med tidigare forskning är TMX i denna undersökning en aspekt av processerna 

i gruppen. Under utfall finns bland annat medlemmarnas nöjdhet med gruppen, 

arbetstillfredsställelse, och gruppens prestation (West, et. al., 2004; Wood & West, 2010).   

 

Tilltro till förmåga och gruppens effektivitet 

Inom ramen av IPO-modellen har man också studerat gruppers effektivitet, kreativitet, 

beslutsfattande, proaktivt beteende (att aktivt förändra situationen istället för att reagera på 

situationen) och problemlösningsförmåga med hjälp av Banduras social cognitive theory 

(1986). Tidigare forskning har visat att tilltro till egen förmåga att framgångsrikt kunna utföra 

en uppgift (self-efficacy, SE) och tilltro till gruppens förmåga att framgångsrikt kunna utföra 

en uppgift (collective-efficacy, CE) påverkar gruppens effektivitet (Katz-Nevon & Erez, 

2005; Little & Madigan, 1997; Parker, Williams & Turner, 2006; Gibson & Earley, 2007). 

Tilltro till förmåga (SE och CE) är förutsättningar för effektivt grupparbete (West, et al., 

2004). Detta beror enligt Bandura (1997) på att vi inte strävar efter att uppnå ett resultat, även 

om det ses som önskvärt, om vi inte har tilltro till vår förmåga. Så oavsett de faktiska 

förmågor en person/grupp har och kvaliteten av samarbetsrelationerna, så är användningen av 

förmågorna beroende av personens/gruppens tilltro till att ett bra resultat kan uppnås. Tilltro 

till förmåga fungerar som en inre motivationskraft som påverkar om vi handlar och hur 

ihärdiga vi är när vi möter hinder. I texten används den svenska översättningen, tilltro till 

förmåga omväxlande med förkortningarna SE och CE. 

Den kollektiva och den individuella tilltron till förmåga är liknande koncept, men tilltro till 

gruppens förmåga är inte en enkel uppräkning av gruppmedlemmarnas tilltro till den egna 

förmågan. Istället växer tilltro till gruppens förmåga fram som en gruppegenskap distinkt från 

medlemmarnas tilltro till sin egen förmåga, men påverkas av den. Chen och Kao (2011) 

visade att tilltro till gruppens förmåga påverkar tilltro till egen förmåga och även Bandura 

(1997) påpekar att dessa koncept, även om de är skilda åt, påverkar varandra. En viktig faktor 

som påverkar vikten av SE och CE är enligt Katz-Navon och Erez (2005) hur mycket 

samarbete uppgiften kräver. Vid höga krav på samarbete uppstår tilltro till gruppens förmåga, 

som blir en predicerande faktor. Kräver arbetsuppgiften inget samarbete så är tilltro till egen 

förmåga den bästa predicerande faktorn för prestationen.  

Tilltro till förmåga är den viktigaste komponenten av Banduras (2001, 2006) teori om human 

agency; att ha intentioner, att planera sin framtid, att implementera och motivera sina 
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handlingar och att reflektera över sitt beteende. Agency finns både som en individ egenskap 

och som en gruppegenskap. Hur stor tilltro till förmåga en person eller grupp har bestämmer i 

vilken utsträckning personen eller gruppen aktivt påverkar sin situation och vilka mål som 

eftersträvas. Agency-begreppet kan jämföras med proaktivt beteende (Crant, 2000). Båda 

begreppen beskriver ett aktivt och initiativtagande beteende som påverkar situationen i 

motsatts till ett beteende som är en reaktion på situationen. Strauss, Griffin och Rafferty 

(2009) anser att proaktivt beteende är en förutsättning för att organisationer ska kunna hålla 

en ledande position på en snabb föränderlig marknad. Men som Bandura resonerar och som 

Katz-Navon och Erez (2005) har visat empiriskt, så behöver personer ha tilltro till förmåga 

(SE och CE) för att bli de aktiva medarbetare som antas vara en förutsättning för 

organisationer att kunna konkurrera på en snabb föränderlig marknad.  

Trots att tilltro till gruppens förmåga har visats vara starkt korrelerad till gruppers prestation 

(Gully, Incalcaterra, Joshi & Beaubien, 2002), så finns det en risk att gruppen får en för stor 

tilltro till förmåga. Detta har undersökts experimentellt av Tasa och Whyte (2005) som visade 

att både låga och höga nivåer av CE leder till sämre beslutsfattande. De resonerar att det i 

grupper med hög tilltro till förmåga kan bli viktigare för gruppmedlemmarna att vara överens 

än att realistiskt bedöma alternativa möjligheter. Oavsett vikten av grupparbete för att kunna 

klara av arbetsuppgifterna så förblir det viktigt att alla enskilda gruppmedlemmar är 

självständiga individer som har tillräcklig tilltro till sin egen förmåga för att motverka allt för 

starka gruppnormer. Detta är i överensstämmelse med litteraturen om proaktivt beteende och 

speciellt med litteraturen om personers tilltro till att kunna gå utanför sin yrkesroll (role 

breadth self-efficacy; RBSE). Enligt Den Hartog & Belschak (2012) är RBSE en viktig 

komponent för att organisationer ska kunna förändras i takt med omgivnigen. Utifrån detta 

resonemang antas här att både tilltro till egen förmåga och tilltro till gruppens förmåga är 

viktiga egenskaper för organisationer. 

 

Samarbetets kvalitet och individers tilltro till förmåga 

När vi skapar föreställningar om våra förmågor använder vi oss enligt Bandura (1997) främst 

av fyra informationskällor: mastery experience (positiva erfarenheter), vicarious experience 

(observation av andra), social persuasion (social påverkan av vad andra säger om våra 

förmågor) och physiological state (våra kroppsliga och emotionella reaktioner när vi utför en 

uppgift). Positiva erfarenheter utövar oftast den starkaste påverkan på vår tilltro och negativa 

erfarenheter kan minska vår tilltro beroende på hur stark tilltro personen har sedan tidigare. 

Erfarenheter som görs i början har därför den starkaste påverkan, och som enligt Lindsley, 

Brass & Thomas (1995) kan resultera i positiva eller negativa spiraler där erfarenheten 

påverkar vår tilltro till förmåga som i sin tur påverkar prestationen och så vidare. I de 

situationer där det inte är lätt att bedöma sin prestation objektivt blir jämförelsen med andra 

viktigare, framför allt med dem som bedöms som liknande oss själva och som vi har mest 

kontakt med (Bandura, 1997). Detta innebär att när arbetet blir alltmer organiserat i 

självstyrande arbetsgrupper med en högre grad av beroende mellan medarbetare (Den Hartog 

& Belschak, 2012; Liao, et. al., 2010; Salanova, Llorens, Cifre, Martínez & Schaufeli, 2003), 

så blir de sociala relationerna inom arbetsgrupper en allt viktigare informationskälla för att 

bygga upp SE och CE. 

Liao, et al. (2010) visade att samarbetets kvalitet, mätt som TMX påverkar individers tilltro 

till förmåga. Personer som skattar sina arbetsrelationer till resten av gruppen positivt har en 

större tilltro till sin egen förmåga än personer som skattar sina arbetsrelationer lågt. Om TMX 
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påverkar gruppers tilltro till förmåga har dock inte undersökts tidigare. Utöver SE har 

forskning visat att TMX påverkar gruppmedlemmarnas engagemang, viljan att dela med sig 

av kunskap, gruppens sammanhållning, tillfredställelse och positiva känslor mellan kollegor 

såsom respekt och erkännande (Liu et al., 2011; Seers, et al., 1995; Tse & Dasborough, 2008).  

TMX påverkar SE genom att högre TMX innebär att mera kunskap, hjälp och information 

utbyts, vilket bidrar till att öka arbetsprestationen (Alavi & Leidner, 2001). Detta i sin tur ger 

gruppmedlemmen positiva erfarenheter, som är den viktigaste och starkaste 

informationskällan för att bygga upp tilltro till förmåga. Detta kan i sin tur leda till att 

personen tar på sig mera utmanande uppgifter nästa gång och ökar styrkan och uthålligheten i 

ansträngningarna.  

Hypotes1a: Det finns ett positivt samband mellan individens bedömning av TMX kvalitet och 

individens tilltro till sin förmåga (SE). 

 

Samarbetets kvalitet och tilltro till gruppens förmåga 

Vid hög TMX (mätt som gruppens TMX medelvärde) utvecklas ett gott samarbetsklimat 

(Jordan, et al., 2002; Liu, et al., 2011; Seers, et al., 1995). Tse och Dasborough (2008) visade 

att hög TMX vid sidan om ökad utväxling av kunskap också innebär erkännande och positiva 

känslor inom gruppen. Detta antas här påverka tilltro till gruppens förmåga genom att 

observationen av kollegorna visar på en större öppenhet och hjälpsamhet som evalueras av 

gruppmedlemmarna som positivt för chansen till att kunna göra ett bra grupparbete. Positiva 

gruppkänslor gör att personer dras till varandra och delar de positiva erfarenheter som skapar 

en gemensam tilltro till förmåga. Positiva känslor bidrar i sin tur även till att man vågar satsa 

och gör fler positiva erfarenheter. Positiva gruppkänslor kan dock även leda till en övertro på 

förmågor (Barsade, 2002 refererad i Rhee, 2006) med risk för sämre prestationer. Vad andra 

inom gruppen säger om våra prestationer påverkar också vår tilltro till förmåga. Vid hög 

TMX som delvis innebär ömsesidig respekt, erkännande, uppmuntran och feedback (Tse & 

Dasborough, 2008) antas det här att fler positiva evalueringar av arbetsinsatser sker mellan 

kollegor som höjer deras tilltro till förmåga. Att det förekommer fler positiva känslor inom 

gruppen vid hög TMX påverkar även medlemmarnas fysiologiska och emotionella reaktioner 

på olika arbetssituationer. Detta innebär minskad stress som enligt Bandura (1997) i sin tur 

bidrar positivt till att öka tilltro till gruppens förmåga.  

Hypotes1b: Det finns ett positivt samband mellan individens bedömning av TMX kvalitet och 

individens tilltro till gruppens förmåga (CE). 

 

Effekten av skilda kvalitéer i samarbetsrelationer inom gruppen: TMX differentiering 

Skillnader i organisationer när det gäller attityder, kompetenser, status och demografiska 

egenskaper studeras allt oftare. Dessa skillnader antas påverka till exempel kreativitet och 

innovation positivt, samtidigt som skillnader utifrån andra teorier antas ha negativa effekter 

som konflikt och minskad sammanhållning (Harrison & Klein, 2007). De motstridiga 

resultaten om effekten av skillnader inom organisationer finns även inom forskningen om 

effekterna av TMX.  
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Liao, et al. (2010) visade att större skillnader (mätt som varians, s
2
) i gruppens TMX 

skattningar hade en förstärkande effekt på sambandet mellan TMX och SE för personer med 

hög TMX. Författarna förklarar detta genom att anta att skillnader i samarbetets kvalitet ger 

dessa personer större möjlighet att jämföra sig med andra som personen ifråga bedömer ha 

kvalitativt mycket sämre samarbetsrelationer. Personer, som bedömer sina relationer positivt 

samtidigt som de ser andra som har mycket sämre relationer, kan jämföra sitt samarbete och 

se att de har mycket bättre relationer. Detta antas förstärka personens tilltro till förmåga 

genom att hög TMX ökar mängden information och kunskap som fås av kollegor. Detta ökar 

chansen att lyckas och få positiva erfarenheter, framför allt när personen kan jämföra sig med 

andra som har sämre relationer med sämre chans att lyckas.  Samtidigt visade Liu, et al. 

(2011) att större skillnader (mätt som rwg) i TMX skattningar minskade sambandet mellan 

TMX och gruppens effektivitet. Dessa författare resonerar tvärtom att skillnader i TMX 

minskar de positiva effekterna på grund av minskat engagemang och att gruppmedlemmarna 

inte i lika hög grad delar med sig av information och kunskap. Därigenom minskar gruppens 

prestationer.  

Dessa olika studier visar på en oklarhet om vilken roll TMX-differentiering har på olika utfall. 

Liao, et. al. (2010) ställer sig frågan om det är möjligt att differentieringen har en positiv 

påverkan på resultatet på individnivå (SE) och en eventuell negativ påverkan på gruppnivå 

(CE), utifrån att skillnader minskar sammansättningen och harmonin i gruppen. Utifrån dessa 

resultat och SCT antas här att hög TMX-differentiering kan ha olika effekter på tilltro till egen 

förmåga och tilltro till gruppens förmåga. Personer kan göra en relevant bedömning av vikten 

av bra samarbete för att lyckas med arbetsuppgifter.  

Utifrån detta antagande kan man resonera vidare om att observationen av samarbetskvaliteten 

påverkar personers tilltro till förmåga innan de gör erfarenheter, som har den starkaste 

effekten på tilltro till förmåga. Mer specifikt betyder detta att hög differentiering innebär att 

personer med hög TMX bedömer sin personliga chans att lyckas som högre än när alla skulle 

ha lika bra relationer, därför att skillnaderna gör jämförelsen möjligt.  Det som kan observeras 

är skillnader i hur mycket hjälp, information, feedback och erkännande som olika personer 

får. Observationen gör att personer med hög TMX bedömer sin chans att lyckas som högre 

och detta höjer deras tilltro till den egna förmågan som gör att mera energi investeras och att 

personen blir mera uthållig, som leder till att personen också presterar bättre. Detta kan 

observeras av gruppmedlemmarna och förstärka deras evaluering av vikten av samarbetets 

kvalitet. 

Hypotes2a: Det finns ett positivt samband mellan grad av TMX-differentiering och individens 

tilltro till förmåga (SE). 

 

TMX-differentiering och tilltro till gruppens förmåga 

För tilltro till gruppens förmågor antas den motsatta effekten av differentiering gälla, där det i 

enlighet med Liu, et al. (2011) antas att TMX-differentiering har en negativ påverkan på 

medlemmarnas känslor gentemot gruppen, intentionen att dela med sig av information och 

samhörigheten. Detta tillsammans med att gruppmedlemmarna observerat att 

gruppmedlemmar inte samarbetar effektivt antas ha som effekt att de kommer att skatta sin 

tilltro till gruppens förmåga som lågt, oavsett hur de skattar sin kvalitet av samarbetet med 

resten av gruppen. Personer gör en relevant bedömning av hur samarbetet påverkar chansen 

att lyckas med en gemensam uppgift. Om personer som själva anser sig ha bra relationer till 
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gruppen ser att vissa inte har det, leder detta till en sämre bedömning av gruppens chanser att 

göra ett bra arbete. För att gruppen ska ha hög tilltro till sin gemensamma förmåga behövs det 

en viss samhörighet samt positiva känslor, något som finns vid hög TMX (Liu, et al., 2011; 

Tse & Dasborough, 2008).  

Hypotes2b: Det finns ett negativt samband mellan grad av TMX-differentiering och 

individens tilltro till gruppens förmåga (CE). 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningen genomfördes vid ett tillfälle som en delstudie i ett större forskningsprojekt. 

Forskningsprojektets övergripande syfte var att studera hur samspel i team påverkar kollektiv 

problemlösningsförmåga och innovation. Forskningsprojektet gjordes longitudinellt på ett 

företag inom fordonsindustrin.  

Undersökningen genomfördes vid ett tillfälle inom två produktionsavdelningar (axlar och 

transmission). Samtlig produktionspersonal ombads att delta i undersökningen, totalt 398 

antal personer varav 343 personer besvarade enkäten. Bortfallet var 55 antal personer, dvs. 

13,8% och fördelades jämnt över underavdelningar.  På företaget är 25 procent av 

personalstyrkan inhyrd personal från bemanningsföretag. Bland undersökningsdeltagarna var 

proportionen mellan tillsvidareanställd personal och inhyrd personal densamma. Deltagarna 

arbetade i 46 arbetsgrupper som i genomsnitt hade 7 medlemmar. Sammansättningen av 

undersökningsdeltagarna var nästan uteslutande män med än genomsnittlig ålder av 39 år. 

Den genomsnittliga anställningslängden var 13 år.   

 

Mätinstrument                                                                                                                 

Uppsatsens frågor utgjorde en del utav ett större frågebatteri med etablerade index för att 

belysa förutsättningar för samspel, samspelsprocesser och effekter av samspel i team. I en 

förberedande fas översattes instrumenten och reliabiliteten testades på 50 

undersökningsdeltagare verksamma i ett annat företag. För att mäta samarbetets kvalitet 

översattes Seers (1989) TMX instrument som består av 10 items och som i tidigare 

undersökningar visat en god intern konsistens (α=0,84). Frågorna översattes och 

omformulerades till påståenden. Exempelvis kunde en fråga lyda: Jag berättar vanligtvis för 

mina arbetskamrater när de gjort något som underlättar eller försvårar mitt arbete. Den 

interna konsistensen för det översatta instrumentet blev acceptabel (α=0,73). 

Tilltro till egen förmåga mättes med hjälp av en generell SE skala (Chen et al., 2001) 

bestående av åtta items som i tidigare undersökningar visat hög reliabilitet (α=0,87). I 

förundersökningen visade det sig möjligt och fördelaktigt att reducera mängden items och 

fyra items togs bort. Ett exempel på en fråga är: I allmänhet tycker jag att jag kan lyckas lösa 

svåra uppgifter. Det slutgiltiga måttet visade en god intern konsistens (α=0,79).  

Tilltro till gruppens förmåga mättes med ett etablerat mått utvecklat av Campion (1993) som 

tidigare visat god reliabilitet (α=0,83). Måttet bestod av tre frågor, ett exempel är: Vi i 

skiftlaget kan ta oss an nästan vilken uppgift som helst.  
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Procedur 

En del av det större forskningsprojektet var att genomföra en enkätundersökning. 

Inledningsvis presenterades enkätundersökningens syfte för samtliga chefer. Personalen 

informerades muntligen om undersökningens syfte, genomförande och etiska överväganden 

vid två tillfällen. Vid ett första tillfället var all personal samlad vid en utbildningsdag och 

första linjens chefer informerade därefter personalen en andra gång vid skiftmöten. 

Personalen fick också ett skriftligt informationsbrev. Av brevet framgick att undersökningen 

var helt frivillig och att den genomförs så att konfidentialitet säkerställs. Samma information 

gavs återigen muntligen då personalen avdelningsvis fyllde i enkäterna vid ett gemensamt 

tillfälle på arbetstid. Personalen informerades om att de kommer att delges de preliminära 

resultaten innan sommaren 2012.  

 

Databearbetning 

För att undersöka de möjliga effekterna av bakomliggande variabler på SE kontrollerades på 

individnivå för eventuella effekter av ålder och anställningslängd. Därmed följdes Liao, et al. 

(2010) tillvägagångssätt, förutom för kön som i denna undersökning inte var relevant p.g.a. 

den homogena könssammansättningen och utbildningsnivå som inte bedömdes som relevant 

p.g.a. av för liten spridning. Vidare undersöktes om anställningsform och tid i arbetsgruppen 

hade en effekt på SE. På gruppnivå kontrollerades för eventuella effekter av gruppstorlek och 

gruppmedlemmarnas genomsnittliga tid i arbetsgruppen, detta i överensstämmelse med Liu, et 

al. (2011). TMX-differentiering mättes som gruppens varians i TMX skattningarna i enlighet 

med Liao, et al. (2010) tillvägagångssätt. Reliabiliteten för index (den interna konsistensen) 

beräknades som Chronbach-alfa.  

För att kontrollera giltigheten i att aggregera CE och TMX till gruppnivå beräknades ICC 1+2 

med hjälp av en ANOVA. För ICC(1) kontrollerades det om F-värdena var över ett, samt 

signifikanta. Detta riktmärke har tidigare används för att motivera aggregering (Richter, 

Scully & West, 2005). För ICC(2) ska ett värde av 0,50 eller högre uppnås för att motivera 

aggregering av individ data till gruppnivå (Bliese, 2000; Lantz, 2011). På grund av de stora 

skillnaderna i gruppstorlek (mellan 2 och 23 medlemmar per grupp) räknades den 

genomsnittliga gruppstorleken med hjälp av Haggards formel (1958, refererad i Bliese & 

Halverson, 1998) innan ICC(1) beräknades. Den genomsnittliga gruppstorleken blev 7,21 

varav 14 grupper hade under 5 och 11 grupper hade över 9 medlemmar.  

För att testa hypoteserna användes hierarkisk regressionsanalys i tre steg. 

Bakgrundvariablerna fördes in i steg ett, TMX i steg två och TMX differentiering i steg tre. 

Test av antaganden bakom multipel regressionsanalys gjordes. Inga överträdelse av 

antaganden om normalitet, linjäritet, multikollinearitet och homoscedasticitet hittades.  
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Resultat 

Resultat på individnivå                                                                                                                

Medelvärden, standardavvikelser, korrelationer och reliabilitet (Cronbach-alfa) för variablerna 

på individnivå redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, korrelationer och Cronbach-alfa värden för 

variablerna på individnivå. 

Variabel M S 1 2 3 4 5 6 7 

1 Ålder 39,32 12,69        

2 Anst. 
kontrakt 

  -,522
** 

      

3 Anst. 
tid 

13,12 11,48 ,779
** 

-,590
** 

     

4 Tid i 
grupp        

4,22 5,29 ,369
** 

-,334
** 

,471
** 

    

5 SE 3,97 0,64 -,176
** 

,094 -,203
** 

-,033 (0,85)   

6 CE 3,64 0,79 -,105 ,011 -,162
** 

-,066 ,279
** 

(0,77)  

7 TMX 3,54 0,61 -,279
** 

,114
* 

-,346
** 

-,135
* 

,412
** 

,591
** 

(0,79) 

8 TMX           
diff. 

0,34 0,22 ,002 -,053 ,011 ,033 -,019 ,049 ,065 

*
p<0,05, 

**
p<0,001 tvåsidig prövning, alfa-värden inom parantes.  

Alla index (SE, CE, TMX) har en god intern reliabilitet. Vidare är medelvärdena för alla tre 

index högre en skalans medelvärde 3. Detta visar på en positiv snedfördelning av svaren. Som 

standardavvikelserna visar är spridningen i svaren begränsad.  

Korrelationerna i tabell 1 ovan visar att ålder är svagt negativt korrelerad med SE och TMX. 

Vidare visar det på att de flesta som är äldre är tillsvidareanställda, bland de inhyrda är 

medelåldern 28 år i jämförelsen med 43 år för tillsvidareanställda. Vilken anställningsform 

personer har påverkar inte nämnvärt skattningarna, men de som är inhyrda har arbetad kortare 

tid i organisationen och teamet. Tabell 1 visar att anställningslängden är positivt korrelerad 

med tiden i gruppen, detta innebär att grupperna är stabila och gruppbyte inte sker i någon 

större utsträckning. Samtidigt visar korrelationerna för anställningstid att SE, CE och TMX 

minskar med stigande anställningstid. Vidare är tiden i gruppen svagt negativt korrelerad med 

TMX. 
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En sammanställning av resultaten från regressionsanalysen på individnivå visas i tabell 2 

nedan. 

Tabell 2. Standardiserade β-värden, R
2
, adj.R

2
 och ∆R

2
 från regressionsanalys på individnivå. 

Variabel Modell 1  Modell 2 Modell 3 

Ålder  -0,053 -0,033 -0,035 
Anställningsform -0,020  0,023  0,023 
Anställningstid -0,180

 
-0,050 -0,047 

Tid i grupp  0,040  0,041  0,042 
    
TMX   0,359

** 
 0,362

** 

TMX differentiering   -0,035 
    
R

2 
 0,038  0,152  0,153 

Adj. R
2 

 0,025  0,137  0,135 
∆R

2 
  0,114  0,001 

**
p<0,001, N=291.   

Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan individens bedömning av TMX kvalitet 

och individens tilltro till sin förmåga (SE). 

För hypotes 1a visade regressionsanalysen att bakgrundsfaktorerna (modell 1) förklarar 2,5 % 

av variansen i SE, F(4, 286) =2,854, p=0,024). Ingen enskilt variabel bidrar signifikant. 

Modell 2 där TMX lades till förklarar 13,7 % av variansen i SE, F(5, 285)=10,210, p<0,001. I 

modell 2 är TMX den enda variabeln som ensamt bidrar signifikant. De samband mellan 

bakgrundvariablerna och SE som visades i tabell 1 kan belysas ytterliga med hjälp av 

regressionsanalysen. Den starkaste korrelationen fanns mellan anställningstid och TMX och 

något mindre mellan anställningstid och SE. Regressionsanalysen visade att β-värdena (tabell 

2) och de partiella korrelationerna (-,103 till -,030) för anställningstiden minskar från modell 

1 till 2. Regressionsanalysen visade därmed att bakgrundsvariablerna inte påverkar SE 

nämnvärt och att TMX ensam förklarar ca.11,4 % av variansen i skattningarna av SE.  

Hypotes2a: Det finns ett positivt samband mellan grad av TMX-differentiering och individens 

tilltro till förmåga (SE).  

Tabell 1 visar att TMX-differentiering inte korrelerar med någon variabel. Vidare visar 

modell 3 att TMX-differentiering minskar F-värdet från 10,210 till F(6, 284)=8,581, p<0,001 

och att ∆R
2 

=0,001. Detta visar att TMX-differentiering inte påverkar skattningarna av SE. 

 

Resultat på gruppnivå                                                                                                                                 

För att testa lämpligheten i att aggregera från individnivå till gruppnivå beräknades ICC 1 och 

2 med hjälp av en ANOVA beräkning. För CE var ICC(1) = 0,15 och ICC(2) = 0,56 och ett F-

värde på 2,26 (p<0,001). För TMX var ICC(1) = 0,13 och ICC(2) = 0,52 och ett F-värde på 

2,08 (p<0,001). ICC(1) visade signifikanta F-värden över 1 för både CE och TMX och 

motivera aggregering (Richter, et al., 2005). Både CE och TMX uppnådde det 

rekommenderade ICC(2) värdet av 0,50 eller högre och styrker därmed lämpligheten att 

aggregera till gruppnivå (Bliese, 2000; Lantz, 2011). Nedan i tabell 3 följer en 

sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och korrelationer på gruppnivå. 
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Tabell 3. Medelvärden, standardavvikelser, korrelationer för variablerna aggregerade till 

gruppnivå. 

Variabel M S 1 2 3 4 

1 Grupp 
ålder 

4,57 3,24     

2 Grupp 
storlek 

7,26 4,29 -,144    

3 Grupp 
CE 

3,63 0,45 -,312
* 

,004   

4 Grupp 
TMX 

3,51 0,32 -,416
** 

-,038 ,733
** 

 

5 TMX 
diff. 

0,34 0,25 -,083 -,011 ,045 ,147 

*
p<0,05, 

**
p<0,001 tvåsidig prövning. 

Tabell 3 ovan visar att gruppstorleken inte är korrelerad med CE och att korrelationen med 

TMX inte är signifikant. Gruppålder är negativt korrelerad med både TMX och CE. Dessa 

negativa korrelationer tyder på att samma tendens som fanns på individnivå för SE också 

finns på gruppnivå för CE. Både samarbetets kvalitet och tilltro till gruppens förmåga skattas 

lägre av de grupper som har arbetad ihop under en längre period.  

En sammanställning av resultaten från regressionsanalysen på gruppnivå visas i tabell 4 

nedan. 

Tabell 4. Standardiserade β-värden, R
2
, adj.R

2
 och ∆R

2
 från regressionsanalysen på 

gruppnivå. 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Gruppstorlek -0,420  0,031  0,031 
Gruppålder -0,318

* 
-0,003 -0,005 

    
TMX   0,733

** 
 0,741

** 

TMX differentiering   -0,064 
    
R

2 
 0,099  0,538  0,542 

Adj.R
2 

 0,057  0,505  0,498 
∆R

2 
  0,439  0,004 

*
p<0,05, 

**
p<0,001, N=46. 

Hypotes 1b: Det finns ett positivt samband mellan individens bedömning av TMX kvalitet 

och individens tilltro till gruppens förmåga (CE). 

För hypotes 1b visade regressionsanalysen att bakgrundsfaktorerna (modell 1) inte påverkar 

CE, F(2, 43)=2,372, p=0,105. Modell 2, där TMX lades till, förklarar 50,5 % av variansen i 

CE, F(3, 42)=16,321, p<0,001. I modell 2 är TMX den enda variabeln som ensamt bidrar 

signifikant. Det sambandet mellan gruppålder och CE som visades i tabell 3 kan också här 

belysas ytterliga utifrån regressionsanalysen. Den starkaste korrelationen fanns mellan 

gruppålder och TMX och något mindre mellan gruppålder och CE. Regressionsanalysen 

visade att β-värdena (tabell 4) och de partiella korrelationerna (-,315 till -,003) för gruppålder 

minskar från modell 1 till 2. Regressionsanalysen visade därmed att bakgrundsvariablerna inte 

påverkar CE nämnvärt och att TMX ensam förklarar ca.43,9 % av variansen i skattningarna 

av CE.  
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Hypotes2b: Det finns ett negativt samband mellan grad av TMX-differentiering och 

individens tilltro till gruppens förmåga (CE).                                                                                                                              

Som framgår av korrelationerna i tabell 3 korrelerar TMX-differentiering inte med någon 

variabel. Vidare visar modell 3 att TMX-differentiering minskar F-värdet från 16,321 till F(4, 

41)=12,141, p<0,001 och att ∆R
2 

=0,004. Detta visar att TMX-differentiering inte påverkar 

skattningarna av CE. 

Samarbetets kvalitet, mätt som TMX, är positivt korrelerad med tilltro till egen förmåga och 

till ännu högre grad med tilltro till gruppens förmåga. Detta ger stöd åt hypotes 1a och 1b. Hur 

mycket skattningarna av samarbetets kvalitet skiljer sig inom grupper korrelerar inte med 

tilltro till egen eller gruppens förmåga och ger inte stöd åt hypotes 2a och 2b. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om kvaliteten av samarbetsrelationerna i grupper 

(TMX) påverkar gruppmedlemmarnas tilltro till den egna förmågan (SE) och tilltro till 

gruppens förmåga (CE). Samtidigt undersöktes om skillnader i uppfattningar om samarbetets 

kvalitet inom gruppen påverkar tilltro till egen förmåga och tilltro till gruppens förmåga i 

olika riktningar. Undersökningen gjordes med hjälp av en enkätundersökning på en fabrik 

inom fordonsindustrin. Resultaten visade att samarbetets kvalitet, mätt som TMX har ett 

positivt samband med både tilltro till egen förmåga och tilltro till gruppens förmåga. 

Sambandet mellan TMX och CE var något starkare än mellan TMX och SE. Mellan TMX-

differentiering och tilltro till förmåga (SE och CE) fanns inget samband. 

Sambandet mellan samarbetets kvalitet och tilltro till egen förmåga bekräftar tidigare 

forskning (Liao, et al., 2010). Detta samband är signifikant men svagt och det kan ifrågasättas 

om TMX har en verklig betydande påverkan på tilltro till den egna förmågan. Vid sidan om 

sambandet mellan TMX och SE har tidigare forskning visat på flera andra positiva utfall av 

bra samarbetsrelationer, men inte tidigare har det undersökts om samarbetets kvalitet påverkar 

tilltro till gruppens förmåga. Resultaten visar på att samarbetskvaliteten är viktigare för tilltro 

till gruppens förmåga än för tilltro till den egna förmågan. Slutsatsen som kan dras utifrån 

detta resultat är att gruppmedlemmar gör en relevant bedömning av hur viktig bra 

samarbetsrelationer är för gruppens prestation. Samtidigt som det inte bedöms lika viktigt för 

den egna prestationen. Denna slutsats dras utifrån att de flesta effekter av bra samarbete är 

positiva för både SE och CE. Hög TMX innebär positiva känslor, positiv feedback, ökad 

kunskapsdelning och hjälpsamhet inom gruppen. Detta påverkar både SE och CE positivt. Att 

hög TMX påverkar CE men knappt påverkar SE visar på att gruppmedlemmarna gör en 

adekvat bedömning som stämmer överens med forskning (Mesmer-Magnus, & DeChurch, 

2009) som visar att ökad kunskapsdelning är en viktig förutsättning för gruppers prestation. 

Uppgifter som kräver samarbete blir endast effektiva om gruppmedlemmarna kombinerar sina 

insatser och sitt kunnande på ett bra sätt och för det krävs det bra samarbetsrelationer. 

Arbetsuppgifter som kan göras enskilt kräver inte i samma utsträckning delning av kunskap. 

Vid individuella arbetsuppgifter räcker det oftast med den kunskap som personen själv har 

och detta kan förklara varför SE inte påverkas särskild mycket av TMX. 

För att undersöka vilka effekter skillnader i TMX kvalitet inom grupper har på tilltro till egen 

förmåga och tilltro till gruppens förmåga har variansen i TMX skattningar används. I denna 

undersökning visade dessa skillnader inte på några signifikanta effekter på tilltro till egen 
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förmåga eller tilltro till gruppens förmåga. En möjlig bidragande orsak kan vara den låga 

spridnigen i svaren. Jämfört med Liao, et al.(2010) hade denna studie 26,1 % mindre varians i 

svaren. De använde en sju-gradig skala och fick medelvärden mellan 4,38-4,86 och 

standardavvikelser mellan 0,92-1,17 vilket visar på en något större spridning. Samtidigt visar 

de låga korrelationer (tabell 1 och 3) på att resultatet inte endast beror på den låga 

spridningen. En möjlig tolkning är att det i den undersökta populationen inte inverkar om man 

har lika bra arbetsrelationer eller inte inom gruppen. Möjligtvis är det andra faktorer som 

påverkar om TMX differentiering får en effekt eller inte. Samtidigt är det inte ovanligt att 

forskning om diversitet i organisationer får mycket växlande eller motsägelsefulla resultat 

(Harrison & Klein, 2007).  

Det som framträder som specifikt i denna undersökning är att personalen som har arbetat 

längst i genomsnitt skattar sina arbetsrelationer till resten av gruppen lägst. Samma tendens 

men något svagare finns för tilltro till förmåga (SE och CE), som skattas lägre av de som har 

arbetat längre i organisationen. Regressionsanalysen visade att sambanden mellan 

bakgrundsvariablerna och tilltro till förmåga (SE och CE) inte längre var signifikanta när 

hänsyn togs till TMX. Liknande effekter av bakgrundsvariablerna fanns inte i Liao et 

al.(2010) undersökning, förutom ett svagt positivt samband mellan gruppstorlek och TMX på 

r =0,19. Liu et al. (2011) fann att gruppålder och gruppstorlek tillsammans korrelerar positivt 

med TMX, r =0,21 En möjlig förklaring till att detta negativa samband hittades i denna 

undersökning och inte i tidigare forskning kan vara att det beror på en faktor som är specifikt 

för den undersökta gruppen. Det kan finnas en gemensam bakgrundsvariabel för de äldre i 

denna undersökning som inte har undersökts här, men som påverkar deras skattningar. En 

annan orsak kan vara att tiden i organisationen gör att personalen med tiden skattar 

samarbetsrelationerna och tilltro till förmåga lägre. Detta skulle då bero på att den undersökta 

organisationen skiljer sig från organisationerna som både Liao, et al. (2010) och Liu, et al. 

(2011) har undersökt. Detta samband var inte förväntad och ingick inte i undersökningssyftet 

och har därför inte undersökts. Därför kan inga slutsatser dras om vad som orsakar det 

negativa sambandet mellan anställningstid och ålder med TMX, SE och CE skattningarna. 

Även om inga slutsatser kan dras är sambandet intressant därför att det visar på att tilltro till 

förmåga i arbetslivet inte självklart ökar med ökad arbetsliverfarenhet, så som man skulle 

förvänta sig på grund av att fler positiva erfarenheter görs med ökad erfarenhet. 

Det som är en svaghet i undersökningen är att alla mätningar gjordes vid ett tillfälle. Detta är 

en svaghet på grund av det cykliska sambandet mellan samarbetsrelationernas kvalitet och 

tilltro till förmåga. TMX som är en process aspekt påverkar tilltro till förmåga direkt som då 

är ett utfall av gruppsamarbetet. Samtidigt blir tidigare erfarenheter som har formats till en 

tilltro till förmåga en input aspekt som påverkar hur samarbetet kommer att fungera. I denna 

undersökning tolkades sambanden mellan TMX och tilltro till förmåga i riktningen från TMX 

till tilltro till förmåga. En annan möjlig tolkning är att tilltro till förmåga påverkar 

samarbetsrelationernas kvalitet. En longitudinell undersökning skulle kunna undersöka de 

kausala sambanden mellan tilltro till förmåga och samarbetsrelationernas kvalitet bättre. 

Samma gäller för om skattningarna av TMX och tilltro till förmåga kommer att minska med 

tiden för de som nu arbetad en kortare tid i organisationen.    

När antaganden bakom regressionsanalysen testades, upptäcktes att de flesta 

bakgrundsvariablerna hade en låg korrelation med den beroende variabeln. Alla tolerance och 

VIF-värden var dock väl innanför gränserna och därför uteslöts inga variabler ur analysen 

(Pallant, 2010). Det är dock möjligt att detta gör resultaten från regressionsanalysen mindre 

pålitliga och att de ska tolkas extra varsamt. 
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Fortsatta studier om TMX skulle kunna undersöka om de låga skattningarna av 

samarbetskvalitet för de som arbetad längst också finns i andra organisationer. Tidigare 

studier (Liao, et al., 2010; Liu, et al., 2011) har inte hittad dessa effekter och det är intressant 

om resultatet är specifikt för denna arbetsplats eller om det finns en mer generell tendens av 

sämre samarbete för grupper som har arbetad ihop en längre tid. Vidare är forskningen om 

TMX-diverentiering sparsamt och visar på motsägelsefulla resultat, därför behövs det fortsatta 

undersökningar om de eventuella effekter av graden av enhetlighet i grupper när det gäller 

samarbetets kvalitet. En longitudinell undersökning som också inkluderar gruppens 

effektivitet skulle kunna ge en tydligare bild av hur de olika variablerna påverkar varandra 

och passar in i IPO-modellen. Detta skulle kunna tydliggöra sambandens riktning mellan 

TMX och tilltro till den egna och gruppens förmåga. En longitudinell design skulle också 

kunna undersöka eventuella spiral-effekter av tilltro till förmåga.     

Arbetslivet ställer allt högre krav på snabba innovationsprocesser och arbetsuppgifterna blir 

allt mer komplexa (West, et al., 2004). För att kunna möta de krav som arbetslivet ställer idag 

behöver arbetet bli organiserat i grupper som med rätt förutsättningar kan innebära en ökad 

effektivitet (Cooper & Kagel, 2005; Wooley, et al., 2010). En viktig förutsättning för effektiv 

grupparbete är gruppens tilltro till förmåga (Gully, et al., 2002; Katz-Navon & Erez, 2005). 

Denna undersökning visar att organisationer som vill dra nytta av fördelarna av teamarbete 

(West et al., 2004), behöver stimulera gruppers samarbetsklimat. Goda samarbetsrelationer 

ökar gruppers tilltro till förmåga som är en nödvändig förutsättning för att grupper ska bli 

proaktiva och ta på sig utmanande uppgifter som leder till ökad konkurrenskraft.  
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