
 

 

  

 

 

 

Examensarbete, 30 hp 
Psykologprogrammet, 300 hp 

Vt 2018 
Handledare: Jacobus Pienaar   

 

UTVÄRDERING AV EN 
TEAMBUILDINGSINSATS EFFEKTER PÅ 

TEAMEFFEKTIVITET OCH 
LEDARSKATTAD TEAMPRESTATION 

Cecilia Eintrei & Tora Hansson



 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare och tredje teammedlem 
Jacobus Pienaar för allt stöd under arbetet med föreliggande examensarbete. 
Vi vill även tacka Stefan Söderfjäll och Christopher Svensson för ett 
givande samarbete. Utan de deltagande teamen hade detta arbete inte varit 
möjligt, vi vill därför tacka alla de teamledare och teammedlemmar som 
deltog i teambuildingsinsatsen. Slutligen, ett tack även till Robert Lundmark 
för värdefulla råd i upptakten till detta arbete.  

I takt med ett växande examensarbete växte även teamet då en fjärde 
teammedlem kom till världen. Tack till William som med stort tålamod 
lyssnat på våra diskussioner. 



1 
 

 

Abstrakt 

Teamarbete (eng. teamwork) är förenat med positiva organisatoriska och individuella 
effekter, vilket kan förklara varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra 
teambuildingsinsater för att förbättra teameffektivitet och teamprestation. Det övergripande 
syftet med examensarbetet var att undersöka vilka effekter en specifik teambuildingsinsats 
kunde medföra för team i termer av reflexivitet, reella teambeteenden, teammedlemsskattad 
teameffektivitet samt ledarskattad teamprestation. Författarna ämnade också undersöka 
vilken effekt insatsen kunde få för enskilda teammedlemmar i termer av förändrad 
arbetstillfredsställelse och intention att sluta sitt arbete. Den teambuildingsinsats som 
genomfördes i föreliggande examensarbete syftade till att kartlägga och förbättra 
beteendeprocesser. Nio team från olika verksamhetsområden med totalt 57 teammedlemmar 
fick ta del av teambuildingsinsatsen. Två enkäter delades ut innan insatsen, en teamledarenkät 
och en teammedlemsenkät, samt en enkät från ett digitalt verktyg för teambuildingsinsatsen, 
för att undersöka effekterna av intresse. En eftermätning gjordes fyra till sex veckor efter 
teambuildingsinsatsen. Pearsons korrelationskoefficient, t-test, Wilcoxons teckenrangstest 
samt hierarkiska multipla regressionsanalyser användes för bearbetning av data. Resultatet 
visade på en signifikant ökning av skattning av reella teambeteenden samt ökning av 
teameffektivitet. Dessutom visade resultatet att förekomsten av reella teambeteenden kan 
predicera teams effektivitet över tid. Detta resultat legitimerar att organisationer i allt större 
utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater som bygger på samma grund som den 
aktuella teambuildingsinsatsen. 

Nyckelord: teambuilding, teameffektivitet, teamprestation, beteendeprocesser, 
reflexivitet, reella team, arbetstillfredsställelse, intention att sluta 

Abstract 

Teamwork is associated with positive organizational and individual effects, explaining the 
increase in organizations’ implementation of team building interventions, in order to improve 
team effectiveness and team performance. The overall aim of the study was to investigate the 
effects of a specific team building intervention on teams in terms of team reflexivity, real 
team behavior, team rated team effectiveness, and leader rated team performance. The 
authors also aimed to investigate the impact of the team building intervention on individual 
team members regarding job satisfaction and intention to leave. The purpose of the team 
building intervention utilized for data collection was to map and improve behavioral 
processes. Nine teams from different industries with a total of 57 team members participated 
in the team building intervention. Prior to the intervention two surveys were distributed, one 
for team leaders and one for team members, as well as a survey from a digital team building 
tool, for evaluation of potential effects of the intervention. An additional measurement was 
made four to six weeks after the team building intervention. Pearson correlation coefficient 
analysis, t-test, Wilcoxon signed ranks test, and hierarchical multiple regression analyses 
were used to analyze data. The result showed a significant increase in estimation of real team 
behavior and increase in team effectiveness. In addition, the result demonstrated that presence 
of real team behaviors may predict team effectiveness over time. This result justifies 
organizations’ increase in implementation of team building interventions similar to the 
intervention investigated in the present study. 

Keywords: team building, team effectiveness, team performance, behavioral 
processes, reflexivity, real team, job satisfaction, intention to leave
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Utvärdering av en teambuildingsinsats effekter på teameffektivitet och ledarskattad 
teamprestation 

Människor har i alla tider behövt samarbeta. De sociala drivkrafter individer har att arbeta 
tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål är förankrade i evolutionen (Deci & Ryan, 
2000). Med tanke på vilka sociala och ekonomiska fördelar det innebär att tillhöra en 
välfungerande grupp, inte minst för överlevnad, är det inte konstigt att det är ett fundamentalt 
och konsekvent mänskligt beteende att organisera sig i grupper (Axelrod & Hamilton, 1981; 
Bowlby, 1969; Lyubovnikova, West, Dawson & Carter, 2015). Dessutom har människor ett 
kraftfullt behov av att tillhöra, etablera och bibehålla sociala relationer. Genom medlemskap i 
grupper fylls behovet av att bygga upp vår identitet och det skapar en motivation att 
anstränga sig för att genomföra gruppens uppdrag och nå ett gemensamt mål (Baumeister & 
Leary, 1995; Lyubovnikova et al., 2015; Tajfel & Turner, 1986). 

Organisationer fortsätter idag replikera det naturliga beteendet att organisera sig i 
grupper och team som en strategi för att uppnå framgångsrikt ledarskap och effektivitet 
(Hackman, 1986; Lyubovnikova et al., 2015). Teamarbete är förenat med positiva 
organisatoriska effekter (Glassop, 2002; Richter, Dawson & West, 2011), vilket kan förklara 
varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater för att 
förbättra teamarbetet samt förbättra teamprestationen (McEwan, Ruissen, Eys, Zumbo & 
Beuchamp, 2017). Teambuildingsinsatser kommer i en mängd olika former, från 
friluftsaktiviteter till mer stillsamma diskussioner, men forskare ställer sig ofta frågan om och 
varför teambuilding fungerar (Klein et al., 2009). Författarna till föreliggande examensarbete 
ställde sig samma fråga och ämnade med följande studie titta närmare på vad en specifik 
teambuildingsinsats kan få för effekter för team och dess medlemmar. 

Definition av team 
West och Lyubovnikova (2012) efterfrågade en klar, tydlig och operationell definition av 
team, eller vad de kallade reella team (eng. real team). Detta resulterade i en definition 
beståendes av fyra dimensioner; Ömsesidigt beroende, Delade mål, Reflexivitet samt 
Teamtillhörighet. Ömsesidigt beroende innebär att en typisk arbetsuppgift för teamet kräver 
ett nära och koordinerat samarbete teammedlemmarna emellan. När en arbetsuppgift kräver 
att teammedlemmarna är ömsesidigt beroende av varandra, är det av vikt att interaktionen är 
frekvent samt att teammedlemmarna säkerställer att kompetensen bland dem kommer till 
användning (Wageman, Gardner & Mortensen, 2012). För att ett team ska nå önskade resultat 
och nå sin fulla potential räcker det således inte med att teammedlemmarna är kompetenta 
och behärskar de egna arbetsuppgifterna, teammedlemmarna måste även förmå att samarbeta 
(McEwan et al., 2017). Ett ömsesidigt beroende förutsätts av nästa dimension, Delade mål, 
vilken avser att teamet har gemensamma mål, accepterade av samtliga teammedlemmar. Den 
tredje dimensionen av team, Reflexivitet, innebär att teammedlemmarna på ett systematiskt 
sätt granskar hur väl teamet presterar. Detta för att möjliggöra ett kontinuerligt 
målsättningsarbete (West & Lyubovnikova, 2012). Brav, Anderson och Lantz (2009) menade 
att medlemmar i välfungerande team regelbundet reflekterar kring hur pass effektiva de egna 
arbetsrutinerna är och hur dessa kan förbättras. Den fjärde och sista dimensionen av team, 
Teamtillhörighet, avser en tydlighet kring vilka som ingår i teamet och vilka som inte gör det 
(West & Lyubovnikova, 2012).  

I och med användandet av dimensioner definieras även vad ett team inte är, det West 
och Lyubovnikova (2012) beskrev som Pseudoteam. Pseudoteam är team vilka kallar sig 
själva, eller kallas av andra, för team, men som inte har ett ömsesidigt beroende, inte har 
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delade mål, inte reflekterar över sina prestationer samt saknar tydlighet kring vilka som ingår 
i teamet. 

Reella team och pseudoteam 
Lyubovnikova et al. (2015) använde sig av ovan nämnda definition av team för att undersöka 
huruvida de team som agerar i enlighet med samtliga fyra dimensioner, så kallade reella 
team, skiljer sig från de som inte anser sig arbeta i team samt pseudoteams. Den övergripande 
hypotesen för studien var att medlemmar i reella team erfar fler positiva utfall, både 
individuella och organisatoriska. I studien ingick 62 733 respondenter vilka arbetade inom 
den brittiska sjukvården. Resultatet visade bland annat att de som arbetade i reella team 
begick färre misstag, drabbades av färre arbetsrelaterade skador och sjukdomar samt 
redogjorde i mindre utsträckning för intention att sluta bland medarbetarna. På en 
organisatorisk nivå visade resultatet att reella team rapporterade lägre grad av 
patientdödlighet samt färre sjukdagar.  

Lyubovnikova et al. (2015) diskuterade resultatet som en följd av bristen på 
ömsesidigt beroende hos pseudoteam, vilket kan medföra att teammedlemmarna uppfattar sitt 
arbete som självständigt, utan en förståelse för hur det individuella arbetet hänger samman 
med övriga kollegors arbete. Detta kan, enligt Lyubovnikova et al. (2015), leda till att 
medlemmar i pseudoteam i större utsträckning duplicerar varandras arbete, har svårare för att 
anpassa sig efter andra medarbetares behov samt söker stöd hos varandra i mindre 
utsträckning. Därtill menade författarna att det i ett pseudoteam kan finnas en viss förvirring 
kring ansvarsfördelningen bland medarbetarna, vilket delvis kan förklaras av frånvaron av 
delade mål. Författarna diskuterade även den högre förekomsten av intention att sluta bland 
medlemmar i pseudoteam som en konsekvens av att förväntningar som kan finnas kring 
teamarbete, såsom en möjlighet att söka stöd hos varandra, inte införlivas (Lyubovnikova et 
al., 2015).  

Effekter av att arbeta i team  
Snabba tekniska innovationer i kombination med alltmer dynamiska och komplexa 
arbetsmiljöer har gjort att organisationer idag behöver förutsättningar för att snabbt lära sig 
och effektivt anpassa sig för att lyckas i utmanande kontexter, vilket teambaserade 
organisationer tycks ha förutsättningar för (Marks, DeChurch, Mathieu, Panzer & Alonso, 
2005; Mohrman, Cohen & Mohrman, 1995).        

Ett stort antal studier (Batt, 2004; Buttigieg, West & Dawson, 2011; Carter & West, 
1999; Elmuti, 1997; Godard, 2001; Lyubovnikova et al., 2015) har kopplat samman 
teambaserat arbete med flera individuella fördelar. Däribland högre grad av 
arbetstillfredsställelse och lägre grad av intention att sluta sitt arbete, och detta på grund av de 
psykologiska fördelar det innebär för individen att vara en del av ett välfungerande team.  

Anställda som arbetar i team rapporterar förutom högre grad av arbetstillfredsställelse 
och välmående även lägre nivåer av frånvaro än anställda som inte arbetar i team (Rasmussen 
& Jeppesen, 2006). Jacobsson, Åkerlund, Graci, Cedstrand och Archer (2016) visade att de 
team som rapporterade fler karaktäristiska kännetecken för att vara ett effektivt team 
rapporterade högre grad av arbetstillfredsställelse, samt även mindre förekomst av emotionell 
utmattning.  

När det gäller fördelarna på organisationsnivå är forskningen mer begränsad 
(Lyubovnikova et al., 2015). Lyubovnikova et al. (2015) visade dock i ovan nämnda studie 
att teamarbete var förenat med positiva individuella såväl som organisatoriska effekter. En 
större metaanalys (Richter et al., 2011) visade att teamarbete hade signifikanta positiva 
samband med både anställdas attityder och organisatoriskt prestationsutfall. I en studie av 
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Glassop (2002) indikerade resultatet att företag som strukturerar sig i teamarbete har högre 
arbetsproduktivitet, en mindre hierarkisk ledarstruktur och minskad personalomsättning.  

Teamprestation  
Hur väl team presterar, så kallad teamprestation (eng. team performance), bedöms vanligtvis 
genom en subjektiv eller objektiv bedömning av i vilken utsträckning ett team uppfyller sina 
uppsatta mål (Zaccaro, Heinen & Shuffler, 2009). Teamprestation är allmänt accepterat som 
en funktion av en mångfacetterad sammanslagning av teammedlemmarnas förmågor och 
resurser (Rousseau, Aubé & Savoie, 2006).  

Lyubovnikova, Legood, Turner och Mamakouka (2017) lyfte två olika dimensioner av 
teamprestation, nämligen teamproduktivitet och teameffektivitet. Teamproduktivitet syftar till 
i vilken utsträckning ett team effektivt når sina mål (Kirkman & Rosen, 1999) och 
teameffektivitet syftar till ett teams förmåga att arbeta tillsammans och använda sina resurser 
och förmågor för att generera idéer och utveckla sitt arbete (Maynard, Mathieu, Rapp & 
Gilson, 2012).  

Teamproduktivitet är allmänt ansedd som en viktig dimension av teamprestation 
(Mathieu, Heffner, Goodwin, Salas & Cannon-Bowers, 2000) och handlar om i vilken 
omfattning ett team kan nå eller överträffa sina mål på ett snabbt och effektivt sätt (Kirkman 
& Rosen, 1999). Högt presterande team är inte bara mer produktiva utan 
teameffektivitetsteorier menar också att dessa team kan integrera sina olika färdigheter och 
organisera sitt arbete på ett optimalt sätt (Hackman, 1987). Maynard et al. (2012) menade att 
det förutom teamproduktivitet finns andra aspekter av teamprestation så som ett teams 
förmåga att skapa idéer, förbättra samordningen av sitt arbete och ta vara på olika 
teammedlemmars färdigheter; det som Lyubovnikova et al. (2017) mer definierade som 
teameffektivitet.  

Teamprocesser  
Att nå framgångsrika resultat av teamarbete är inte bara en funktion av teammedlemmarnas 
förmågor och resurser utan även hur väl processerna mellan teammedlemmarna fungerar när 
de interagerar med varandra för att fullfölja sina arbetsuppgifter och nå sina mål. Det är 
viktigt att förstå dessa processer för att organisationer ska kunna utveckla ett effektivt 
teamarbete. Förståelsen kring att teamprocesser verkar spela en nyckelroll när det gäller 
teamprestation har lett till ett stort antal studier inom teamforskning (Marks, Mathieu & 
Zaccaro, 2001).  

Söderfjäll (2017) menade att teamprocesser “avser kort och gott de handlingar, 
tankemönster och känslomässiga tillstånd som existerar i teamet då det samverkar i syfte att 
uppnå sina mål och fullgöra sitt uppdrag” (sid. 84). Processerna kan delas upp i tre 
övergripande komponenter; beteenden, tankar och känslor. Tankar och känslor brukar i 
forskning ofta beskrivas som framväxande tillstånd som utvecklas när teammedlemmarna 
interagerar. När teamet samarbetar och presterar utvecklas beteenden, vilka har stor betydelse 
för teamets prestationer och välbefinnande (Söderfjäll, 2017). 

LePine, Piccolo, Jackson, Mathieu och Saul (2008) undersökte i en metastudie hur ett 
team bäst kan kategorisera sina beteendeprocesser och hur kvaliteten i dessa processer har 
samband med goda teamprestationer. Kategoriseringen bygger på Marks et al. (2001) 
taxonomi av teamprocesser som illustrerar hur team hanterar sina processer i olika 
tidsepisoder före, under och efter arbetsepisoder i syfte att uppnå sina mål och fullgöra sitt 
uppdrag. LePine et al. (2008) begränsade de olika beteendeprocesserna i tre dimensioner. De 
tre dimensionerna är följande: 

- Övergångsprocesser kan kortfattat beskrivas som de aktiviteter teamet utför före och 
efter episoder av arbete. De har dubbelt fokus eftersom teamet här försöker reflektera 
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över och tolka tidigare teamprestationer, samt förbereda sig för framtida åtgärder 
(LePine et al., 2008). Det kan exempelvis vara att sätta mål och utvärdera arbetet mot 
målet. 

- Aktionsprocesser är de beteenden som teamet utför då det utför sina primära 
arbetsuppgifter och arbetar mot att uppnå sina mål (LePine et al., 2008). Det kan 
exempelvis vara att koordinera insatser, utbyta information och avlasta varandra.  

- Interpersonella processer kan beskrivas som de beteenden som är inriktade på 
hanteringen av interpersonella relationer i teamet (LePine et al., 2008). Det kan 
exempelvis vara hur teammedlemmar uppmuntrar varandra och hanterar konflikter.  
 

De studier som inkluderades i metastudien visade tillsammans att indelningen av 
beteendeprocesser i Övergångsprocesser, Aktionsprocesser och Interpersonella processer är 
ett bra sätt att beskriva vad teamen gör före, under och efter episoder av arbete (LePine et al., 
2008). Denna indelning av beteendeprocesser går i linje med Rousseaus et al. (2006) 
beskrivning av samma fenomen. Även deras beskrivning innefattade dimensioner av olika 
tidsepisoder. Därtill inbegriper denna beskrivning av beteendeprocesser, i likhet med den av 
LePine et al. (2008), en dimension vilken handlar om interpersonella processer. Rousseau et 
al. (2006) menade att denna dimension innefattar beteenden vilka syftar till att hålla teamet 
samman och att dessa beteenden är avgörande för teamets effektivitet. Även metastudien av 
LePine et al. (2008) pekade på vikten av välfungerande teamprocesser för ett effektivare 
teamarbete. Därtill tycks teamprocesserna vara avgörande för teammedlemmarnas 
arbetstillfredsställelse och teamets sammanhållning (LePine et al., 2008).  

Reflexivitet  
Eftersom det alltid kommer ske förändringar inom och utanför ett teams kontext behöver 
anpassningar ständigt göras. Detta kräver flexibla teammedlemmar, flexibla teamprocesser 
och flexibla organisationer. För att uppnå teameffektivitet måste teammedlemmar reflektera 
genom att exempelvis aktivt fokusera på sina mål, regelbundet granska sätt för att uppnå dem 
och teamets arbetsmetoder. Samtidigt måste teamet, för att främja medlemmarnas 
välbefinnande, reflektera över hur medlemmarna stöttar varandra, hur konflikter löses och 
hur det övergripande sociala och emotionella klimatet i teamet är (West, 2012). Att reflektera 
tycks alltså vara av vikt för att ett team ska fungera väl, vilket överensstämmer med 
Lyubovnikovas et al. (2015) beskrivning av reella team.  

West et al. (1997) definierade reflexivitet i team som i vilken utsträckning 
teammedlemmarna öppet reflekterar över och kommunicerar om teamets mål, strategier och 
processer och anpassar dem till nuvarande eller förväntade omständigheter. Strategier kan 
exempelvis vara beslutsfattande och processer kan exempelvis vara kommunikation och 
bemötande. Flera studier har visat ett positivt samband mellan hög reflexivitet i team och 
önskade teamresultat (De Dreu, 2007; Schippers, Edmondson & West, 2014; Schippers et al., 
2015).  

Reflexivitet kan betraktas som en process (Schippers, Homan & van Knippenberg, 
2013) och ett stort antal studier har visat att detta är en process som är avgörande för 
teamprestation och teamutveckling (Carter & West, 1998; Hirst, Walumbwa, Aryee, 
Butarbutar & Chen, 2004; Konradt, Schippers, Garbers & Steenfatt, 2014; Nederveen 
Pieterse, van Knippenberg & van Ginkel, 2011; Schippers, West & Dawson, 2015; Shin, 
2014; Tjosvold, Tang & West, 2004). Med avseende på Marks et al. (2001) taxonomi av 
teamprocesser betraktas reflexivitet som en övergångsprocess som rör de självreglerande 
åtgärder som ett team engagerar sig i mellan episoder av arbete (Schippers et al., 2013).  
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Den konstruktiva systematiska reflektion som finns i team med hög reflexivitet gör 
det möjligt att snabbt identifiera områden som behöver uppmärksammas, implementera 
handlingar som ökar effektiviteten och minska brister i produktivitet (Tjosvold et al., 2004). 
Team med hög reflexivitet kan skapa ökad medvetenhet kring styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot samt uppmärksamma uppsatta måls innehåll och lämplighet för en föränderlig 
kontext (Schippers, Den Hartog & Koopman, 2007). Denna medvetenhet kommer sannolikt 
också att leda till att teamen identifierar och nyttjar unika teammedlemmars färdigheter samt 
lär sig av tidigare misstag (Schippers et al., 2007). 

Lyubovnikova et al. (2017) visade att ökad reflexivitet i team ledde till ökad 
teamprestation. I studien undersökte författarna hur ett autentiskt ledarskap (eng. authentic 
leadership) influerar teamprestation via reflexivitet i teamet som fungerar som en mediator. 
Vidare tänkte sig Lyubovnikova et al. (2017) att reflexiviteten är en specifik 
övergångsprocess som ett autentiskt ledarskap kan forma, medan andra determinanter för 
reflexivitet inte har samma empiriska stöd (Schippers et al., 2013). Med ett autentiskt 
ledarskap menade författarna att det kommer skapas mer riktade, strukturerade och 
reflekterande diskussioner angående hur teamet anpassar sig och närmar sig sina mål samt 
mer transparenta diskussioner om teamets värderingar, styrkor och svagheter. Genom en hög 
grad av reflexivitet och de åtgärder som följer säkerställs att teamet inte bara kan uppfylla 
sina nuvarande mål på ett snabbt och effektivt sätt, det kan också innebära en integrering och 
distribuering av teammedlemmars kunskaper och färdigheter. Till följd av detta kan teamet 
fatta mer effektiva, öppna och välgrundade beslut, vilket höjer teamprestation både avseende 
teamproduktivitet och teameffektivitet. En förklaring till detta är att en högre grad av 
reflexivitet i team säkerställer att teammålen regelbundet ses över och att kollektiva åtgärder 
kontinuerligt anpassas till teamets syften och värderingar. Den högre graden av reflexivitet i 
team som återfinns i reella team medför att om ett fel eller en negativ händelse uppstår tar 
teammedlemmarna sig tid att reflektera över deras prestation, anpassa deras processer och 
eventuellt omfördela resurser för att minska sannolikheten för liknande fel i framtiden 
(Lyubovnikova et al., 2017).  

Teambuilding 
I en metaanalys av Klein et al. (2009) definierades teambuilding som en insats som syftar till 
att förbättra samarbetet samt effektiviteten hos team. Detta genom att arbeta med de 
interpersonella relationerna, klargörandet av roller samt eventuella problem som hindrar 
teamet från att fungera på ett optimalt sätt. Författarna särskilde teambuilding från insatser 
som syftar till att förbättra färdigheter som på ett mer direkt sätt är kopplade till teamets 
arbetsuppgifter.  

I metaanalysen av Klein et al. (2009) undersöktes effekten av teambuildingsinsatser. 
Författarna var specifikt intresserade av att undersöka om vissa komponenter av teambuilding 
var mer effektiva än andra samt om teambuilding var mer effektivt för något av de förväntade 
utfallen. Klein et al. (2009) ville även studera om teamstorlek var en moderatorfaktor för hur 
pass effektiv en teambuildingsinsats är. Detta då tidigare forskning av Salas, Rozell, Mullen 
och Driskell (1999) visade på att effekten av teambuilding var mindre vad gäller 
teamprestation när teamen var större. Resultatet visade att klargörandet av roller samt 
tydliggörandet av mål var komponenter som hade störst effekt, men att ett arbete med 
interpersonella relationer och problemlösning även var verksamma komponenter. Resultatet 
visade även att teambuilding överlag hade en positiv effekt på samtliga förväntade utfall, men 
att effekten var störst för affektiva processer samt beteendeprocesser. Slutligen fann 
författarna även stöd för att teambuilding tycks ha störst effekt för större team, det vill säga 
team med fler än tio medlemmar, i jämförelse med mindre team.  
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Även McEwan et al. (2017) genomförde en metaanalys med intentionen att undersöka 
effekterna av teambuildingsinsatser. Vidare ämnade författarna undersöka ett antal potentiella 
moderatorfaktorer, däribland kontexten för teamen, typ av team, samt vilka, och hur många, 
dimensioner av beteendeprocesser som teambuildingsinsatserna syftade till att förbättra. 
Därtill var livslängden för de aktuella teamen av intresse och om effekterna var beroende av 
detta. Författarna inkluderade teambuildingsinsatser vilka syftade till att förbättra teamarbete 
och teamprestation. Resultatet visade att majoriteten av de team som ingick i studien 
uppvisade ett förbättrat teamarbete samt en förbättrad teamprestation efter att ha deltagit i en 
teambuildingsinsats. 

Vad gäller de undersökta moderatorfaktorerna visade sig resultatet vara genomgående 
för olika typer av team i en mängd olika kontexter. Gällande de olika dimensionerna av 
teamarbete visade resultatet att de teambuildingsinsatser som syftade till att förbättra två eller 
fler dimensioner var mest gynnsamma. Vidare visade resultatet att valet av dimension för 
teambuildingsinsatserna var av liten betydelse, vilket innebär att en teambuildingsinsats var 
effektiv oavsett vilken dimension som den avsåg förbättra. Resultatet visade även att effekten 
av en teambuildingsinsats var större bland de team med en kortare livslängd vad gäller 
teamarbetet, men att effekten gällande teamprestation var större i de team som existerat under 
en längre tid (McEwan et al., 2017). 

 After-action reviews 
En typ av teambuildingsinsats är så kallade After-action reviews (AAR) där team på ett 
systematiskt sätt får reflektera och diskutera. Fokus för reflektionerna är nyligen upplevda 
händelser, där teammedlemmarna får en möjlighet att skapa mening i det som de upplevt och 
vidare dela med sig av lärdomar utifrån detta (Tannenbaum & Cerasoli, 2013). Tannenbaum 
och Cerasoli (2013) undersökte i en metaanalys om AAR ökar teamprestation. Resultatet 
visade att AAR leder till ökad effektivitet, och författarna drog utifrån resultatet slutsatsen att 
organisationer kan förbättra både individuell prestation och teamprestation med hjälp av 
AAR.  

Då team försöker att genomföra AAR på egen hand, utan extern hjälp, blir sällan 
kvaliteten den bästa. Detta bland annat eftersom team ofta tenderar att diskutera sådant som 
redan är känt för teamet, istället för ny och unik information. I de fall då team diskuterar ny 
och unik information väntar de ofta med detta till slutet av en AAR. I linje med detta tenderar 
team att diskutera arbetsuppgifter istället för teamprocesser. Vidare menade författarna att 
information riskerar att gå förlorad eftersom endast ett fåtal teammedlemmar oftast kommer 
till tals under en AAR. När utbildade diskussionsledare ansvarar för en AAR försöker de 
därför oftast att skapa ett mer effektivt informationsutbyte (Eddy, Tannenbaum & Mathieu, 
2013). 

Med detta i åtanke ämnade Eddy et al. (2013) undersöka möjligheten för teams att på 
ett bättre sätt kunna genomföra egenledda AAR. Författarna jämförde därför två typer av 
egenledda AAR, där den ena var av mer guidad form, vilken innefattade ett digitalt verktyg 
där teammedlemmarna fick svara på ett antal frågor om det egna teamet. Det digitala 
verktyget prioriterade sedan vilka områden som tycktes vara mest kritiska för teamen, och 
konstruerade även en skräddarsydd diskussionsguide till teamen, med tillhörande 
diskussionsfrågor. Centralt för diskussionsguiden och tillhörande frågor var teamprocesser. 
Den andra typen av AAR saknade dessa mer strukturerade instruktioner, och var således en 
mer icke-guidad form av AAR. Resultatet visade att de team som fick ta del av den guidade 
formen av AAR uppvisade bättre teamprocesser, vilket i sin tur ledde till förbättrade 
teamprestationer, i jämförelse med de team som fick ta del av den icke-guidade formen av 
AAR.  
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Den aktuella teambuildingsinsatsen 
Den aktuella teambuildingsinsatsen syftar till att kartlägga de beteendeprocesser som reella 
team uppvisar. Kartläggningen görs med hjälp av ett digitalt verktyg (Team Pro, 2017) där 
teammedlemmarna anonymt får besvara ett antal påståenden med det egna teamet i åtanke. 
Dessa påståenden avser spegla följande beteendeprocesser; Övergångsprocesser, 
Aktionsprocesser samt Interpersonella processer. Teammedlemmarnas svar sammanställs i 
en rapport som sedan används som reflektionsunderlag i en tillhörande workshop. Under 
workshopen får teamet ta del av instruktioner vilka syftar till att hjälpa teamet att identifiera 
potentiella utvecklingsområden, och formulera mål samt uppföljningsbara åtgärder utifrån 
dessa. Detta är mycket likt den egenledda guidade formen av AAR, vilken användes i studien 
av Eddy et al. (2013). Upphovsmakarna till den aktuella teambuildingsinsatsen har i 
konstruerandet av teambuildingsinsatsen haft flertalet metastudier i åtanke, däribland LePine 
et al. (2008) och Marks et al. (2001). Teambuildingsinsatsen är således baserad på forskning 
och har utformats efter vad resultaten från dessa metastudier pekar på är av vikt för att skapa 
reella och därmed effektiva team. För att kunna undersöka effekterna av 
teambuildingsinsatsen inledde författarna till föreliggande examensarbete ett samarbete med 
upphovsmakarna. 

Hypotetisk modell 
Nedan presenteras den hypotetiska modell (Figur 1) som synliggör hur författarna till 
föreliggande examensarbete tänker sig att de olika variablerna hänger samman. 
 

Figur 1. Hypotetisk modell 
 
Under teambuildingsinsatsen får teamen kartlägga och reflektera kring beteendeprocesser 
som kännetecknar reella team, det som i denna studie benämns reella teambeteenden. 
Teambuildingsinsatsen bör, likt autentiskt ledarskap, hjälpa till att forma och förbättra 
beteendeprocesserna och ge teamen mer riktade, strukturerade och reflekterande diskussioner 
kring Övergångsprocesser, Aktionsprocesser och Interpersonella processer. Detta bör höja 
reflexiviteten i teamen och öka förekomsten av reella teambeteenden. Reflexivitet var en av 
dimensionerna i West och Lyubovnikovas (2012) beskrivning av reella team. Autentiskt 
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ledarskap visade sig i Lyubovnikovas et al. (2017) studie påverka teamprestation via 
reflexivitet i team. Författarna till föreliggande examensarbete ville därför särskilt undersöka 
om den aktuella teambuildingsinsatsen, likt autentiskt ledarskap, kan påverka just reflexivitet 
i team och sambandet till teamprestation. De övriga dimensionerna av West och 
Lyubovnikovas (2012) beskrivning av reella team är inte på samma vis tänkta att påverkas av 
den aktuella teambuildingsinsatsen. I enlighet med ovan nämnd forskning om reflexivitet och 
reella team bör, förutom teamprestation, även individuella faktorer påverkas positivt (högre 
grad av arbetstillfredsställelse och lägre grad av intention att sluta sitt arbete). Genom en 
ökning av reflexivitet i teamen och ökad förekomst av reella teambeteenden samt en positiv 
påverkan av de individuella faktorerna bör även teammedlemsskattad teameffektivitet och 
ledarskattad teamprestation förbättras. Teammedlemsskattad teameffektivitet och 
ledarskattad teamprestation bör även förbättras direkt som en följd av en strukturerad 
teambuildingsinsats. 

Syfte 
Det övergripande syftet med examensarbetet var således att undersöka vilka effekter den 
aktuella teambuildingsinsatsen kunde medföra för teamen i termer av reflexivitet, reella 
teambeteenden, teammedlemsskattad teameffektivitet samt ledarskattad teamprestation. 
Författarna ämnade också undersöka vilken effekt insatsen kunde få för enskilda 
teammedlemmar i termer av förändrad arbetstillfredsställelse och intention att sluta sitt 
arbete. Detta genom att besvara följande frågeställningar: 

1) Vad är relationen mellan reflexivitet i team, reella teambeteenden, 
teammedlemsskattad teameffektivitet, ledarskattad teamprestation, och 
teammedlemmars individuella arbetstillfredsställelse och intention att sluta? 

2) Finns det en signifikant skillnad före och efter teambuildingsinsatsen gällande 
reflexivitet i team, reella teambeteenden, teammedlemsskattad teameffektivitet, 
ledarskattad teamprestation, arbetstillfredsställelse och intention att sluta? 

3) Hur påverkar reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse och 
intention att sluta teammedlemsskattad teameffektivitet över tid? 

4) Hur påverkar reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse och 
intention att sluta ledarskattad teamprestation över tid? 

5) Vilka rekommendationer kan ges för att förbättra den aktuella teambuildingsinsatsen? 

Hypoteser 
H1 Det finns ett signifikant samband mellan reflexivet i team, reella teambeteenden, 
teammedlemsskattad teameffektivitet, ledarskattad teamprestation, arbetstillfredsställelse och 
intention att sluta. 
  
H2 Det finns en signifikant skillnad i reflexivitet i teamen, reella teambeteenden, 
teammedlemsskattad teameffektivitet, ledarskattad teamprestation, arbetstillfredsställelse och 
intention att sluta före och efter teambuildingsinsatsen. 
H2a Det finns en signifikant skillnad i reflexivitet i teamen före och efter 
teambuildingsinsatsen. 
H2b Det finns en signifikant skillnad i reella teambeteenden före och efter 
teambuildingsinsatsen. 
H2c Det finns en signifikant skillnad i teammedlemsskattad teameffektivitet före och efter 
teambuildingsinsatsen. 
H2d Det finns en signifikant skillnad i ledarskattad teamprestation före och efter 
teambuildingsinsatsen. 
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H2e Det finns en signifikant skillnad i teammedlemmars arbetstillfredsställelse före och efter 
teambuildingsinsatsen. 
H2f Det finns en signifikant skillnad i teammedlemmars intention att sluta före och efter 
teambuildingsinsatsen. 
  
H3 Förändring i reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse och intention 
att sluta kommer predicera teammedlemsskattad teameffektivitet över tid. 
 
H4 Förändring i reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse och intention 
att sluta kommer predicera ledarskattad teamprestation över tid. 
 

Metod 

Bakgrund 

Inför examensarbetet fick författarna möjlighet att ta del av en certifierande utbildning i den 
aktuella teambuildingsinsatsen och blev genom detta intresserade av att utvärdera effekter av 
denna. Efter dialog med upphovsmakarna till teambuildingsinsatsen, beslutade författarna sig 
för att genomföra ett antal teambuildingsinsatser med olika typer av team. Detta med 
förhoppningen om att på ett systematiskt sätt kunna utvärdera effekter av dessa.  

Rekryteringen av team inleddes i december 2017 då en intresseförfrågan skickades ut 
via en digital plattform. Detta resulterade i ett större antal intresserade organisationer, varpå 
författarna valde att erbjuda insatserna till team som verkade i Umeå. Kontakt etablerades 
med teamledarna för de olika teamen i januari 2018 varvid författarna redogjorde för upplägg 
och tidsåtgång för teambuildingsinsatsen samt kom överens om tid för när insatserna skulle 
äga rum. Denna rekryteringsprocess mynnade ut i nio team vilka i februari 2018 fick ta del av 
den aktuella teambuildingsinsatsen och kom således att delta i föreliggande examensarbete. 

Undersökningsdeltagare 

De nio teamen härrörde från fyra olika organisationer inom medicinteknik, hälso- och 
friskvård och statlig myndighet. Teamstorleken varierade mellan tre till nio teammedlemmar 
vid första mättillfället. Vid det andra mättillfället varierade teamstorleken mellan tre till elva. 
Totalt deltog 57 teammedlemmar vid det första mättillfället, och 50 teammedlemmar vid det 
andra mättillfället. I sju av de nio teamen deltog teamledarna även i egenskap av en 
teammedlem. Vid det första mättillfället deltog nio teamledare, och sju vid det andra 
mättillfället. Vad gäller livslängden för de olika teamen varierade detta mellan 0-25 år, detta 
då några teammedlemmar var nya i teamen och andra varit medlemmar i flera år. För en 
överskådlig sammanställning av de team som ingick i examensarbetet se Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av teamens verksamhetsområden, teamstorlek, teamlivslängd i 
antal år samt ömsesidigt beroende.  
Team Verksamhetsområde Teamstorlek* Teamlivslängd** Ömsesidigt 

beroende** 
1 Medicinteknik 8 10.32 (SD=9.55) 3.75 (SD=.71) 
2 Hälso- och friskvård 3 5.17 (SD=0) 2.67 (SD=.58) 
3 Hälso- och friskvård 7 .50 (SD=0) 4.29 (SD=.76) 
4 Hälso- och friskvård 5 3.63 (SD=1.45) 3.00 (SD=.71) 
5 Statlig myndighet 8 1.97 (SD=1.07) 2.75 (SD=.71) 
6 Statlig myndighet 3 2.17 (SD=0) 3.33 (SD=1.53) 
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7 Statlig myndighet 6 1.76 (SD=0.56) 3.17 (SD=.98) 
8 Statlig myndighet 9 3.19 (SD=3.74) 3.78 (SD=.83) 
9 Statlig myndighet 8 6.69 (SD=4.21) 3.75 (SD=1.39) 
* Mättillfälle 1 
** Medelvärden och standardavvikelser för mättillfälle 1 

Material 

Materialet för föreliggande examensarbete bestod av tre olika enkäter; en teamledarenkät, en 
teammedlemsenkät samt enkäten vilken ingick i det digitala verktyget för den aktuella 
teambuildingsinsatsen. Nedan följer en beskrivning av samtliga enkäter.  

  Teamledarenkät 
Den teamledarenkät som användes bestod av en inledande fråga där teamledarna fick namnge 
vilket team som de var ledare för, och detta endast för att möjliggöra en uppföljning mellan 
två mättillfällen. Denna åtföljdes av en fråga angående antalet medlemmar i teamet. Därefter 
följde en skala gällande teamledarnas upplevelse av teamens effektivitet. Denna skala 
utvecklades ursprungligen av Maynard et al. (2012) och bestod av fyra items som besvaras på 
en femgradig Likertskala (1=Inte alls, 5=Mycket). Maynard et al. (2012) använde denna skala 
i en studie där de lät externa chefer skatta teamens effektivitet, och skalans interna reliabilitet 
beräknades till .72 (Cronbachs alfa) i denna studie. Därtill bestod teamledarenkäten av en 
skala gällande teamproduktivitet utvecklad av Kirkman och Rosen (1999). Denna skala 
bestod av sex items vilka besvaras med hjälp av en femgradig Likertskala (1=Instämmer inte 
alls, 5=Instämmer helt). För denna skala beräknades Cronbachs alfa till .91 i studien av 
Kirkman och Rosen (1999). 

De två skalorna, gällande teameffektivitet och teamproduktivitet, översattes med hjälp 
av två anställda docenter vid Institutionen för psykologi från engelska till svenska. Detta 
resulterade i ett antal revideringar och omformuleringar för att skalorna bättre skulle passa en 
svenskspråkig population. 

Den slutgiltiga enkäten för teamledarna bestod således totalt av tolv items, inklusive 
de två inledande bakgrundsfrågorna om teamen, och uppskattades ta fem till tio minuter att 
besvara. Till enkäten hörde även ett inledande följebrev, vilket beskrivs närmare under Etiska 
överväganden. Se Bilaga I för den fullständiga versionen av enkäten. 

  Teammedlemsenkät 
Den teammedlemsenkät som användes bestod inledningsvis av en fråga om vilket team 
respondenten tillhörde samt en fråga om hur länge respondenten varit medlem i det aktuella 
teamet. Detta åtföljdes av ett avsnitt där teammedlemmarna fick instruktionerna om att ha det 
egna arbetet i åtanke vid besvarandet av de efterföljande påståendena. Påståendena inom 
detta avsnitt ämnade mäta teammedlemmarnas arbetstillfredsställelse samt intention att sluta. 
En skala utvecklad av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997) användes för att mäta 
teammedlemmarnas arbetstillfredsställelse vilken innefattade tre items med en tillhörande 
femgradig Likertskala (1=Stämmer inte alls, 5=Stämmer helt). I en studie av Näswall, 
Baraldi, Richter, Hellgren och Sverke (2006) har Cronbachs alfa uppmätts till minst .88 för 
denna skala. För att mäta teammedlemmarnas intention att sluta användes en skala utvecklad 
av Sjöberg och Sverke (2000) som bestod av tre items vilka besvaras med hjälp av en 
femgradig Likertskala (1=Stämmer inte alls, 5=Stämmer helt). Även denna skala granskades i 
ovan nämnda studie av Näswall et al. (2006), där Cronbachs alfa uppmättes till .77 - .85. 

Nästa avsnitt i enkäten fick teammedlemmarna istället besvara med det egna teamet i 
åtanke. Avsnittet innefattade ett item utvecklat av Lyubovnikova et al. (2015) vilket var tänkt 
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att mäta ömsesidigt beroende. I originalversionen var detta en fråga vilken endast kunde 
besvaras med ja eller nej. För att bättre spegla West och Lyubovnikovas (2012) beskrivning 
av ömsesidigt beroende, ändrades detta item till ett påstående med en tillhörande Likertskala 
som svarsalternativ (1=Stämmer inte alls, 5=Stämmer helt). 

Vidare bestod detta avsnitt av en skala vilken var tänkt att mäta reflexiviteten i 
teamen. Denna skala utvecklades ursprungligen av Swift och West (1998) och användes 
senare i ovan nämnda studie av Lyubovnikova et al. (2017) om en ledares roll för reflexivitet 
i team. Skalan bestod av fyra items vilka besvaras med hjälp av en Likertskala (1=Stämmer 
inte alls, 5=Stämmer helt). I studien av Lyubovnikova et al. (2017) uppmättes Cronbachs alfa 
till .83. Både itemet gällande ömsesidigt beroende (Lyubovnikova et al., 2015) samt skalan 
avseende reflexivitet i team (Swift & West, 1998) översattes från engelska till svenska med 
hjälp av tidigare nämnda anställda docenter vid Institutionen för psykologi.  

Därtill bestod avsnittet av samma skala som i teamledarenkäten gällande 
teameffektivitet (Maynard et al., 2012), vilken likt ovan nämnt innefattade fyra items med en 
tillhörande Likertskala (1=Inte alls, 5=Mycket). 

Enkäten för teammedlemmarna bestod således av totalt 17 items, och uppskattades ta 
fem till tio minuter att besvara. Se Bilaga II för den fullständiga versionen av enkäten. I slutet 
av enkäten ombads teammedlemmarna att konstruera en personlig kod, för att skapa ett så 
kallat longitudinellt ID. Detta för att möjliggöra en uppföljning av teammedlemmarnas svar 
mellan två mättillfällen samtidigt som teammedlemmarnas anonymitet bevarades. Till 
enkäten hörde även ett inledande följebrev, identiskt med det för teamledarna (se Etiska 
överväganden nedan för en närmare beskrivning av detta).  

  Digitalt verktyg för teambuildingsinsatsen 
Den tredje enkäten var en del det digitala verktyget. Denna låg till grund för kartläggningen i 
den aktuella teambuildingsinsatsen och gav ett mått på reella teambeteenden. Enkäten 
utgjordes av tre skalor vilka berörde områdena Övergångsprocesser, Aktionsprocesser samt 
Interpersonella processer. Sammanlagt bestod enkäten av 29 påståenden med 
svarsalternativen ja och nej. Resultatet från teammedlemmarnas svar på dessa påståenden 
sammanställdes i en rapport vilken innefattade en så kallad RT-indikator, där antalet ja-svar 
gav en procentuell uppskattning av hur mycket reellt team det aktuella teamet var. RT-
indikatorn var således ett mått på reella teambeteenden. Därtill redovisades 
teammedlemmarnas svar i form av gröna och röda staplar för varje enskilt påstående, för att 
illustrera teammedlemmarnas ja- respektive nej-svar. Enkäten innehöll även ett antal 
tilläggsfrågor vilka inte var en del av kartläggningsresultatet. Till föreliggande examensarbete 
användes en skala från dessa tilläggsfrågor beståendes av fyra items avseende teamets 
effektivitet, vilka besvarades med hjälp av en Likertskala (1=Stämmer inte alls, 5=Stämmer 
helt och hållet, samt ett “Vet ej”-alternativ). Enkäten beräknades ta tio minuter att besvara 
och i och med distribueringen av enkäten fick teammedlemmarna ett förtydligande om att 
deras svar var anonyma och att det i kartläggningen inte framgick vem som har svarat vad.  

Procedur 

Teamledarenkäten distribuerades digitalt till teamledarna ett par dagar innan genomförandet 
av den aktuella teambuildingsinsatsen. Då teambuildingsinsatsen genomfördes inleddes den 
med en kort presentation av författarna och föreliggande examensarbete. Därefter ombads 
teammedlemmarna, och även teamledarna i de fall de dessutom fungerade som 
teammedlemmar, att besvara teammedlemsenkäten vilken distribuerades i pappersform. 
Författarna höll sedan med hjälp av en PowerPoint en kort föreläsning där de redogjorde för 
definitionen av team enligt West och Lyubovnikova (2012) samt ovan beskrivna studie av 
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Lyubovnikova et al. (2015) om reella team och pseudoteam. Utifrån detta redogjorde även 
författarna för vad som kan vara viktigt att tänka på i byggandet av ett team. Avslutningsvis 
redogjorde författarna för LePines et al. (2008) tre dimensioner av teamprocesser.  

Därefter skickade författarna ut en digital länk till enkäten som låg till grund för 
kartläggningen av teamen, vilken distribuerades till teammedlemmarna via en portal för 
certifierade användare. Den rapport som teammedlemmarnas svar resulterade i, skickades 
sedan till samtliga teammedlemmar via e-post. I samband med detta fick teammedlemmarna 
skriftliga instruktioner gällande den tillhörande workshopen vilken innebar att 
teammedlemmarna under en timme uppmanades att tillsammans välja ut tre till fem 
påståenden vilka kunde anses vara utvecklingsområden utifrån resultatrapporten. Under 
denna workshop observerade författarna teamens arbetsgång, detta med hjälp av ett 
observationsprotokoll. Detta observationsprotokoll utgjordes av ett antal punkter vilka avsåg 
spegla de olika områdena i kartläggningen. Teambuildingsinsatsen avslutades med att 
författarna gav teamen en kort återkoppling baserad på observationerna. Totalt tog den 
aktuella teambuildingsinsatsen cirka tre timmar att genomföra per team.  

Efter cirka fyra till sex veckor ombads teamledarna återigen att digitalt besvara 
teamledarenkäten. Även teammedlemmarna ombads vid denna tidpunkt att besvara 
teammedlemsenkäten, denna gång digitalt. Teammedlemmarna ombads även att på nytt 
besvara enkäten som låg till grund för kartläggningen. Vid detta mättillfälle tillfrågades även 
de teammedlemmar som av olika anledningar inte kunde vara på plats för 
teambuildingsinsatsen, och således inte deltog i det första mättillfället, om de kunde besvara 
teammedlemsenkäten samt enkäten för kartläggningen. Se Figur 2 för en överskådlig 
illustration av proceduren. 
 

 
Figur 2. Överskådlig illustration av proceduren.  

Databearbetning 

Databearbetningen inleddes med att de enskilda teammedlemmarna tilldelades det värde som 
teamledarna angett för det team som de tillhörde. Vad gäller skalan teammedlemsskattad 
teameffektivitet i det digitala verktyget erhölls svar endast på teamnivå, ett medelvärde för 
respektive team, varför de enskilda teammedlemmarna tilldelades ett medelvärde för denna 
skala. Det procentuella resultatet från RT-indikatorn omvandlades till en femgradig skala som 
syftade till att ge en indikation på grad av förekomst av reella teambeteenden. Denna skala 
kommer fortsättningsvis benämnas som Reella teambeteenden. Värdena på variabeln för 
teamens livslängd delades in i fyra till storleken likvärdiga grupper, där varje grupp 

Teambuildingsinsats 

Information och presentation 
Teammedlemsenkät  

Föreläsning 
Workshop 

Återkoppling och avslut 
 

Teamledarenkät 1 N=9 

Teammedlemsenkät 1 N=57 
Enkät digitalt verktyg 1 N=57 

 

Teamledarenkät 2 N=7 
Teammedlemsenkät 2 N=47 
Enkät digitalt verktyg 2 N=50 
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representerade cirka 25 % av stickprovet. Detta resulterade i följande grupper: Grupp 1 (.00-
.5 år), Grupp 2 (.83-2.33 år), Grupp 3 (2.58-5.00 år), Grupp 4 (5.17-25.00 år). Därtill 
skapades följande skalor inför dataanalyserna: 

- Teammedlemsskattad teameffektivitet: Denna skala bestod av en sammanslagning av 
resultatet av skattad teameffektivitet från tilläggsfrågorna i det digitala verktyget och 
från skattad teameffektivitet från teammedlemsenkäten. 

- Teamprestation: Denna skala bestod av en sammanslagning av resultatet från 
ledarskattad teamproduktivitet och ledarskattad teameffektivitet. 

 
IBM SPSS Statistics 24.0 (2016) användes sedan för att beräkna deskriptiv statistik och 
Cronbachs alfa för samtliga variabler. Vidare användes IBM SPSS Statistics 24.0 (2016) för 
att beräkna Pearsons korrelationskoefficient samt för att genomföra t-test för beroende 
mätningar, Wilcoxons teckenrangstest samt hierarkisk multipel regressionsanalys.  

Vid genomförandet av de hierarkiska multipla regressionsanalyserna valdes den så 
kallade Regressor variable method. I huvudsak innebär detta att teammedlemsskattad 
teameffektivitet och ledarskattad teamprestation vid mättillfälle 1 används på samma sätt som 
de oberoende variablerna (reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse 
och intention att sluta). Detta istället för att använda den så kallade Difference score 
approach där skillnaderna i de oberoende variablerna mellan mättillfälle 1 och 2 används för 
att predicera teammedlemsskattad teameffektivitet och ledarskattad teamprestation vid 
mättillfälle 2. Även om Taris (2000) konstaterade att båda metoderna är adekvata, föll valet 
på det första alternativet. Detta då teamstorlek, teamlivslängd och ömsesidigt beroende kunde 
användas som kontrollvariabler och modellera effekten av de oberoende variablerna efter att 
också ha kontrollerat för dessa vid mättillfälle 1. Således kunde effekten av värdena av 
teammedlemsskattad teameffektivitet och ledarskattad teamprestation vid mättillfälle 1, samt 
effekten av de oberoende variablerna, konstateras.  

Samtliga dataanalyser genomfördes med hela stickprovet, men för att besvara 
frågeställning 2 genomfördes även analyser för respektive team. Detta gjordes med det icke-
parametriska testet Wilcoxons teckenrangtest på grund av den då minskade 
stickprovstorleken.  

Etiska överväganden 

Samtliga undersökningsdeltagare informerades muntligt om studiens syfte samt att deras 
medverkan var frivillig. Detta var något som undersökningsdeltagarna även informerades 
skriftligt om i det följebrev som inledde både teamledarenkäten samt teammedlemsenkäten. 
Följebrevet bestod även av ett förtydligande om att undersökningsdeltagarnas svar skulle 
behandlas konfidentiellt och endast analyseras på gruppnivå samt att de fick avbryta sitt 
deltagande om de så önskade. Vidare informerades undersökningsdeltagarna om att resultatet 
från studien skulle presenteras i en psykologexamensuppsats där organisationer samt team 
skulle anonymiseras (se Bilaga I och Bilaga II för den fullständiga versionen av följebrevet). 
Angående det longitudinella ID:t som teammedlemmarna ombads konstruera vid de två 
mättillfällena, hanterades dessa koder med konfidentialitet på så sätt att dessa kodades om på 
nytt inför databearbetningen.  

Resultat 

Resultatet inleds med en sammanställning av deskriptiv statistik, skewness, kurtosis och 
Cronbachs alfa för samtliga enskilda skalor, mättillfälle 1 och mättillfälle 2 (se Tabell 2). I 
Tabell 2 redovisas även deskriptiv statistik för de två sammanslagna skalorna, 
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Teammedlemsskattad effektivitet och Ledarskattad teamprestation, vilka användes för 
beräkningar i de efterföljande analyserna. Därefter presenteras resultatet utifrån de fyra första 
frågeställningarna.  

Deskriptiv statistik, skewness, kurtosis och Cronbachs alfa 

Värdena för skewness varierade mellan -1.20 och 2.09, och för kurtosis mellan -1.50 och 4.34 
(se Tabell 2), vilket ger en indikation om en någorlunda normalfördelad data. Detta då 
samtliga värden, förutom ett värde, för skewness ligger mellan -/+2.0, och samtliga värden 
för kurtosis ligger mellan -/+7.0, vilket enligt Curran, West, Finch och Appelbaum (1996) 
talar för normalfördelad data. Värdena för Cronbachs alfa var .72>α>.96 (se Tabell 2). 
Samtliga alfavärden uppskattades till ett högre värde än vad som rapporterats i de studier där 
skalorna ursprungligen användes, med undantag från skalan gällande reflexivitet i team, där 
värdena var något lägre. Ett alfavärde som överstiger .7 visar på en god intern konsistens 
(Kline, 1999), varför samtliga skalor får anses uppvisa god intern konsistens.  

Tabell 2. Deskriptiv statistik, skewness, kurtosis och Cronbachs alfa för mättillfälle 1 och 
mättillfälle 2.  
Variabel N M SD Skewness Kurtosis α 
Reflexivitet i team 1 57 3.56 .83 -.10 -.93 .82 
Reflexivitet i team 2 53 3.50 .86 -.33 -.18 .81 
Reella teambeteenden 1 57 3.68 .62 -.16 -1.17  
Reella teambeteenden 2 57 3.92 .67 -.60 -.49  
Teammedlemsskattad 
teameffektivitet* 1  

57 3.90 .37 .33 -.91 .78 

Teammedlemsskattad 
teameffektivitet* 2 

42 3.94 .56 -.22 -.39 .91 

Teammedlemsskattad 
teameffektivitet** 1 

57 3.97 .41 .18 -1.23 .74 

Teammedlemsskattad 
teameffektivitet** 2 

57 4.20 .39 .36 -1.44 .72 

Teammedlemsskattad 
teameffektivitet*** 1  

57 3.83 .41 .13 -.82  

Teammedlemsskattad 
teameffektivitet*** 2 

52 3.67 .90 -.55 .49  

Ledarskattad teameffektivitet 1 57 3.50 .49 -.31 -1.50 .83 
Ledarskattad teameffektivitet 2 49 3.45 .70 -.41 -.43 .81 
Ledarskattad teamproduktivitet 1 57 3.50 .69 .14 -1.20 .90 
Ledarskattad teamproduktivitet 2 49 3.37 .89 -.43 -1.35 .96 
Ledarskattad teamprestation 1 57 3.50 .57 -.09 -1.49  
Ledarskattad teamprestation 2  49 3.41 .76 -.44 -.68  
Arbetstillfredsställelse 1 57 3.98 .98 -1.20  1.06 .91 
Arbetstillfredsställelse 2 53 4.07 .85 -.80 -.12 .91 
Intention att sluta 1 57 1.55 .88 2.09 4.34 .86 
Intention att sluta 2 53 1.66 .96 1.40 1.00 .91 
* Teammedlemsenkät 
** Digitalt verktyg 
*** Teammedlemsskattad teameffektivitet total  

Frågeställning 1 
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Vad är relationen mellan reflexivitet i team, reella teambeteenden, teammedlemsskattad 
teameffektivitet, ledarskattad teamprestation, och teammedlemmars individuella 
arbetstillfredsställelse och intention att sluta? 

För att besvara den första frågeställningen beräknades Pearsons 
korrelationskoefficient mellan de olika variablerna, och detta för respektive mättillfälle. För 
korrelationer mellan variablerna vid första mättillfället se Tabell 3, och för det andra 
mättillfället se Tabell 4.  

Tabell 3. Korrelationer mellan reflexivitet i team, reella teambeteenden, teammedlemsskattad 
teameffektivitet, ledarskattad teamprestation, arbetstillfredsställelse och intention att sluta 
vid mättillfälle 1.  
 1 2 3 4 5 
1. Reflexivitet i team      
2. Reella teambeteenden .21     
3. Teammedlemsskattad 
effektivitet 

.52** .42**    

4. Ledarskattad teamprestation .23 .09 .60**   
5. Arbetstillfredsställelse .30* .40** .35** .13  
6. Intention att sluta -.30* -.16 -.29* -.09 -.37** 
** Korrelation signifikant på .01 nivå (2-tailed)  
* Korrelation signifikant på .05 nivå (2-tailed)  

Pearsons korrelationskoefficient visade på̊ ett signifikant positivt samband mellan skattningar 
av flera variabler vid mättillfälle 1. De viktigaste fynden, som överensstämmer med den 
hypotetiska modellen, var följande: 

- Reflexivitet i team och teammedlemsskattad teameffektivitet: r(55)=.52, p<.01. Detta 
innebär att teammedlemmar som skattade högt på reflexivitet i team även skattade 
högt på teameffektivitet, samt att de teammedlemmar som skattade lågt på reflexivitet 
i team även tenderade att skatta lågt på teameffektivitet. 

- Reella teambeteenden och teammedlemsskattad teameffektivitet: r(55)=.42, p<.01. 
Detta innebär att teammedlemmar som skattade högt på reella teambeteenden även 
skattade högt på teameffektivitet, samt att de teammedlemmar som skattade lågt på 
reella teambeteenden även tenderade att skatta lågt på teameffektivitet. 
 

- Teammedlemsskattad teameffektivitet och arbetstillfredsställelse: r(55)=.35, p<.01. 
Detta innebär att teammedlemmar som skattade högt på teameffektivitet även skattade 
högt på arbetstillfredsställelse, samt att de teammedlemmar som skattade lågt på 
effektivitet även tenderade att skatta lågt på arbetstillfredsställelse. 
 

- Reella teambeteenden och arbetstillfredsställelse: r(55)=.40, p<.01. Detta innebär att 
teammedlemmar som skattade högt på reella teambeteenden även skattade högt på 
arbetstillfredsställelse, samt att de teammedlemmar som skattade lågt på reella 
teambeteenden även tenderade att skatta lågt på arbetstillfredsställelse. 
 

Pearsons korrelationskoefficient visade också på̊ ett signifikant negativt samband mellan 
skattningar av flera variabler vid mättillfälle 1. Det viktigaste fyndet, som överensstämmer 
med den hypotetiska modellen, var följande: 

- Teammedlemsskattad teameffektivitet och intention att sluta: r(55)=-.50, p<.01. Detta 
innebär att teammedlemmar som skattat högt på teameffektivitet tenderade att skatta 
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lågt på intention att sluta samtidigt som teammedlemmar som skattade lågt på 
teameffektivitet tenderade att skatta högt på intention att sluta. 

Tabell 4. Korrelationer mellan reflexivitet i team, reella teambeteenden, teammedlemsskattad 
teameffektivitet, ledarskattad teamprestation, arbetstillfredsställelse och intention att sluta 
vid mättillfälle 2. 
 1 2 3 4 5 
1. Reflexivitet i team      
2. Reella teambeteenden .26     
3. Teammedlemsskattad 
effektivitet 

.52** .59**    

4. Ledarskattad teamprestation .12 .13 .30   
5. Arbetstillfredsställelse .48** .30 .58** .28  
6. Intention att sluta -.38** -.10 -.50** -.09 -.65** 
** Korrelation signifikant på .01 nivå (2-tailed)  
* Korrelation signifikant på .05 nivå (2-tailed)  

Pearsons korrelationskoefficient visade på̊ ett signifikant positivt samband mellan skattningar 
av följande variabler vid mättillfälle 2: 

- Reflexivitet i team och teammedlemsskattad teameffektivitet: r(55)=.52, p<.01. Detta 
innebär att teammedlemmar som skattade högt på reflexivitet i team även skattade 
högt på teameffektivitet, samt att de teammedlemmar som skattade lågt på reflexivitet 
i team även tenderade att skatta lågt på teameffektivitet.  

 
- Reella teambeteenden och teammedlemsskattad teameffektivitet: r(55)=.59, p<.01. 

Detta innebär att teammedlemmar som skattade högt på reella teambeteenden även 
skattade högt på teameffektivitet, samt att de teammedlemmar som skattade lågt på 
reella teambeteenden även tenderade att skatta lågt på teameffektivitet.  

 
- Teammedlemsskattad teameffektivitet och arbetstillfredsställelse: r(55)=.58, p<.01. 

Detta innebär att teammedlemmar som skattade högt på teameffektivitet även skattade 
högt på arbetstillfredsställelse, samt att de teammedlemmar som skattade lågt på 
effektivitet även tenderade att skatta lågt på arbetstillfredsställelse.  
 

Pearsons korrelationskoefficient visade också på̊ ett signifikant negativt samband mellan 
skattningar av flera variabler vid mättillfälle 2. Det viktigaste fyndet, som överensstämmer 
med den hypotetiska modellen, var följande: 

- Teammedlemsskattad teameffektivitet och intention att sluta: r(55)=-.50, p<.01. Detta 
innebär att teammedlemmar som skattat högt på teameffektivitet tenderade att skatta 
lågt på intention att sluta samtidigt som teammedlemmar som skattade lågt på 
teameffektivitet tenderade att skatta högt på intention att sluta. 

 
Förändring korrelationer mättillfälle 1 och 2 

De signifikanta korrelationer som ansågs vara viktigast för studien återfanns både vid 
mättillfälle 1 och 2, med undantag från korrelationen mellan reella teambeteenden och 
arbetstillfredsställelse som ej var signifikant vid mättillfälle 2. Korrelationen mellan reella 
teambeteenden och teammedlemsskattad teameffektivitet blev dessutom starkare, från 
r(55)=.42, p<.01 vid mättillfälle 1 till r(55)=.59, p<.01 vid mättillfälle 2. Korrelationen 
mellan teammedlemsskattad teameffektivitet och arbetstillfredsställelse blev också starkare, 
från r(55)=.35, p<.01 vid mättillfälle 1 till r(55)=.58, p<.01 vid mättillfälle 2. 
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Hypotes H1 
Resultatet innebär att H0 delvis kan förkastas då flertalet signifikanta samband kunde påvisas, 
dock inte mellan samtliga variabler, varför H0 delvis behålles tills vidare.  

Frågeställning 2 

Finns det en signifikant skillnad före och efter teambuildingsinsatsen gällande reflexivitet i 
team, reella teambeteenden, teammedlemsskattad teameffektivitet, ledarskattad 
teamprestation, arbetstillfredsställelse och intention att sluta? 

För att besvara den andra frågeställningen jämfördes medelvärden för de olika 
variablerna (se Tabell 2) mellan mättillfällena genom t-test för beroende mätningar. Det fanns 
en signifikant ökning av skattade reella teambeteenden efter insatsen: t(56)=-4.37, p<.01. Vad 
gäller teammedlemsskattad teameffektivitet återfanns ingen signifikant skillnad när den 
sammanslagna skalan användes för dataanalyser, dock framkom en signifikant ökning då 
endast teameffektivitet utifrån tilläggsfrågorna i det digitala verktyget analyserades: t(56)=-
7.49, p<.01.  

När Post Hoc-analyserna genomfördes på respektive team genom Wilcoxons 
teckenrangtest framkom även att det fanns en signifikant skillnad (p<.05) av ledarskattad 
teamprestation i fem av de nio teamen, varav tre av teamen uppvisade en ökning och två en 
minskning. I två av teamen framkom ingen signifikant skillnad, och då endast sju av nio 
ledare besvarade ledarenkäten vid det andra mättillfället saknas resultat för ledarskattad 
teamprestation för två team. 

 Hypotes H2 
H0 kan förkastas till förmån för H2b, då skillnader kunde påvisas mellan de två mättillfällena. 
Vad gäller övriga hypoteser för denna frågeställning behålles H0 tills vidare. 

Frågeställning 3 

Hur påverkar reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse och intention 
att sluta teammedlemsskattad teameffektivitet över tid? 

För att besvara den tredje frågeställningen användes hierarkisk multipel 
regressionsanalys för att undersöka variablernas (reflexivitet, reella teambeteenden, 
arbetstillfredsställelse och intention att sluta), vid mättillfälle 1, prediktion av 
teammedlemsskattad teameffektivitet vid mättillfälle 2 (se Tabell 5). I regressionsanalysen 
användes teamstorlek, teamlivslängd, ömsesidigt beroende samt teammedlemsskattad 
teameffektivitet vid mättillfälle 1 som kontrollvariabler.  

Tabell 5. Resultat från hierarkisk multipel regressionsanalys (standardiserade 
regressionskoefficienter från tredje steget).  
  Teammedlemsskattad 

teameffektivitet 
Ledarskattad 

teamprestation 
Steg 1: Kontrollvariabler  

Teamstorlek -.16 -.15* 
Teamlivslängd .18 -.02 

Ömsesidigt beroende -.05 .02 
ΔR2 .18 .12 
Steg 2: Mättillfälle 1   
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Teammedlemsskattad teameffektivitet 1 .45**  
ΔR2 .43  
Ledarskattad teamprestation 1  .93** 
ΔR2  .75 
Steg 3: Övriga variabler mättillfälle 1  
Reflexivitet .14 -.11 

Reella teambeteenden .31* -.00 
Arbetstillfredsställelse .25* -.03 
Intention att sluta -.17 .07 
ΔR2 .13 .02 
Total R2 .74 .89 
N = 41 (Teammedlemsskattad teameffektivitet) och N = 48 (Ledarskattad teamprestation). 
** p < .01, * p < .05 

Som kan utläsas från Tabell 5 var teammedlemsskattad teameffektivitet vid mättillfälle 1 en 
signifikant prediktor och förklarade den största delen av variansen. Vidare framkom även att 
reella teambeteenden och arbetstillfredsställelse vid mättillfälle 1 var signifikanta prediktorer 
för teammedlemsskattad teameffektivitet över tid. 

 Hypotes H3 
Resultatet innebär att H0 delvis kan förkastas då reella teambeteenden och 
arbetstillfredsställelse var signifikanta prediktorer för teammedlemsskattad teameffektivitet 
över tid. Då reflexivitet i team och intention att sluta inte kunde påvisas som signifikanta 
prediktorer behålles H0 delvis tills vidare. 

Frågeställning 4 

Hur påverkar reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse och intention 
att sluta ledarskattad teamprestation över tid? 

För att besvara den fjärde frågeställningen genomfördes ytterligare en hierarkisk 
multipel regressionsanalys. Denna gång för att undersöka variablernas (reflexivitet, reella 
teambeteenden, arbetstillfredsställelse och intention att sluta), vid mättillfälle 1, prediktion av 
ledarskattad teamprestation vid mättillfälle 2 (se Tabell 5). I regressionsanalysen användes 
teamstorlek, teamlivslängd, ömsesidigt beroende samt ledarskattad teamprestation vid 
mättillfälle 1 som kontrollvariabler.  

Som kan utläsas från Tabell 5 var ledarskattad teamprestation vid mättillfälle 1 en 
signifikant prediktor och förklarade den största delen av variansen. Vidare framkom även att 
kontrollvariabeln teamstorlek vid mättillfälle 1 var en signifikant prediktor. 

Hypotes H4 
Resultatet innebär att H0 behålles tills vidare. Detta då ingen av de oberoende variablerna var 
signifikanta prediktorer för ledarskattad teamprestation över tid. 

Diskussion 

Det övergripande syftet med föreliggande examensuppsats var att undersöka vilka effekter 
den aktuella teambuildingsinsatsen kunde medföra för teamen i termer av reflexivitet, reella 
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teambeteenden, teammedlemsskattad teameffektivitet samt ledarskattad teamprestation. 
Författarna ämnade också undersöka vilken effekt insatsen kunde få för enskilda 
teammedlemmar i termer av förändrad arbetstillfredsställelse och intention att sluta sitt 
arbete. För att uppnå detta syfte formulerades fem frågeställningar, vilka besvaras stegvis i 
följande diskussion. 

Frågeställning 1 

Vad är relationen mellan reflexivitet i team, reella teambeteenden, teammedlemsskattad 
teameffektivitet, ledarskattad teamprestation, och teammedlemmars individuella 
arbetstillfredsställelse och intention att sluta? 

Resultatet visade på flertalet signifikanta samband mellan de undersökta variablerna, 
dock valde författarna att förlägga fokus till de samband som överensstämmer med den 
hypotetiska modellen. Ett sådant samband var det mellan reflexivitet i team och 
teammedlemsskattad teameffektivitet, vilket visade sig vara signifikant vid båda 
mättillfällena. Detta positiva samband överensstämmer med det som Tjosvold et al. (2004) 
beskriver, att hög reflexivitet i team innebär en implementering av handlingar som ökar 
teameffektiviteten. Resultatet går även i linje med Lyubovnikovas et al. (2017) beskrivning 
av hur ökad reflexivitet ledde till ökad teameffektivitet. Tjosvolds et al. (2004) och 
Lyubovnikovas et al. (2017) studier låg båda till grund för antagandet i den hypotetiska 
modellen om att reflexivitet och teameffektivitet hänger samman, varför denna i förlängning 
delvis kan bekräftas.  

Ett annat samband som visade sig vara signifikant vid båda mättillfällena var det 
mellan reella teambeteenden och teammedlemsskattad teameffektivitet. Ett samband som 
dessutom blev något starkare över tid. Detta positiva samband överensstämmer med det 
LePine et al. (2008), Marks et al. (2001) och Söderfjäll (2017) pekade på, att teamprocesser 
är avgörande för ett teams effektivitet. Vidare skulle detta samband kunna förklara resultatet i 
Lyubovnikovas et al. (2015) studie där reella team rapporterade lägre grad av 
patientdödlighet samt begår färre misstag, vilket möjligen är ett uttryck för högre grad av 
teameffektivitet. Även detta samband bekräftar delvis den hypotetiska modellen.  

Även sambandet mellan teammedlemsskattad teameffektivitet och 
arbetstillfredsställelse visade sig vara signifikant vid båda mättillfällena, vilket också blev 
starkare över tid. Detta resultat går i linje med resultatet från Jacobssons et al. (2016) studie 
där individer i effektiva team rapporterade högre grad av arbetstillfredsställelse, vilket i 
förlängning går i linje med den hypotetiska modellen.  

Vid det första mättillfället kunde även ett signifikant samband mellan reella 
teambeteenden och arbetstillfredsställelse påvisas. Detta resultat överensstämmer med 
LePines et al. (2008) studie där teamprocesserna visade sig vara avgörande för 
teammedlemmarnas arbetstillfredsställelse. Den hypotetiska modellen har sin grund i 
antagandet kring att högre förekomst av reella teambeteenden, och därmed förbättrade 
teamprocesser, påverkar teammedlemmars arbetstillfredsställelse, vilket bekräftas av 
resultatet i föreliggande examensarbete.  

Avslutningsvis kunde även ett signifikant samband mellan teammedlemsskattad 
teameffektivitet och intention att sluta konstateras, och detta vid båda mättillfällena. Flera 
studier (Batt, 2004; Buttigieg et al., 2011; Carter & West, 1999; Elmuti, 1997; Godard, 2001; 
Lyubovnikova et al., 2015) har visat att individer som tillhör ett välfungerande team i större 
utsträckning upplever psykologiska fördelar som lägre grad av intention att sluta. Att ett team 
är välfungerande bör höra samman med att teamet är effektivt. Därmed går resultatet i denna 
studie i linje med antagandet om att individer som tillhör ett effektivt team bör ha en minskad 
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intention att sluta sitt arbete och resultatet bekräftar därför också delvis den hypotetiska 
modellen. 

Sammanfattningsvis visar resultatet av frågeställning 1 att den hypotetiska modellen 
delvis kan bekräftas. Vad gäller det övergripande syftet för föreliggande examensarbete tycks 
således resultatet tala för att den aktuella teambuildingsinsatsen kan medföra att 
teameffektiviteten kan öka genom ökad reflexivitet i team och ökad skattning av reella 
teambeteenden. Sambanden mellan teameffektivitet och arbetstillfredsställelse samt intention 
att sluta kan också tala för att teambuildingsinsatsen även kan ha en positiv påverkan på 
individuella faktorer. 

Frågeställning 2 

Finns det en signifikant skillnad före och efter teambuildingsinsatsen gällande reflexivitet i 
team, reella teambeteenden, teammedlemsskattad teameffektivitet, ledarskattad 
teamprestation, arbetstillfredsställelse och intention att sluta?  

Resultatet visade på en signifikant ökning av skattning av reella teambeteenden efter 
den aktuella teambuildingsinsatsen, det verkar alltså ha blivit en ökad förekomst av 
beteenden i Övergångsprocesser, Aktionsprocesser och/eller Interpersonella processer. 
Utifrån detta resultat kan det antas att teamen möjligtvis har blivit mer reella som en följd av 
teambuildingsinsatsen. Kartläggningen över beteendeprocesser och att teammedlemmarna 
fick identifiera potentiella utvecklingsområden, och formulera mål samt uppföljningsbara 
åtgärder verkar således ha varit verksamt för förekomsten av reella teambeteenden bland 
teamen.  

Resultatet från Kleins et al. (2009) metaanalys visade att klargörandet av roller samt 
tydliggörandet av mål var verksamma komponenter i de undersökta teambuildingsinsatserna. 
I den aktuella teambuildingsinsatsen var dessa komponenter en del av de beteendeprocesser 
som kartlades. Vidare kan dessa komponenter troligtvis vara uttryck för de dimensioner som 
West och Lyubovnikova (2012) menade är karakteristiska för reella team, det vill säga 
Ömsesidigt beroende, Delade mål samt Teamtillhörighet. Därtill innefattade den aktuella 
teambuildingsinsatsen en tillhörande workshop där kartläggningen användes som 
reflektionsunderlag. Således var även Reflexivitet, den fjärde dimensionen av reella team 
enligt West och Lyubovnikova (2012), en vital del av den aktuella teambuildingsinsatsen. 
Sammantaget skulle detta kunna förklara varför teammedlemmarna generellt upplevde att 
deras team uppvisade reella teambeteenden i större utsträckning efter genomförandet av 
teambuildingsinsatsen.  

Klein et al. (2009) visade även att teambuildingsinsatser gav störst effekt på 
beteendeprocesser och affektiva processer. Resultatet att förekomsten av reella 
teambeteenden ökade efter den aktuella teambuildingsinsatsen talar för att beteendeprocesser 
är något som kan förbättras och utvecklas genom en teambuildingsinsats, vilket går i linje 
med Kleins et al. (2009) resultat. McEwan et al. (2017) visade att valet av dimension var av 
liten betydelse och att en teambuildingsinsats var effektiv oavsett vilken dimension som den 
avsåg förbättra. De olika teamen i föreliggande examensarbete fick på egen hand välja 
utvecklingsområden från de tre dimensionerna av beteendeprocesser och detta kan ha bidragit 
till effekt vad gäller ökad skattning av reella teambeteenden. 

Med LePines et al. (2008), Marks et al. (2001) och Söderfjälls (2017) beskrivningar 
av teamprocessers betydelse för ett effektivt teamarbete i åtanke, talar den ökade förekomsten 
av reella teambeteenden för att teamen i större utsträckning även kommer att uppleva sig som 
mer effektiva. En signifikant ökning av teameffektivitet utifrån tilläggsfrågorna i det digitala 
verktyget kunde påvisas, vilket ger en viss indikation om detta. Resultatet från när analyserna 
genomfördes på respektive team visade på en signifikant ökning av ledarskattad 
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teamprestation, något som också pekar på att teamens effektivitet påverkats som en följd av 
den aktuella teambuildingsinsatsen.  

Frågeställning 3 

Hur påverkar reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse och intention 
att sluta teammedlemsskattad teameffektivitet över tid? 

Resultatet visade att reella teambeteenden vid mättillfälle 1 var en signifikant 
prediktor för teammedlemsskattad teameffektivitet över tid. Det fanns som tidigare nämnts 
även ett signifikant samband vid båda mättillfällena mellan reella teambeteenden och 
teammedlemsskattad teameffektivitet. Ett samband som dessutom blev något starkare över 
tid. Då reella teambeteenden ökade efter teambuildingsinsatsen torde detta öka även 
teameffektiviteten. Detta stämmer till viss del överens med denna studies resultat då det 
framkom en signifikant ökning av teameffektivitet då endast teameffektivitet utifrån 
tilläggsfrågorna i det digitala verktyget analyserades. Detta talar således för att om teamet 
ökar förekomsten av reella teambeteenden skattar teammedlemmarna också teamet som mer 
effektivt. Detta går i linje med den aktuella teambuildingsinsatsens syfte, att öka förekomsten 
av reella teambeteenden, och således teamets effektivitet, genom att beteendeprocesser som 
reella team uppvisar kartläggs och väljs ut som utvecklingsområden. Att förekomsten av 
reella teambeteenden kan predicera teamets effektivitet går i linje med Lyubovnikovas et al. 
(2015) beskrivning av reella team och vad som skiljer dessa från pseudoteam. Lyubovnikovas 
et al. (2015) diskuterade att medlemmar i pseudoteam i större utsträckning duplicerar 
varandras arbete och har svårare för att anpassa sig efter andra medarbetares behov, vilket 
kan antas vara ett resultat av ett icke-effektivt teamarbete. Detta samtidigt som medlemmar i 
reella team begår färre misstag vilket kan antas vara ett resultat av effektivitet i teamet.  

Resultatet visade även att arbetstillfredsställelse vid mättillfälle 1 var en signifikant 
prediktor för teammedlemsskattad teameffektivitet över tid. Att arbetstillfredsställelse 
predicerade teameffektivitet och att det framkom ett signifikant samband mellan 
teammedlemsskattad teameffektivitet och arbetstillfredsställelse går i linje med Jacobssons et 
al. (2016) studie där team som rapporterade fler karaktäristiska kännetecken för att vara ett 
effektivt team även rapporterade högre arbetstillfredsställelse. Möjligtvis kan det vara så att 
teammedlemmar som känner högre arbetstillfredsställelse är mer benägna att skapa effektivt 
teamarbete. Med hänsyn till att det även framkom ett signifikant samband mellan reella 
teambeteenden och arbetstillfredsställelse förstärks fördelarna med att öka förekomsten av 
reella teambeteenden genom den aktuella teambuildingsinsatsen. 

Frågeställning 4 

Hur påverkar reflexivitet i team, reella teambeteenden, arbetstillfredsställelse och intention 
att sluta ledarskattad teamprestation över tid? 

Ingen av variablerna var signifikanta prediktorer för ledarskattad teamprestation över 
tid. Dock var kontrollvariabeln teamstorlek vid mättillfälle 1 en signifikant prediktor. 
Teamens storlek verkar alltså ha betydelse för hur ledarna skattar teamprestation över tid, där 
teamledare till större team skattar sina team lägre vad gäller teamprestation i jämförelse med 
teamledare till mindre team. Det ovan beskrivna resultatet under frågeställning 2, att en 
signifikant skillnad av ledarskattad teamprestation återfanns i fem av de nio teamen, kan 
möjligen förklaras av detta. Detta då de tre teamen som uppvisade en ökning av ledarskattad 
teamprestation var något mindre till teamstorlek. Detta resultat överensstämmer med Salas et 
al. (1999) resultat som visade att teamstorlek var en avgörande faktor för teambuilding och 
dess påverkan på teamprestation. Således talar både resultatet från föreliggande 
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examensarbete och resultatet från Salas et al. (1999) studie för att effekten av en 
teambuildingsinsats vad gäller teamprestation tycks vara störst när teamstorleken är mindre. 
Detta i kontrast till resultatet från Kleins et al. (2009) metaanalys som visade att teambuilding 
tycks ha störst effekt för större team. Klein et al. (2009) menade att större team inför en 
teambuildingsinsats ofta är i större behov av denna och därför i större utsträckning gynnas. 
Möjligen är ett förbättringsarbete i större team något mer tidskrävande, varför fyra till sex 
veckor eventuellt är för kort tid för att påvisa denna effekt i de större teamen.  

Frågeställning 5 

Vilka rekommendationer kan ges för att förbättra den aktuella teambuildingsinsatsen? 
I det föreliggande examensarbetet fanns det ett signifikant samband mellan reflexivitet 

och teameffektivitet vilket ytterligare bekräftar att reflexivitet i team är något som vore 
önskvärt att påverka med den aktuella teambuildingsinsatsen. Det framkom dock ingen 
signifikant ökning av reflexivitet mellan de två mättillfällena. Resultatet visade inte heller att 
reflexivitet i team predicerade vare sig teameffektivitet eller teamprestation. Detta i kontrast 
till den hypotetiska modellen samt i kontrast till tidigare forskning där reflexivitet visade sig 
vara avgörande för teamprestation (Carter & West, 1998; Hirst et al., 2004; Konradt et al., 
2014; Nederveen Pieterse et al., 2011; Schippers et al., 2015; Shin, 2014; Tjosvold et al., 
2004). Ytterligare studier har visat på ett positivt samband mellan hög reflexivitet i team och 
önskade teamresultat (De Dreu, 2007; Schippers et al., 2014; Schippers et al., 2015).  

Att reflexivitet har visat sig vara avgörande för teamprestation samt önskade 
teamresultat, tillsammans med Lyubovnikovas et al. (2015) beskrivning av reflexivitet som 
en viktig dimension av reella team, bidrar till att författarna till föreliggande examensarbete 
är av uppfattningen att ökad reflexivitet i teamen är en av de viktigaste effekterna att försöka 
uppnå med teambuildingsinsatsen. Därtill antas team med hög grad av reflexivitet lättare 
kunna anpassa sig till den föränderliga omvärld som utmanar organisationer idag, vilket är 
ytterligare en anledning till ett fortsatt arbete med reflexivitet i team.  

Då reflexivitet kan betraktas som en övergångsprocess (Lyubovnikova et al., 2017; 
Marks et al., 2001) vill författarna till föreliggande examensarbete ge rekommendationen att 
råda eller styra teamen att fokusera extra på Övergångsprocesser när de väljer ut 
utvecklingsområden under teambuildingsinsatsen för att på så vis öka reflexiviteten i teamen. 

Schippers et al. (2015) visade på betydelsen av gemensam strukturerad reflektion för 
teamprestationer och Tannenbaum och Cerasoli (2013) menade att AAR är ett sätt att göra 
detta på. Den aktuella teambuildingsinsatsen bygger i stort på samma innehåll som guidad 
AAR på så vis att teamen på ett systematiskt sätt får reflektera och diskutera. En ytterligare 
rekommendation från författarna till föreliggande examensarbete är att råda och uppmuntra 
teamen till att ha en uppföljande insats och att fortsätta med liknande insatser regelbundet. 
För bästa resultat bör den aktuella teambuildingsinsatsen fortsatt vara av guidad form i 
enlighet med Eddys et al. (2013) studie om genomförande av AAR.  

Rekommendationerna ovan kan troligtvis leda till högre grad av reflexivitet som kan 
bidra till att teamen lättare kan anpassa sig till den föränderliga värld som utmanar 
organisationer idag. Det är tänkbart att detta skulle kunna bidra till att teamen kan fortsätta 
uppvisa reella teambeteenden trots nya utmaningar med hjälp av en hög grad av reflexivitet. 
Detta då reflektion gör det möjligt att snabbt identifiera områden som behöver 
uppmärksammas (Tjosvold et al., 2004) samt uppmärksamma uppsatta måls innehåll och 
lämplighet för en föränderlig kontext (Schippers et al., 2007).  

Begränsningar  
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Författarna till föreliggande examensarbete ämnade undersöka effekter av 
teambuildingsinsatsen över tid vilket begränsades av att det endast gick fyra till sex veckor 
mellan mättillfällena. Denna relativt korta tid kan ha påverkat studiens syfte till stor del då 
effekter av den aktuella teambuildingsinsatsen hade behövt längre tid för att visa sig. 
Möjligtvis skulle effekter för enskilda teammedlemmar, i termer av förändrad 
arbetstillfredsställelse och intention att sluta sitt arbete, även då visa sig. Detta då teamen 
förmodligen skulle behövt längre tid för att arbeta med de utvalda områdena från 
teambuildingsinsatsen.  

Då stickprovet enbart bestod av nio team påverkas troligtvis i högsta grad möjligheten 
att uttala sig om vilka effekter teambuildingsinsatsen medför för team generellt. Av samma 
anledning är det problematiskt att uttala sig om kontrollvariablernas betydelse för 
teambuildingsinsatsen. Enbart sju av nio teamledare svarade på ledarenkäten vid mättillfälle 
2, vilket på samma sätt påverkar möjligheten att uttala sig om den aktuella 
teambuildingsinsatsens effekt på ledarskattad teamprestation.  

Författarna till föreliggande examensarbete valde att förlägga mättillfälle 1 innan den 
föreläsning som de höll kring reella team och fördelarna med att tillhöra ett sådant. Detta då 
föreläsningen bedömdes vara en del av den aktuella teambuildingsinsatsen. Detta är något 
som kan ha påverkat teammedlemmarnas skattningar. Det är möjligt att teammedlemmarna 
gav en högre skattning än vad de hade gjort efter föreläsningen eftersom de troligen fick nya 
tankar kring huruvida deras team var reella eller inte. Om mättillfälle 1 skett efter 
teambuildingsinsatsen skulle möjligen teamen skattat sig som mindre reella, det vill säga 
skattat mindre förekomst av reella teambeteenden, med den nya kunskap som föreläsningen 
kan ha inneburit. Detta skulle kunnat göra att en större skillnad hade kunnat påvisas till 
mättillfälle 2.  

Slutligen, för att kunna säkerställa effekterna av den aktuella teambuildingsinsatsen 
hade en design med en kontrollgrupp varit önskvärd. Att det saknades kontrollgrupp i 
föreliggande examensarbete gör att den valda designen kan anses vara för svag för att kunna 
uttala sig om vilka effekter teambuildingsinsatsen generellt har för team. 

Framtida forskning  

Trots varierande teamstorlek, teamlivslängd, ömsesidigt beroende, relativt kort tid mellan 
mättillfällena och trots stickprovets storlek visade resultatet att den aktuella 
teambuildingsinsatsen gav viss effekt. Detta i likhet med McEwans et al. (2017) resultat, att 
teambuildingsinsatser ger effekt för olika typer av team i en mängd olika kontexter. Detta 
legitimerar att team, i alla dess former, i allt större utsträckning vill genomföra 
teambuildingsinsatser för att förbättra teamarbetet. Författarna till föreliggande 
examensarbete ställde sig inför detta arbete frågan om vad en specifik teambuildingsinsats 
kan få för effekter för team och dess medlemmar. Resultatet besvarar delvis denna fråga, men 
för att ytterligare skapa klarhet kring teambuilding följer förslag på framtida forskning. 

Ett förslag på framtida forskning är att genomföra liknande studier fast med större 
stickprov samt med kontrollgrupp. Detta för att med större säkerhet kunna uttala sig om 
effekterna av teambuildingsinsatsen. Detta skulle även i större utsträckning kunna påvisa 
huruvida kontrollvariablerna kan påverka effekterna av teambuildingsinsatsen och vidare hur 
insatsen skulle kunna anpassas efter detta. Ett annat förslag är att göra liknande studier men 
att ha flera mättillfällen vilka kan sträcka sig över en längre tid.  

Med ovan nämnda rekommendationer gällande reflexivitet i åtanke, skulle ytterligare 
förslag på framtida forskning vara att undersöka, med hjälp av ytterligare mättillfällen, vad 
ett kontinuerligt arbete efter teambuildingsinsatserna kan ge för effekter för teamen.  
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Bilaga I – Teamledarenkät  
 

Utvärdering av teambuildingsinsats - Teamledare 
 

Informerat samtycke 
 
Följande enkät samt den teambuildingsinsats som du och ditt team kommer att få ta del av 
ingår i ett examensarbete på psykologprogrammet vid Umeå universitet. Syftet med detta 
examensarbete är att genomföra ett antal teambuildingsinsatser och undersöka kringliggande 
faktorer som tros vara av betydelse för ett framgångsrikt teamarbete.  
 
Dina svar och resultatet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och 
endast analyseras på gruppnivå. Resultatet kommer att presenteras i en 
psykologexamensuppsats där ingen enskild deltagares resultat kommer att visas. Du, ditt 
team och din organisation kommer att vara anonyma.  
     
Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i, ditt deltagande är frivilligt och du får när som helst 
avbryta ditt deltagande om du så önskar.  
 

Tack på förhand! 
 

Cecilia & Tora 
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1. Vilket team är du ledare för? Ange namn på teamet eller vilken funktion teamet har 

_______________________________________________________ 
 
 
2. Hur många personer ingår i ditt team exklusive dig själv? 

_______________________________________________________ 
 
 

Teameffektivitet 
 

Vi kommer nu be dig att svara på frågor som rör din åsikt om hur effektivt 
du upplever att ditt team är. 

 

 Inte alls  Mycket 
 
3. Hur effektivt är ditt team på att använda de olika 
teammedlemmarnas kompetenser? 

q1 q2 q3 q4 q5 

 
4. Hur effektivt är ditt team på att generera idéer för 
olika projekt? 

q1 q2 q3 q4 q5 

 
5. Hur effektivt är ditt team på att samordna olika 
aktiviteter? 

q1 q2 q3 q4 q5 

 
6. Hur effektivt är ditt team på att utveckla de 
projekt ni genomför? 

q1 q2 q3 q4 q5 

      
 

Teamproduktivitet 

Vi kommer nu be dig att svara på några påståenden om hur 
produktivt du upplever att ditt team är. 

 

 Instämmer inte alls  Instämmer 
helt 

 
7. Teamet uppnår eller överträffar sina mål q1 q2 q3 q4 q5 

 
8. Teamet blir klara med uppgifter i tid q1 q2 q3 q4 q5 
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9. Teamet säkerställer att produkter och tjänster 
uppnår eller överträffar förväntad kvalitet q1 q2 q3 q4 q5 

 

10. Teamet reagerar snabbt när problem uppstår q1 q2 q3 q4 q5  
11. Teamet är ett produktivt team     q1 q2 q3 q4 q5 

12. Teamet hanterar effektivt problem som saktar 
ned arbetet 

    q1 q2 q3 q4 q5 
 

 
Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga II – Teammedlemsenkät  
 

Utvärdering av en teambuildingsinsats – Teammedlemmar 
 

Informerat samtycke 
  

Följande enkät samt den teambuildingsinsats som du och ditt team kommer att få ta del av 
ingår i ett examensarbete på psykologprogrammet vid Umeå universitet. Syftet med detta 
examensarbete är att genomföra ett antal teambuildingsinsatser och undersöka kringliggande 
faktorer som tros vara av betydelse för ett framgångsrikt teamarbete.  
 
Dina svar och resultatet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och 
endast analyseras på gruppnivå. Resultatet kommer att presenteras i en 
psykologexamensuppsats där ingen enskild deltagares resultat kommer att visas. Du, ditt 
team och din organisation kommer att vara anonyma.  
     
Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i, ditt deltagande är frivilligt och du får när som helst 
avbryta ditt deltagande om du så önskar.  
 

Tack på förhand! 
 

Cecilia & Tora 
 
 
 
  



32 
 

 

Först några frågor om teammedlemskap 
 

1. Vilket team är du medlem i? (Namn på teamet eller teamets funktion) 

_______________________________________________________ 

2. Hur länge har du varit medlem i detta team? 

_____ år ______ månader 

 

Nedan finner du ett antal påståenden som handlar om hur du ser på ditt 
arbete  

 
Läs varje påstående noggrant och kryssa i det svarsalternativ som du tycker 

stämmer bäst överens med din egen uppfattning 

 Stämmer 
inte alls 

 Stämmer 
helt 

 

  3. Om arbetsmarknadsläget tillät, skulle jag 
avsluta min nuvarande anställning  

q1 q2 q3 q4 q5 
 

 4. Jag söker aktivt efter andra jobb q1 q2 q3 q4 q5 
 

 5. Jag känner tillfredställelse med mitt arbete q1 q2 q3 q4 q5 
 

 6. Jag trivs på mitt arbete q1 q2 q3 q4 q5 
 

       

 7. Jag känner för att säga upp mig från min 
nuvarande anställning q1 q2 q3 q4 q5 

 

 8. Jag är nöjd med det arbete jag har q1 q2 q3 q4 q5 
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Nedan finner du ett antal påståenden som handlar om ditt team  
 

Läs varje påstående noggrant och kryssa i det svarsalternativ som du tycker 
stämmer bäst överens med din egen uppfattning 

 Stämmer 
inte alls 

 Stämmer 
helt 

 

9. Jag behöver samarbeta nära andra 
teammedlemmar för att fullfölja teamets 
arbetsuppgifter 
 

q1 q2 q3 q4 q5 

 

10. Teamet granskar ofta sina mål q1 q2 q3 q4 q5 
 

       
11.  Teamet diskuterar ofta de metoder som vi 

använder för att få jobbet gjort 
 

q1 q2 q3 q4 q5 

 

12. Vi diskuterar regelbundet om teamet arbetar 
effektivt 
 

q1 q2 q3 q4 q5 
 

13. Teamet granskar ofta huruvida jobbet blir gjort  
 

q1 q2 q3 q4 q5 
 

 Inte alls  Mycket 
 
 
14. Hur effektivt är ditt team på att använda de 
      olika teammedlemmarnas kompetenser? 
 

q1 q2 q3 q4 q5 
 

15. Hur effektivt är ditt team på att generera 
idéer för olika projekt? 
 

q1 q2 q3 q4 q5 

16. Hur effektivt är ditt team på att samordna 
olika aktiviteter? q1 q2 q3 q4 q5 
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17. Hur effektivt är ditt team på att utveckla de 
projekt ni genomför? 

q1 q2 q3 q4 q5 
 

 

Personlig kod  
 

 
Vi skulle vilja be dig att konstruera en personlig kod med hjälp av instruktionerna som följer. 
Det är endast du som kommer att känna till den här koden, och därför kommer din 
anonymitet samt konfidentialiteten gällande dina svar att bevaras.  
 
Då datainsamlingen kommer att ske vid två tillfällen gör den här koden det möjligt för oss att 
kunna följa utvecklingen från detta tillfälle till nästa gång, utan att avslöja din identitet. Vid 
nästa datainsamlingstillfälle kommer du därför att få konstruera samma personliga kod igen. 
Koden utgörs av följande: 
 
  Exempel Din 

kod 
1.) Skriv den första och den sista bokstaven på staden eller orten 

där du föddes.  
Umeå = UÅ  

2.) Skriv de två sista siffrorna i ditt personnummer. 8105014262 = 
62 

 

3.) Skriv den första och sista bokstaven på din pappas 
tilltalsnamn.  

Erik = EK  

     
Stort tack för din medverkan! 

 
 

 
 


