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Abstract 

En kvantitativ surveyundersökning genomfördes för att undersöka om det föreligger någon 

skillnad mellan privat och kommunal sektor avseende teameffektivitet. Studien avgränsade 

sig till team som arbetar med ekonomi och 23 team bestående av i genomsnitt 7 personer 

undersöktes. Antal deltagare var 122 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 73 %. Instrumentet 

som användes var TDS (Team Diagnostic Survey) som är utvecklat av Wageman, Hackman 

och Lehman (2005) och översatt till svenska av Eisele (2009). Signifikanta skillnader fanns 

för två av Hackmans (2002) fem villkor för teameffektivitet. Dessa var Supportive 

Organizational Context och Available Expert Coaching där privat sektor i båda fall uppvisade 

högre medelvärden. Även underdimensioner till dessa villkor undersöktes och där framkom 

att privat sektor var bättre på belöningar/erkännande, utbildning, materiella resurser, 

tillgänglighet på coachning och teamledarens och teammedlemmarnas coachningbeteende. 

Denna studie indikerar att privat sektor är effektivare än kommunal i vissa avseenden, dock är 

urvalet för litet för att kunna säkerställa extern validitet varför ytterligare forskning på 

området behövs.  

Keywords: Team, effektivitet, teameffektivitet, kommunal sektor, privat sektor, TDS. 
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Inledning 

Under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har anställda kommit att 

arbeta i team i allt större utsträckning (Sandberg, 2006). Det har blivit en trend att arbeta i 

team (Sebrant, 2005), och team har antagits kunna klara verksamhetens mål bättre samt vara 

mer kostnadseffektiva (Sandberg, 2006). Många arbetsuppgifter idag är väldigt komplexa 

vilket kräver samarbete. För mycket kunskap och för många färdigheter krävs för att en 

individ ska klara sådana uppgifter ensam (Wheelan 2005). Team kan erbjuda större 

anpassningsförmåga, produktivitet och kreativitet än en ensam individ (Gladstein, 1984) och 

bidra med mer komplexa, innovativa och omfattande lösningar till organisatoriska problem 

(Sundström, DeMuse & Futrell, 1990).  

Då teamarbetet ökar läggs också stora resurser på teamutvecklande aktiviteter och 

aktiviteter för att göra teamen mer effektiva (Sjøvold, 2006). Sjøvold (2006) menar också att 

gruppers prestationsförmåga ofta blandas samman med effektivitet. Salas, Sims och Burke 

(2005) poängterar att det är viktigt att skilja på teamprestation och teameffektivitet.  

Prestation innebär endast att teamet presterat, det vill säga avklarat sin uppgift. 

Teameffektivitet väger in inte bara huruvida teamet presterat utan också hur teamet 

interagerat för att nå resultatet.  Många externa faktorer kan påverka om ett team lyckas eller 

misslyckas, därför är prestationsmått många gånger bristfälliga när det kommer till att förstå 

och bedöma team, menar Salas et al. (2005). Ragneklint (2000) menar även han att det är 

viktigt att skilja på produktivitet och effektivitet, dock finns det en problematik när det gäller 

att mäta effektvitet; det rör sig dels om olika perspektiv på effektvitet, dels om olika 

instrument för att mäta effektivitet och dels vid vilken tidpunkt mätningen ska göras. Vad som 

är effektivt för någon vid en viss tidpunkt kan vara ineffektivt för någon annan eller vid en 

annan tidpunkt (Ragneklint, 2000). Problematiken kring effektivitetsbegreppet och det stora 

fokus på teamarbete och teameffektivitet som finns gör att det är ett intressant område att 

vidare utforska. 

Eftersom team förekommer i såväl privat som offentlig sektor, har studien fokuserat 

på om det kan föreligga någon skillnad i effektivitet sektorerna emellan. Studien avgränsades 

till kommunal sektor, framförallt för att möjliggöra uttalanden med tanke på undersökningens 

begränsning då det skulle krävas väldigt många team för att täcka in hela offentliga sektorn. 

Med kommunal sektor avses i denna studie de kommuner och de verksamheter som innefattas 

av kommunallagen (1991:900). Det finns en hel del skillnader mellan den privata och 

kommunala sektorn som gör denna jämförelse intressant. Kommuner bedrivs utan vinstsyfte, 
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då verksamhetens syfte är att leverera allmännyttiga tjänster åt befolkningen i kommunen 

(Brorström, Haglund, & Solli, 1999). Privata sektorn kan enligt Fottler (1981) delas upp i tre 

sektorer: privat vinstdrivande, privat icke-vinstdrivande, privat kvasi-offentlig. Privat 

vinstdrivande syftar på företag som är beroende av marknadsekonomin för att skapa tillgångar 

och att överleva. Privata icke-vinstdrivande definieras som organisationer vilka sysslar med 

välgörenhet. Privata kvasi-offentliga är organisationer som är skapade av en lagstiftande 

auktoritet och vilka ges monopol på ett litet område för att tillgodose ett behov. I denna studie 

kommer vi undersöka det som Fottler (1981) benämner som privat vinstdrivande, men för 

enkelhetens skull kommer vi endast benämna den som privat sektor. Inom den privata sektorn 

är effektivitet ett sedan länge etablerat begrepp och utgör en viktig faktor för att kunna 

producera fler tjänster och produkter med hjälp av färre resurser. Inom den kommunala 

sektorn saknas det emellertid mycket kunskap när det gäller att följa utvecklingen av 

effektivitet kopplat till resultat och tjänsternas kvalité (Sveriges kommuner och landsting, 

2007). 

Socialstyrelsen, vilka gör analyser och tar fram underlag för kommuners 

effektiviseringsarbete, definierar effektivitet som att både göra rätt saker och att göra dem på 

rätt sätt, till skillnad från produktivitet som bara innebär att göra sakerna på rätt sätt 

(Socialstyrelsen, u.å.). Socialstyrelsens analyser av effektivitet görs dock endast på nationell 

nivå och ej teamnivå (Socialstyrelsen, u.å.). Med denna bakgrund blir det intressant att 

undersöka teameffektivitet och eventuella skillnader mellan den privata och offentliga 

sektorn. 

Enligt Hackman (2002) och Wageman, Hackman och Lehman (2005) kan det som ett 

team producerar ha olika former, t.ex. kan det vara i formen av en fysisk produkt, en service 

som erbjuds eller ett beslut. Studien avgränsades till service och beslut genom att studera team 

som jobbar med ekonomi. Med ekonomi avser vi bokföring, revision, budgetering, 

kalkylering och löner. Teamets klienter kan finnas både externt och internt i organisationen. 

Avgränsningen till ekonomi har här ansetts som lämplig då dessa team finns inom både 

kommunal och privat sektor samt därför att teammedlemmarna därmed skulle kunna antas ha 

ungefär samma utbildning och arbetsuppgifter oavsett arbetsplats. Teamens produkt är också 

av ett slag som inte går att mäta kvantitativt i producerade enheter, försäljning eller 

uppfyllelse av kostnadseffektiva mål. Bristen på möjlighet att kvantifiera gör att det kan vara 

svårt att avgöra om dessa team är effektiva men det instrument vi tänker använda, Team 

Diagnostic Survey (TDS), tillåter mätningar av effektvitet även i dessa team.  



7 

 

Syfte. Syftet med undersökningen är att se om det finns någon skillnad mellan 

kommunal och privat sektor avseende teameffektivitet. Skulle vi finna skillnader kan det vara 

aktuellt med vidare forskning för att stärka den externa validiteten. Signifikanta skillnader 

sektorerna emellan kan indikera att det finns ett behov av team-utvecklingsinsatser riktade 

specifikt till privat eller kommunal sektor. Genom att eventuella skillnader upptäcks kan det 

kanske öppna upp för ett samarbete sektorerna emellan för att lära av varandra hur de kan 

förbättra sig på de punkter där de skiljer sig åt.  

Frågeställning. Vår frågeställning är således; finns det någon skillnad i 

teameffektivitet mellan privat och kommunal sektor där teamen arbetar med ekonomi?  

Disposition. Först kommer nyckelbegreppen team och effektivitet att diskuteras och 

definieras. Därefter följer två perspektiv på teameffektivitet, det första är Salas et al. (2005) 

metaanalys där de sammanfattar tidigare teammodeller och identifierar vad de benämner som 

The Big Five in Teamwork. Sedan ger vi Hackmans (2002) och Wageman et al. (2005) syn på 

teameffektivitet. Teoridelen avslutas med att skillnader mellan privat och kommunal sektor 

diskuteras och vår hypotes presenteras. Efter det följer ett metodavsnitt där studiens deltagare, 

instrumentet och procedur presenteras. I resultatdelen presenterar vi resultaten från vår 

undersökning och därefter följer diskussion kring våra resultat, studiens styrkor och 

begränsningar och förslag till framtida forskning.  

Team 

En definition av team, som bland andra Salas et al. (2005) använder sig av, är två eller 

fler individer med specificerade roller som interagerar genom anpassningsbarhet, ömsesidigt 

beroende och dynamiskt mot ett gemensamt värderat mål. Sjøvold (2006) diskuterar att 

kommunikation mellan två personer skiljer sig avsevärt från kommunikation mellan tre 

personer. Interaktion mellan två personer kan betraktas som ett privat samtal menar Simmel 

(1955) men när det tillförs en tredje person ökar komplexiteten dramatiskt. Vid tillförandet av 

ytterligare en person sker dock inte så stora förändringar. Detta leder fram till att Sjøvold 

(2006) menar att tre personer är den minsta gruppen. Han definierar en grupp som ”…tre eller 

flera personer med ett gemensamt mål och som samhandlar för att uppnå detta mål” (Sjøvold, 

2006, s.13). Med samhandling menar han att de delar idéer, tankar och resurser så att var och 

en tillsammans blir något mer än var och en för sig (Sjøvold, 2006). Sandberg (2006) 

diskuterar essentiella egenskaper hos team och menar att utan dem uppfyllda går det inte ens 

att uttala sig om ett team. Dessa egenskaper är synergi och tydlig målbild. Synergi syftar på 

att ett mervärde ska uppstå genom teamarbetet. Tydlig målbild syftar på att teamets 
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medlemmar vet och har en gemensam bild av vart arbetet ska leda (Sandberg, 2006).   

Teamarbete innebär dock mer än bara utförandet av arbetsuppgifterna, det kräver 

förmågan att koordinera och kooperativt interagera med varandra för att underlätta uppgiftens 

mål genom en gemensam förståelse för teamets resurser, teamets mål och de begränsningar 

under vilka teamet arbetar (Salas et al., 2005). Salas et al. använder sig av definitionen av 

teamarbete som ”en uppsättning inbördes tankar, handlingar och känslor hos varje 

teammedlem som behövs för att fungera som ett team och som kombineras för att underlätta 

samordnande, anpassade prestationer och uppgiftsmål som resulterar i mervärde hos 

resultatet” (Salas et al., 2005, s. 562, egen översättning). Salas et al. (2005) föreslår också att 

olika team genomgår teamarbetesprocessen olika, dock finns ingen samstämmighet inom 

forskningen om vilka typer av team som finns. Vidare är det nödvändigt att fokusera på den 

verkliga uppgiften ett team genomför för att förstå processen som leder till teameffektivitet 

(Salas et al., 2005). 

Effektivitet 

Effektivitet är ett inte helt oproblematiskt begrepp. Det är vagt och svårdefinierat 

(Argyris, 1971; Ragneklint, 2000). Effektivitet är heller inget som kan uppnås på ett enkelt 

sätt och begreppet blev högaktuellt under den ekonomiska kollaps som inledde 1990-talet 

(Ragneklint, 2000). Begreppet är beroende av olika gruppers värderingar, och de grupper vars 

tolkning av begreppet väger tyngre än de andra kommer också dominera definitionen 

(Ragneklint, 2000). Argyris (1971) ger ett exempel på hur olika grupper kan ha olika 

tolkningar av vad effektivitet är: På en ekonomiavdelning kanske de ansvariga menar att 

nedskärningar är nyckeln till effektivitet, medan befattningshavarna inom tillverkning och 

försäljning anser att samma åtgärd skulle leda till problem. Ragneklint (2000) beskriver hur 

en organisation med politisk styrning kan få stabilitet och förmåga att överleva, även om 

starka missförhållanden skulle råda. Argyris (1971) kallar detta fenomen för 

pseudoeffektivitet, då en organisation egentligen är ineffektiv men det rapporteras inte.  

Argyris (1971) ger dock ett förslag på en definition av en organisations effektivitet 

som lyder: Ett tillstånd då organisationens kärnaktiviteter kan uppnås med sjunkande eller 

konstant input, samtidigt som produktionen ligger kvar på samma nivå som tidigare eller 

stiger. Motsatsen, ineffektivitet, blir då stigande input och konstant alternativt sjunkande 

output. Kärnaktiviteterna som en organisation har är att uppnå sina mål, att vidmakthålla sina 

inre förhållanden och anpassa sig till den yttre miljön (Argyris, 1971).     
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Teameffektivitet - The Big Five in Teamwork 

Det finns många modeller för teameffektivitet men ett problem, menar Salas et al. 

(2005), är att ingen av dessa modeller specificerar exakt vad teamarbete är och inte heller 

erbjuder konsekventa test av de olika faktorerna som antas influera teamarbetet.  

Salas et al. (2005) har gjort en metaanalys av litteratur skriven om teameffektivitet 20 

år tillbaka i tiden och letat gemensamma nämnare. Efter studier av 138 modeller fann de att i 

princip alla behandlar teamarbete som en process. Efter det gick de vidare med att försöka 

identifiera vad som leder fram till effektivt teamarbete. De identifierade vad de benämner som 

The Big Five in Teamwork vilket innebär Teamledarskap, Ömsesidig övervakning av arbetet 

och prestationerna, Stödjande beteende, Anpassningsförmåga och Teamtorientering. Dessa är 

centrala drag i de 138 modeller de analyserat. Utöver dessa fem kärnkomponenter behövs 

stödjande och koordinerande mekanismer för att sammanlänka de fem komponenterna. De 

föreslår tre sådana; Gemensam förståelse, Tillit och Kommunikation. Nedan kommer det först 

redogöras för de tre stödjande funktionerna och därefter följer förklaringar av de fem 

kärnkomponenterna i teameffektivitet samt hur de hänger samman med stödfunktionerna.  

Gemensam förståelse. En gemensam förståelse (Shared mental model) för teamets 

mål, teammedlemmarnas individuella uppgifter och koordination av teamet för att uppnå 

gemensamma mål behövs för att underlätta teamarbete (Salas et al., 2005). Både team-

relaterade och uppgiftsrelaterade Mental models diskuteras i forskningen (Mathieu, Heffner, 

Goodwin, Salas & Cannon-Bowers, 2000). Med teamrelaterade avses hur teamet fungerar och 

hur de förväntas bete sig medan uppgiftsrelaterade avser information rörande material som 

behövs för uppgiften eller hur utrustningen ska användas. En gemensam uppfattning 

underlättar ett teams arbete mot måluppfyllelse genom att skapa en referensram som främjar 

gemensam förståelse och handling (Zaccaro, Rittman & Marks, 2001) vilket gör att teamet 

kan genomföra de nödvändiga färdigheterna (Big Five) som krävs för effektiva 

teamprestationer. Dock, poängterar Salas et al. (2005), behöver inte alla teammedlemmar ha 

exakt samma uppfattning men viktigt är att de är tillräckligt lika och kompatibla för att guida 

teamet mot teamets gemensamma mål.  

Kommunikation. Den andra stödjande funktionen Salas et al. (2005) tar upp är 

Kommunikation. Kommunikation är särskilt viktigt i miljöer med ökad komplexitet då det 

inte endast förmedlar nödvändig information utan även underlättar uppdatering av teamets 

gemensamma förståelse (Salas, Cannon-Bowers & Johnston, 1997) och teammedlemmarnas 

förmåga att engagera sig i Big Five-aktiviteter (Salas et al., 2005). Med andra ord är 
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kommunikation nödvändigt för teamarbete menar Salas et al. (2005). Det kan dock vara 

problem med att information försvinner på vägen. Salas et al. (2005) föreslår ett system för att 

underlätta kommunikationen i team, nämligen Closed-loop Communication. Det inkluderar 

tre steg; (1) Avsändaren skickar ett meddelande, (2) Mottagaren tar emot meddelandet, tolkar 

det och erkänner det mottaget, (3) Avsändaren följer upp för att försäkra sig om att det 

avsedda meddelandet var mottaget.  Detta system menar Salas et al. (2005) är ett effektivt sätt 

att försäkra att information kommer fram och uppfattas på rätt sätt.  

Tillit. Tillit är den tredje stödjande funktionen för att effektivisera teamarbete och 

syftar till ömsesidig tillit och förtroende teammedlemmarna emellan. I team där 

teammedlemmarna är beroende av varandra i utförandet av uppgiften, behöver de kunna lita 

på att alla bidrar, att deadlines hålls och att alla har samma intentioner med arbetet. Således 

blir även tillit viktigt för att kärnkomponenterna Ömsesidig övervakning av arbetet och 

prestationerna och Stödjande beteende ska fungera utan att sådant beteende missuppfattas. 

Tillit behövs också för att acceptera teamledaren (Salas et al., 2005).  

Dessa tre stödfunktioner som nämnts fungerar alltså för att länka ihop de fem 

kärnkomponenterna i teameffektivitet, Big Five. För att Big Five ska gälla krävs det att 

teammedlemmarna är beroende av varandra i sitt arbete, då Salas et al. (2005) menar att det 

leder till ökad känsla av ansvar för varandras beteende och motivation att engagera sig i 

teamarbete. Det krävs också att alla de fem komponenterna existerar i ett team för att 

säkerställa effektivitet, dock kan de te sig olika beroende på teamets uppgift och behov i olika 

skeden (Salas et al., 2005). Därför får förklaringarna som nu följer ses som generella och inte 

definitiva för alla team och situationer.  

Teamledarskap. Teamledarskap är den första kärnkomponenten i Big Five. Salas et al. 

(2005) påpekar dock att mycket av det som benämns som Teamledarskap har tagits från 

individuella ledarskapsteorier och att ytterligare forskning behövs på området. Teamledarskap 

påverkar teamets effektivitet inte genom att tillhandahålla lösningar utan genom att underlätta 

problemlösning genom kognitiva processer, koordinera processer och teamets kollektiva 

motivation och beteenden (Zaccaro, Rittman & Marks, 2001). Utöver den koordinerande 

funktionen kan teamledaren påverka effektiviteten genom att få teammedlemmarna att förstå 

att de är beroende av varandra och vilka fördelar teamarbete medför för dem (Salas et al., 

2005). Teamledare möjliggör effektivt teamarbete och ömsesidigt beroende 

teammedlemmarna emellan genom tre övergripande funktioner. Till att börja med har 

teamledaren en viktig roll i skapandet, underhållandet och riktigheten i teamets gemensamma 
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förståelse genom att se till att det finns en gemensam förståelse för teamet mål, begränsningar, 

teammedlemmarnas roller och de resurser som finns tillgängliga. Teamledarens roll är också 

att övervaka den interna och externa miljön som teamet verkar i för att underlätta anpassning 

och förbereda teamet inför förändringar. Genom att använda information om den externa 

miljön kan teamledaren koordinera teamets beteenden och förse dem med 

utvecklingsmöjligheter om det behövs (Salas et al., 2005). Ledarens tredje funktion är att 

etablera förväntningar på vissa prestationer och uppmuntra team-främjande beteenden såsom 

informationsspridning, övervakning av och feedback på prestationer, anpassningsförmåga och 

stödjande beteende (Salas et al., 2005). 

Ömsesidig övervakning av arbetet och prestationerna. Den andra kärnkomponenten i 

Big Five avser en ömsesidig övervakning av arbetet och prestationerna av teammedlemmarna 

själva för att tidigt upptäcka misstag och fel. Övervakningen ska leda till feedback i syfte att 

förbättra och effektivisera arbetet. Denna typ av feedback leder till att teammedlemmarna blir 

mer medvetna om sitt arbete och sin prestation. Feedback av detta slag antas också leda till 

synergi och således ökad teameffektivitet (Salas et al., 2005). Det krävs dock två 

förutsättningar för att möjliggöra denna feedback. Först och främst behöver 

teammedlemmarna ha en gemensam förståelse för uppgiften och teamets ansvar vilket ger 

teammedlemmarna en förståelse för vad varje teammedlem förväntas göra. Dessutom behövs 

ett öppet och tillitsfullt klimat för att feedback ska tas emot på ett bra sätt och inte leda till 

negativa reaktioner (Salas et al., 2005).  

Stödjande beteende. Stödjande beteende är den tredje kärnkomponenten i Big Five 

och handlar om hur teammedlemmarna assisterar och fyller i för varandra om någon 

teammedlem kämpar med uppgifter som överstiger dennes kapacitet (Salas et al., 2005). 

Marks, Mathieu & Zaccaro (2000) identifierade tre sätt att bistå sina teammedlemmar; (1) Att 

förse varandra med feedback och coachning för att förbättra prestationen, (2) Att assistera 

varandra i utförandet av uppgiften och (3) Att färdigställa uppgiften åt en teammedlem om 

denne fått för mycket att göra. Genom ömsesidig övervakning av arbetet och prestationerna 

identifieras om en teammedlem har för stor arbetsbörda och då ska teamet kunna ändra sina 

ansvarsområden för att klara uppgiften tillsammans. Ett teams förmåga att vara flexibla och 

kunna reducera för stor arbetsbörda är, menar Salas et al. (2005), en viktig komponent 

avseende teameffektvitet. Ett teams förmåga att kunna täcka upp för varandra förbättrar inte 

bara teamets prestation utan påverkar även teamprocessen och bidrar till ökad 

anpassningsförmåga vid förändringar i omgivningen. Gemensam förståelse och ömsesidig 
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övervakning av arbetet och prestationerna är viktiga förutsättningar för stödjande beteende 

eftersom de formar grunden för beslut om när en teammedlem ska förse en annan med 

assistans, vem som ska göra det och vad som ska göras (Salas et al., 2005). 

Anpassningsförmåga. Anpassningsförmåga är den fjärde kärnkomponenten i Big Five 

och avser teamets förmåga att anpassa sitt handlande efter situationen (Salas et al., 2005). 

Forskning av Champion, Medsker och Higgs (1993) har visat att team vars medlemmar var 

anpassningsbara var också effektivare än team vars medlemmar inte var flexibla. För att ett 

team ska kunna skapa och upprätthålla en flexibel kultur krävs att det finns ett globalt 

perspektiv på uppgiften, förståelse för hur förändringar kan påverka teammedlemmarnas roll i 

uppgiften och en förmåga att känna igen att förändringar är på väg (Salas et al., 2005). Salas 

et al. (2005) menar att förändringar i omgivningen eller uppgiften ständigt måste bedömas för 

att avgöra om den aktuella teamprocessen kommer förbli ett effektivt sätt att nå teamets mål. 

De menar också att anpassningsförmåga hjälper team att svara på oförutsedda krav. 

Anpassningsförmåga är också extra viktigt för teamuppgifter som kräver innovation eller för 

team som upplever motgångar eller misslyckanden. Något som författarna dock poängterar är 

att denna Big Five-komponent är svår att bedöma då det är svårt att avgöra kvalitet på 

anpassning (Salas et al., 2005).  

Teamtorientering. Teamtorientering är den sista kärnkomponenten i Big Five. Till 

skillnad från de andra som varit beteenderelaterade rör teamtorientering attityden till 

teamarbete hos teamets medlemmar. En villighet att ta emot feedback och hjälp från andra 

teammedlemmar antas förbättra arbetsprocessen och leder således till en positiv påverkan på 

ömsesidig övervakning av arbetet och prestationerna och stödjande beteende (Salas et al., 

2005). Teamtorientering har också visat sig leda till ökat samarbete och koordination mellan 

teammedlemmar (Eby & Dobbins, 1997) vilket kan underlätta teamarbetet genom ökat 

uppgiftsengagemang, informationsspridning och utvecklandet av mål och strategier menar 

Salas et al. (2005).  Eby och Dobbins (1997) föreslår också sätt att öka teamtorienteringen; 

detta kan ske genom att ge feedback på teamets framgång och samarbete, fokusera på 

förväntningar om att teamet delar på arbetsbördan, kommunikation och ansvar och genom att 

skapa en norm för kooperativt beteenden genom belöningssystem.  

De fem komponenterna av Big Five samt de tre stödfunktionerna, menar Salas et al. 

(2005), är kärnan i teameffektivitet. Dock påpekar de att förmågan att engagera sig i Big Five 

och de stödjande mekanismerna varierar beroende på var i utvecklingen och processen teamet 

befinner sig. Behovet av de olika komponenterna kan förändras när teamet får mer erfarenhet 
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av att arbeta tillsammans. Då The Big Five in Teamwork bara är en modell baserad på en 

metaanalys som sammanfattar tidigare modeller och således inte har något instrument för att 

mäta kärnkomponenterna och stödfunktionerna, kommer vi nu presentera Hackmans (2002) 

och Wageman, Hackman och Lehmans (2005) modell för teameffektivitet som är knutet till 

ett instrument, Team Diagnostic Survey (TDS).  

Teameffektivitet – Wageman, Hackman och Lehman 

Hackman (2002) och Wageman et al. (2005) har identifierat fem villkor för 

teameffektivitet. De fem villkoren är: Real Team, Compelling Direction, Enabling Structure, 

Supportive Organizational Context och Available Expert Coaching (Hackman, 2002). Dessa 

villkor ökar chansen att ett team ska uppnå och stanna på en hög nivå, på de tre kriterierna för 

teameffektivitet som Hackman (2002) och Wageman et. al (2005) satt upp. De tre kriterierna 

för effektiva team är (1) det teamet producerar
1
, uppfyller eller överträffar standarden för 

kvalité, kvantitet och timingen hos teamets klient
2
. Det är klienternas åsikt som räknas och 

inte teammedlemmarnas. Det görs dock undantag i de fall när teamet är sin egen klient. (2) De 

sociala processer som team använder för att utföra ett arbete stärker teammedlemmarnas 

förmåga att jobba tillsammans på ett ömsesidigt sätt i framtiden. Såldes är ett team effektivt 

om det är mer kapabelt efter ett avslutat arbete än innan de påbörjade det. (3) 

Gruppupplevelsen bidrar till den enskilde teammedlemmens inlärning och välmående, istället 

för att frustrera, alienera eller till att kompetensavveckla dem. De fem villkoren vilka ökar 

chansen för att ett team presterar effektivt enligt de tre kriterierna, ska nu synas mer noggrant.  

Real Team. Riktiga team har fyra kännetecken: en gruppuppgift, tydliga gränser, 

tydlig och specifik auktoritet att hantera deras egen arbetsprocess och att teammedlemskapet 

är stabilt över tid (Hackman, 2002). Hackman (2002) menar att dessa fyra kriterier är kanske 

de viktigaste att tillgodose för de som sätter samman team. Teamets uppgift är det första 

kännetecknet. Hackman (2002) skiljer på Co-acting Groups och Real Teams. Co-acting 

Groups är grupper där medlemmarna jobbar nära varandra, har samma chef men varje 

gruppmedlem har en egen uppgift att sköta som den kan göra oberoende av de andra. Ett team 

däremot kräver att medlemmarna jobbar tillsammans för att kunna uppnå det önskade 

resultatet. Tydliga gränser för teamet är det andra kännetecknet. För att ett team ska fungera 

bra måste det vara tydligt vem som är medlem i teamet och vem som inte är. Tydligt 

medlemskap gör det möjligt för teammedlemmarna att dela ansvar för att tillsammans uppnå 

det önskade resultat. Ett tydligt medlemskap i ett team är inte detsamma som att en person gör 

                                                 
1
 T.ex. en produkt, service eller ett beslut. 

2
 De personer vilka mottar, bedömer och/eller använder produkten.  
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samma typ av arbete, vid samma tid på en och samma plats. Istället syftar tydligt medlemskap 

i team på att teammedlemmarna faktiskt vet vem som är med och vem som inte är med i 

teamet (Hackman, 2002). Det tredje kännetecknet är avgränsad auktoritet, d.v.s. att teamet 

kan bestämma över sig själva i viss mån (Hackman, 2002). Det finns enligt Hackman (2002) 

fyra områden där ett team kan ha eller inte ha auktoritet. Det första berör själva utförande av 

arbetet, det andra handlar om övervakning och ledning av arbetsprocessen, det tredje området 

är design – d.v.s. om teamet själva kan designa sin situation (t.ex. vem som ska vara med och 

utföra arbetet, bestämma vilka regler som ska gälla i gruppen, se till så att teamet har de 

resurser som behövs etc.) och det sista området är till vilken grad teamet kan bestämma 

riktningen för teamet, alltså vad de ska sträva mot och vilka mål som ska gälla. Stabilitet är 

det sista kännetecknet på ett riktigt team och det syftar på att medlemskapet i teamet består 

över tid. Team med stabilitet i medlemskapet presterar bättre än de team där ständigt gamla 

teammedlemmar försvinner och nya teammedlemmar tillkommer. Några anledningar till att 

team med stabilitet presterar bättre, är att de utvecklar en familjaritet med varandra, de skapar 

en Shared Mental Model
3
 över arbetet och de utvecklar och delar gemensam kunskapsdepå 

(Hackman, 2002).   

Compelling Direction. En bra kurs eller riktning för ett team är utmanande, tydligt och 

konsekvent (Wageman et al., 2005). Författarna diskuterar vikten av att som team fokusera på 

slutmålet, istället för att fokusera på vilka medel teamet använder för att ta sig dit. En bra 

tilldragande riktning för teamet har en rad fördelar; det riktar teammedlemmarnas 

uppmärksamhet och handlingar, det engagerar deras talanger och det ger teammedlemmarna 

energi. Att uppmärksamhet och handlingar riktas sker hos en del team automatiskt, t.ex. it-

teamets riktning när en datorserver kraschar. För andra team är däremot valen inte lika enkla, 

men om teamet har en tydlig och gemensam riktning kan det hjälpa dem i de olika val de 

ställs inför. En tilldragande riktning gör att teammedlemmarnas talanger engageras i 

processen. Om ett team har en tilldragande riktning kommer varje medlem göra den del eller 

de delar av arbetet som han eller hon gör allra bäst – där de har som mest talang (Hackman, 

2002). När det gäller hur en tilldragande riktning ger energi uttrycker Hackman (2002) sig 

såhär: ”We all seek purpose and meaning in what we do and how we live. When someone 

articulates a set of aspirations that elevates our purposes or deepens the meaning we find in 

our lives, motivational juices flow” (s.63). Hackman (2002) menar alltså att en tilldragande 

riktning, en vision, engagerar och ingjuter kraft i människor.   

                                                 
3
 En gemensam förståelse för teamets mål, team-medlemmarnas individuella uppgifter och koordination av 

teamet för att uppnå gemensamma mål (Salas et al., 2005) 
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Enabling Structure. Struktur i sig själv är varken bra eller dåligt, utan det beror på 

vilken typ av struktur det handlar om. De bästa strukturerna är de som gör det möjligt för 

teamen att utföra sitt arbete samtidigt som det finns plats för utveckling av deras egna unika 

arbetssätt (Hackman, 2002). Wageman et al. (2005) har satt upp tre komponenter för en bra 

struktur vilka främjar kompetent teamarbete. (1) Uppgiftens design ska vara i linje med 

teamets syfte och ha så kallad motiverande potential. Motiverande potential består av tre 

delar; uppgifterna är meningsfulla och fullständiga, teammedlemmarna har självständighet att 

bedöma lämplig arbetsprocedur och uppgifterna förser teammedlemmarna med regelbunden 

och tillförlitlig kunskap. (2) Teamets sammansättning är den andra komponenten i en bra 

struktur och syftar på att teamets storlek ska vara så liten som möjligt, ha personer med rikliga 

uppgifts- och interpersonellkunskaper och bestå av en bra blandning av människor d.v.s. ej för 

lika och ej heller för olika. (3) Grundläggande normer för uppförande är den tredje och sista 

kompententen av möjliggörande struktur som teamet bör ha etablerat. (Wageman et al., 2005). 

Supportive Organizational Context. För att det ska finnas en stödjande 

organisationskontext bör det, utöver materiella resurser, finnas följande tre 

organisationssystem: belöningssystem, utbildningssystem och informationssystem. 

Belöningssystemet har som funktion att ge positiva belöningar för utmärkt teamarbete 

(Wageman et al., 2005). Det ett belöningssystem gör är att det förstärker motivationen som 

uppstår vid en tilldragande riktning (Compelling Direction) och vid möjliggörande strukturer 

(Enabling Structure). Ett belöningssystem visar även teamet att andra i organisationen bryr sig 

om teamets prestationer, då organisationen är villig att belöna dem när teamet uppnår något 

(Hackman, 2002). Utbildningssystemet ska göra det möjligt för teamet att ta del av träning 

och teknisk assistans inom de områden där teamet saknar kunskap och färdigheter (Hackman, 

2002). Det tredje och sista systemet, informationssystemet, ska förse teamet med de data och 

prognoser som de behöver (Wageman et al., 2005). Genom att få relevant och uppdaterad data 

kan teamet tillfullo utnyttja t.ex. villkor nummer två – Compelling direction (Hackman, 

2002).  

Available, Expert Coaching. Coachning handlar om att teamet har tillgång till 

omfattande praktisk coachning, vilken hjälper teammedlemmar att prestera sitt allra bästa. 

Coachens uppgift är inte att tala om vilket som är det bästa sättet att genomföra en uppgift. 

Istället ska coachen fokusera på att maximera möjlig processynergi och minimera 

processförluster. Det finns tre kategorier av hjälp en coach kan bidra med för att underbygga 

teameffektiviteten: (1) Hjälp med ansträngning, vilket syftar på att hjälpa teammedlemmar att 
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minimera samordnings- och motivationsproblem samt att stärka engagemanget till uppgiften 

och gruppen, (2) Hjälp med prestation, vilket syftar på att hjälpa teammedlemmar att lösa 

uppgifter på nya sätt och att inte fastna i det traditionella och vanliga tillvägagångssättet och 

(3) Hjälp med kunskap och förmågor, vilket syftar på att hjälpa teammedlemmarna att 

undvika att bromsas och fastna i individuella idéer och istället få teammedlemmarna att dela 

med sig av sin expertis (Wageman et al., 2005).  

Skillnader privat och kommunal sektor 

Fottler (1981) har identifierat fyra typer av organisationer på ett kontinuum mellan 

privata vinstdrivande organisationer och statliga organisationer: privat vinstdrivande, privat 

icke-vinstdrivande, privat kvasi-offentlig, och offentlig. Författaren definierar dessa fyra 

sektor på följande sätt: Privat vinstdrivande definieras som företag vilka är beroende av 

marknadsekonomin för att skapa tillgångar för att kunna överleva. Privata icke-vinstdrivande 

definieras som organisationer vilka sysslar med välgörenhet. Privata kvasi-offentliga är 

organisationer som är skapade av en lagstiftande auktoritet och vilka ges monopol på ett litet 

område för att tillgodose ett behov. Offentlig är statens organisationer och de erbjuder service 

och har rätt att ta in skatt. Fottler (1981) har i sin studie kommit fram till att det finns en del 

skillnader mellan sektorerna offentlig och privat vinstdrivande. Dessa skillnader samt andra 

forskares syn på offentlig och privat sektor kommer redogöras för nedan. 

Chefen och personalen inom privat och offentlig sektor. Planering inom den offentliga 

sektorn kännetecknas av en atomsfär där målsättningen förändras frekvent och av brist på 

självständighet hos cheferna när det gäller att bestämma syfte (Fottler, 1981). Lagnevik 

(1989) beskriver vaga målformuleringar och riktlinjer som karaktärsdrag hos statliga 

förvaltningar, vilket skapar möjlighet att formulera sina egna mål och riktlinjer på de olika 

nivåerna i hierarkin. Fottler (1981) menar att anställda inom den offentliga sektorn belönas för 

att undvika risker istället för innovation samt att den offentliga sektorn har fler restriktioner på 

grund av dess politiska natur (t.ex. svårigheter att frångå en redan etablerade politisk linje). 

Resultatet blir att fokus hamnar på att planera vart resurserna ska gå istället för att planera 

vilka resultat som ska uppnås (Fottler, 1981). Lagnevik (1989) beskriver även han en skillnad 

mellan privat och offentlig sektor när det gället att uppnå resultat, nämligen att incitament 

inom statliga förvaltningar ges till de som initierar och genomför vissa handlingar, istället för 

uppvisande av resultat av vissa handlingar. Fottler (1981) menar att offentlig sektor skiljer sig 

från privat vinstdrivande sektor genom att det är svårare att hantera och motivera 

personalstyrkan inom offentlig sektor. Chefer inom offentlig sektor har ingen kontroll över de 
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viktiga incitamenten. Arvidsson (2002) skriver att offentliga förvaltningar inte har möjlighet 

att utnyttja monetära incitament (ex: högre lön och bonus) som används inom näringslivet. 

Slutligen skiljer sig gruppernas storlek mellan de två sektorerna. Inom den kommunala 

sektorn är personalgrupperna oftast större (Ledarna, 2007). Inom den kommunala sektorn har 

33 % av cheferna 1-10 anställda under sig, 17 % 11-22 anställda, 36 % har 23-50 anställda, 9 

% har 51-75 och 6 % har 76 eller fler (Ledarna, 2007)
4
. Enligt samma siffror har 64 % av 

chefer inom den privata sektorn 1-10 anställda under sig, 20 % 11-20, 10 % 23-50, 3 % har 

51-75 och 3 % 76 eller fler.  

Förhållandet till pengar, existensberättigande och uppdragsgivare inom privat och 

offentlig sektor. Brunsson (2002) menar att staten, eller vad författaren kallar de politiska 

organisationerna, har möjlighet att skaffa pengar som inte är bundna till någon produkt, t.ex. 

genom skatter. När företag lånar pengar visar de upp kvalitén i sin produktion och hur bra 

företagets prognos är. De politiska organisationerna visar däremot upp för sina finansiärer 

(skattebetalare) hur dåligt det kommer att gå för t.ex. en kommun, för att få mer pengar 

(Brunsson, 2002). Brunsson (2002) menar också att det finns två olika synsätt på pengar inom 

företag och politiska organisationer. Företag ser pengar som något som kan genereras eller 

skapas medan politiska organisationer anser att pengar är något som förbrukas och ju större 

förbrukning desto sämre, på grund av att det är någon annans pengar. Arvidsson (2002) menar 

att den avgörande skillnaden mellan företag och offentlig förvaltning ligger i motivet till deras 

existens. Offentliga förvaltningar som t.ex. kommuner existerar genom ett politiskt lagbeslut 

och fortsätter att existera så länge ingen upphäver beslutet. Företag existerar däremot för att 

någon har startat det, investerat pengar i det och det kommer finnas så länge marknaden 

tillåter och ägarna vill. Inom ett företag är ledningens uppdragsgivare ägaren eller ägarna av 

förtaget. Inom en offentlig förvaltning är däremot uppdragsgivaren en politiker som är vald av 

folket (Arvidsson, 2002). Detta skapar skillnader även i ledningens självständighet. En 

företagsledning är självständig, medan en förvaltningslednings handlingsmöjligheter är mer 

inskränkta (Arvidsson, 2002).  

Frågeställning och hypotes 

Anställda har kommit att arbeta i team i allt större utsträckning (Sandberg, 2006) och 

effektivitet har blivit ett högaktuellt men svårdefinierat begrepp (Ragneklint, 2000). Det finns 

en existentiell skillnad mellan den offentliga och den privata sektorn (Arvidsson, 2002). Inom 

den privata sektorn är effektivitet ett sedan länge etablerat begrepp, medan inom den 

                                                 
4
 Om man lägger samman procentsatserna för personalgruppens storlek får man en summa på 101. Då alla 

procentsatser anges i heltal kan det antas att det har skett ett avrundningsfel.   
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kommunala sektorn saknas det mycket kunskap när det gäller att följa utvecklingen av 

effektivitet kopplat till resultat och tjänsternas kvalité (Sveriges kommuner och landsting, 

2007). Vår frågeställning: Finns det någon skillnad i teameffektivitet mellan privat och 

kommunal sektor där teamen arbetar med ekonomi, är därför intressant att undersöka. 

Hypotes. Utifrån de teorier som har presenterats ovan är vår hypotes att de två 

sektorerna kommer att skilja sig åt avseende Wageman et al. (2005) fem villkor för 

teameffektivitet (Real Team, Compelling Direction, Enabling Structure, Supportive 

Organizational Context och Available Expert Coaching).  

Metod 

En kvantitativ undersökning genomfördes vid ett tillfälle för att ta reda på om 

effektiviteten i team som jobbar med ekonomi skiljer sig mellan den privata och den 

kommunala sektorn. En enkät skickades ut till ekonomicheferna på sex kommuner och fyra 

privata företag av varierande storlek och distribuerade vidare till 167 personer fördelade på 23 

team. 12 team kom från privat sektor och 11 team kom från kommunal sektor. Totalt svarade 

122 personer och svarsfrekvensen var 73 %. I privat sektor svarade 63 av 99 möjliga vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 63 % och i kommunal sektor svarade 59 av 68 möjliga vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 87 %. En tänkbar nackdel med att använda 

surveyundersökning som metod är att vi inte kan uttala oss om kausalitet, särskilt med tanke 

på att mätningen genomfördes vid endast ett tillfälle. Vi ansåg emellertid att det var 

tillräckligt intressant att bara undersöka en eventuell skillnad, då lite forskning finns på 

området. Vi valde team som arbetar med ekonomi då det är något som förekommer både inom 

den privata och inom den kommunala verksamheten, samt att deras arbetsuppgifter och 

kanske även bakgrund kan antas vara mer lika än om vi inte ställt något krav på typ av arbete 

överhuvudtaget. Genom att vi gjorde denna avgränsning minskade möjligheten att variabler 

såsom arbetsuppgifter och bakgrund skulle kunna påverka resultatet. De organisationer vi 

valde att undersöka var sådana som har en större ekonomiavdelning eller var organisationer 

som jobbar uteslutande med ekonomi. Med en större ekonomiavdelning menade vi tillräckligt 

stora för att ha ett team som jobbar endast med ekonomi. Ett krav för att delta i vår studie var 

att teamen skulle ha arbetat ihop i minst sex månader för att ha hunnit etablera rutiner.  Vi 

utgick från Sjøvolds (2006) definition av team där han menar att ett team måste ha minst tre 

medlemmar. 

Deltagare 

 De 122 deltagarna i undersökning var i åldrarna 23 till 63 år och med ett medelvärde 
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på 44 år (Mprivat = 40 år, Mkommunal = 48 år). Fördelningen mellan kvinnor och män var 19 % 

män och 81 % kvinnor i studien (21 % män och 79 % kvinnor inom den privata sektorn och 

17 % män och 83 % kvinnor inom den kommunala). Samtliga deltagare i undersökningen 

arbetade i ett team med arbetsuppgifter som hade att göra med ekonomi och varje team hade i 

snitt ca 7 medlemmar (Mprivat = 8, Mkommunal = 6).  Typvärdet för den tid deltagarna varit en del 

av sitt team var 3 år eller mer för samtliga deltagare, 1-2 år för privat sektor och 3 år eller mer 

för kommunal sektor
5
.  

Instrument 

Team Diagnostic Survey, eller TDS, är en enkät som syftar till att diagnostisera team 

som är verksamma i en organisation. TDS är framtagen av Wageman, Hackman och Lehman 

(2005), och översatt till svenska av Eisele (2009). Enkäten är medvetet designad att fungera 

både vid vetenskapliga studier och i en praktisk diagnos av ett teams styrkor och svagheter. I 

denna studie har den svenska översättningen av TDS använts. Enkäten distribuerades via 

internet och deltagarna genomförde enkäten via internet med hjälp av en länk de fick från oss. 

Nedan kommer vi redogöra för dimensionerna instrumentet mäter och hur de mäts. Då TDS är 

relativt nytt och oetablerat i Sverige och då upphovsmännen inte tillåter publicering av 

enkäten som bilaga är förklaringarna som följer något utförligare än vedertaget. Detta görs för 

att alla variabler ska bli definierade. 

TDS är designad att mäta de fem villkor som ökar chansen att ett team ska uppnå och 

stanna på en hög nivå avseende de tre kriterierna för effektiva team som Hackman (2002) och 

Wageman et al. (2005) satt upp (vilka diskuterades i inledningen). Utöver dessa fem villkor 

mäter även TDS effektivitet i teamets uppgiftsprocessande, kvalitén hos teammedlemmars 

relationer, individuell motivation och tillfredsställelse, samt samlar in demografiska data och 

information om den anställdes tid i organisationen, på positionen och i teamet. De olika 

dimensionerna mäts på olika sätt, de allra flesta mäts med påståenden vilka följs av fem 

svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer ganska illa, varken eller, stämmer ganska bra och 

stämmer väldigt bra; eller aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid. Somliga dimensioner eller 

delar av dimensioner mäts genom ja/nej-frågor, att påståenden rangordnas efter i vilken 

frekvens de är vanligast eller genom fyra påståenden där den svarande väljer det påstående 

som passar in bäst.  

Den engelska versionen av enkäten har validerats i många olika organisationer och 

flera olika team och reliabiliteten har varit tillfredsställande (Hackman & O’Conner, 2005). 

                                                 
5
 Den genomsnittliga tiden i nuvarande team angavs ej exakt i enkäten, utan på en kategorisk skala. 
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Den svenska versionen är dock relativt ny och har därför inte hunnit genomgå så många 

testningar. I vår studie var medelvärde för Cronbach’s Alpha .609 och medianvärdet .648. För 

inter-item-korrelationer var medelvärdet .410 och medianvärdet .400. Detta redovisas i tabell 

1 där även alla dimensioner enkäten mäter presenteras.  

Cronbach’s Alpha bör vara över .7 (Nunnally, 1978)  och inter-item-korrelationerna 

bör vara över .2 (Briggs & Cheek, 1986) för att visa på god reliabilitet. Där alfa-värdet inte 

uppfylls faller dock våra resultat inom vad som är acceptabelt för inter-item-korrelationen, 

med undantag för underdimensionerna Bounded och Stable och subdimensionerna Whole 

Task, Autonomy och Knowledge of resoults. Anledningen till att vi har valt att ta med både 

Chronbach’s Alpha och inter-item-korrelationer är att Cronbachs Alpha är ett av de vanligaste 

måtten på reliabilitet, dock kan det ge låga resultat om dimensionerna som undersöks har få 

items, t.ex. färre än tio (Pallant, 2007). Det kan då vara lämpligt att istället rapportera inter-

item-korrelationen (Pallant, 2007). Då alla våra dimensioner har färre än sju items, valde vi att 

göra det också. För de fem villkoren och processkriterierna anges inga alfa- eller IIC-värden. 

Detta av anledningen att varje villkors underdimensioner kan och kommer vara olika, trotts att 

de tillhör samma villkor och således är det inte av värde att redovisa alfa- och ICC-värdet 

(Wageman et al., 2005). 

Enkäten tar mellan 15 till 20 minuter att genomföra. Med undantag för frågorna som 

mäter individuell motivation och tillfredställelse, avser alla frågor att mäta endast på 

gruppnivå. TDS-enkäten är uppdelad i 10 sektioner. Sektion 1 har som avsikt att beskriva 

teamet i allmänhet, sektion 2 till 7 bedömer de fem modellspecifika villkoren för 

teameffektivitet, sektion 8 och 9 mäter de tre effektivitetskriterierna och sektion 10 tar reda på 

personens demografiska data. I sektion 1, som syftar på att beskriva teamet, finns frågor som 

”Hur många är kvinnor?”, ”Hur många är män?”, ”Hur många medlemmar har arbetslaget?” 

etc. (Wageman et al., 2005). 

 De tre kriterierna för teameffektivitet. När de fem villkoren uppnås ökar chansen att 

nå en hög nivå samt stanna på en hög nivå avseende de tre kriterierna för effektiva team. Hur 

de fem villkoren mäts redogörs för i nästa stycke. De tre kriterierna för effektiva team är (1) 

det teamet producerar
6
, uppfyller eller överträffar standarden för kvalité, kvantitet och 

timingen hos teamets klient
7
. (2) De sociala processer som team använder för att utföra ett 

arbete, stärker teammedlemmarnas förmåga att jobba tillsammans på ett ömsesidigt sätt i 

framtiden. (3) Gruppupplevelsen bidrar till den enskilde teammedlemmens inlärning och  

                                                 
6
 T.ex. en produkt, service eller ett beslut. 

7
 De personer vilka mottar, bedömer och/eller använder det producerade.  
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Tabell 1. 
Översikt över de dimensioner TDS mäter samt värden för Chronbach’s Alpha och inter-item-

korrelationer. 

Dimensioner Antal items Alfa IIC 

Real team    

Bounded 3 .253 .184 

Interdependent 3 .746* .596* 

Stable 2 .383 .175 

Compelling direction    

Clarity 2 .508 .376* 

Challenging 2 .638 .467* 

Consequentiality 2 .386 .242* 

Ends versus means 1   

Enabling  structure    

Team composition 9   

Size 3 .562 .245* 

Diversity 3 .643 .377* 

Skills 3 .648 .389* 

Task design 8   

Whole task 3 .025 .026 

Autonomy 2 .118 .064 

Knowledge of results 3 .413 .198 

Group norms 3 .819* .608* 

Supportive organizational context    

Reward/recognition 3 .729* .747* 

Information 3 .772* .505* 

Education/consultation 3 .698 .428* 

Material Resources 2 .402 .254* 

Available, expert coaching    

Availability of team coaching 4   

Focus of leader’s attention 1   

      Coaching availability 3 .588 .324* 

Helpfulness of team leader coaching 1   

Extent and focus of team leader coaching 13   

Task-focused coaching 6 .931* .696* 

Operant coaching 2 .624 .334* 

Interpersonal coaching 2 .815* .704* 

Unhelpful directives 3 .762* .518* 

Extent and focus of coaching provided by peers 5   

Task-focused peer coaching 3 .908* .767* 

Interpersonal peer coaching 1   

Unhelpful peer  interventions 1   

Process criteria of team effectiveness    

Effort-related process criteria 3 .658 .400* 

Strategy related process criteria 3 .700* .444* 

Knowledge- and skills-related process criteria 3 .622 .385* 

Team interpersonal processes    

Quality of team interaction 4 .768* .453* 

Satisfaction with relationships 3 .648 .427* 

Individual l earning and well-being    

Internal work motivation 4 .763* .469* 

Satisfaction with growth opportunities 3 .613 .357* 

General satisfaction 4 .744* .538* 

Note: Underdimensioner betecknas med indrag, subdimensioner betecknas med dubbelt indrag. Ej angivet alfa-

värde och IIC-värde innebär att dimensioner har underdimensioner eller subdimensioner för vilka reliabilitet 

anges, eller att dimension mäts med ett item.  

*=Indikerar att de uppfyller reliabilitetskraven 
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välmående, istället för att frustrera, alienera eller till att kompetensavveckla dem. Kriterium 

nummer två och tre av de tre kriterierna för teameffektivitet mäter TDS direkt. Kriterium 

nummer ett mäts indirekt, då det berör teamets klients tillfredställelse med teamets resultat. 

För att komma till rätta med problemet att mäta kriterium nummer ett för teameffektivitet, 

använder sig författarna av dimensionen Process Criteria of Team Effectiviness som är ett av 

processkriterierna för team. Författarna utgår således från att följande processer mäter 

kriterium nummer ett för teameffektivitet: graden av ansträngning vilken ett team tillsammans 

lägger ned på att utföra en uppgift, hur lämpliga strategier
8
 teamet använder för att producera 

resultat samt mängden kunskap och förmåga som gruppen har med sig när de börjar lösa 

uppgiften (Wageman et al., 2005). Dessa mäts direkt och ger en indikation huruvida ett teams 

klienter är tillfredställda med teamets resultat.      

De fem villkoren. De fem villkoren, vilka ökar chansen för att ett team ska uppnå och 

stanna på en hög nivå på de tre kriterierna för effektiva team, är som tidigare nämnt: Real 

Team, Compelling Direction, Enabling Structure, Supportive Organizational Context och 

Available Expert Coaching (Hackman, 2002). Nedan anges hur de fem villkoren definieras. I 

tabell 2 ges en överblick av villkorens dimensioner och subdimensioner, det anges hur 

villkoren skattas och exempel på påståenden ges.   

 Real Team innebär att teamet är ett riktigt team och inte bara ett team till namnet. Om 

teamet är ett riktigt team skattas genom att titta på avgränsning (Bounded), stabilitet övertid 

(Stable) och ömsesidigt beroende (Interdependent) (Wageman et al., 2005).  

Compelling Direction innebär att teamet har en tilldragande riktning för sitt arbete. 

Tilldragande riktning skattas genom att titta på hur tydlig (Clarity), utmanande (Challanging) 

och konsekvent (Conseqentiality) teamets kurs är (Wageman et al., 2005). 

Enabling Structure syftar till att teamets struktur underlättar arbetet. Möjliggörande 

struktur skattas genom att titta på teamets sammansättning (Team Composition), uppgiftens 

design (Team Task Design) och grundläggande normer för uppförande (Group Norms) 

(Wageman et al., 2005).  

 Supportive Organizational Context innebär att organisationen i vilken teamet verkar 

erbjuder stöd för att kunna utföra jobbaktiviteter. Stödjande organisationskontext skattas 

genom att undersöka teamets tillgång till materiella resurser (Material Resources), belöningar 

och uppskattning (Rewards/Recognition), utbildning och konsultation 

(Education/Consultation) samt information (Information) (Wageman et al., 2005).  

                                                 
8
 En uppsättning val som team-medlemmarna gör om hur de ska utföra arbetet.  

Tabell 2. 

Översikt över de dimensioner TDS mäter samt exempel på påståenden. 

Dimensioner 

 

Antal 

items 

Exempel på påståenden  

Real team   

Bounded 3 ”Det är klart vad medlemskapet i laget innebär, alla vet vem som är med i laget och vem 

som inte är med i laget” 

Interdependent 3 ”Människor lämnar och anländer ständigt till laget” 

Stable 2 ”Lagets medlemmar har olika individuella uppgifter som inte kräver att de arbetar 

tillsammans med andra i laget” 

Compelling direction   

Clarity 2 ”Det här lagets mål och syften är så väl specificerade att alla lagmedlemmar troligen vet 

vad som väntas av gruppen” 
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 Available, Expert Coaching innebär att teamet har tillgång till omfattande praktisk 

coachning som hjälper teammedlemmar att prestera sitt allra bästa. Tillgänglig och expert-

coachning skattas genom att titta på tillgängligheten i coachning (Availability of Team 

Coaching), hjälpsamheten hos teamledarens coachning (Helpfulness of Team Leader 

Coaching), utsträckning av teamledarens coachning och dennes fokus (Extent and Focus of  

Team Leader Coaching) samt utsträckning och fokuset hos coachning som sker mellan 

teammedlemmar (Extent and Focus of Coaching Provided by Peers) (Wageman et al., 2005).  

Processkriterierna för effektivitet. Utöver de fem villkoren mäter även TDS tre 

processkriterier: Process Criteria of Team Effectiviness, Team Interpersonal Processes och 

Individual Learning and Well-being. Nedan definieras processkriterierna och i tabell 3 ges en 

överblick av de olika dimensionerna, hur de skattas samt exempel på påståenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process Criteria of Team Effectiviness syftar till att mäta kvalitén på teamets 

uppgiftsprocessande. Kvalitén på teamets uppgiftsprocessande skattas genom att studera 

teamets kollektiva ansträngning (Effort-related process criteria), kvalitén hos teamets 

handlingsstrategier (Strategy related process criteria) och hur väl teamet använder hela 

teamets kunskaps- och färdighetsutbud (Knowledge- and skills-related process criteria) 

(Wageman et al., 2005).  

Team Interpersonal Processes handlar om kvalitén hos teamets interpersonella 

relationer. Team interpersonal processes mäts genom att bedöma interaktionen mellan 

teammedlemmar (Quality of team interaction) och genom att bedöma deras tillfredsställelse 

Tabell 3. 

Översikt över de processkriterier TDS mäter samt exempel på påståenden. 

Dimensioner Antal 

items 

Exempel på påståenden 

Process criteria of team effectiveness   

Effort-related process criteria 3 ”Medlemmarna visar sitt engagemang genom att lägga ner extra tid och 

insats” 

Strategy related process criteria 3 ”Vårt lag har svårt med att verkställa sådant vi planerar att göra” 

Knowledge- and skills-related process criteria 3 ”Lagmedlemmar delar med sig av varandras kunskaper och färdigheter” 

Team interpersonal processes   

Quality of team interaction 4 ”Det finns mycket obehagliga stämningar mellan medlemmar i det här laget” 

Satisfaction with relationships 3 ”Möjligheten att lära känna mina lagkamrater är bland det bästa med att 

arbeta i det här laget”. 

Individual learning and well-being   

Internal work motivation 4 ”Jag känner mig sorgsen när laget presterar dåligt” 

Satisfaction with growth opportunities 3 ”Att arbeta i det här laget sätter mina kunskaper och färdigheter på prov” 

General satisfaction 4 "Generellt sett är jag mycket tillfredsställd med det här laget” 

Note: Underdimensioner betecknas med indrag, subdimensioner betecknas med dubbelt indrag. Påståendena skattas med en 

”stämmer inte alls, stämmer ganska illa, varken eller, stämmer ganska bra och stämmer väldigt bra”-skala. 
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med relationer inom teamet (Satisfaction with relationships) (Wageman et al., 2005).  

Individual Learning and Well-being syftar till att mäta individens emotionella 

upplevelse av teamet och dess arbete. Indiviual learning and well-being mäts genom att titta 

på den interna arbetsmotivationen (Internal work motivation), om utvecklingsmöjligheterna är 

tillfredsställande (Satisfaction with growth opportunities) och den övergripande 

tillfredställelsen med teamet (General satisfaction) (Wageman et al., 2005).  

Procedur 

En intresseförfrågan skickades ut till ekonomichefen på totalt 209 privata företag och 

kommuner. Urvalet skedde genom att företag och kommuners ekonomiavdelningar 

kontaktades för att se om de ville vara med i vår undersökning, utan något slumpmässigt 

urval. Tanken var att oavsett om vi hade ett randomiserat urval av företag och kommuner 

kunde vi inte påverka hur teamen var sammansatta. Vidare kunde vi inte påverka vilka team 

som valdes ut om det fanns flera, då vi fick tag på deltagarna via deras respektive chef. 

Chefen valde de team, om det fanns flera, som skulle vara med i undersökningen efter de 

kriterier som satts upp för att inkluderas i studien. Detta var förstås inte helt oproblematiskt då 

chefens val av team inte var slumpmässigt. Samtidigt är det kanske det enda realistiska 

tillvägagångssätt, då det är mer eller mindre ett måste att gå via chefen om man som 

utomstående vill göra anspråk på de anställdas tid i en organisation. I den första kontakten 

med ekonomicheferna – vår intresseförfrågan – meddelades att vi kom från Lunds universitet 

och läste på programmet för personal- och arbetslivsfrågor, och att vi tänkte genomföra en 

studie under vår kandidatkurs som syftade på att utvärdera effektivitet i team och att en 

jämförelse skulle göras mellan team inom kommunal och privat sektor. I intresseförfrågan 

erbjöds även organisationerna att få resultat för sina team. De erbjöds även tillgång till 

jämförelser med resultaten för studien, jämförelser med privat respektive kommunal sektor 

var för sig, jämförelser med tidigare svensk studie
9
 och med en amerikansk sådan. 

Ekonomicheferna informerades även om att endast team som uppnådde våra kriterier var 

aktuella, d.v.s. hade minst tre medlemmar, jobbat tillsammans i minst 6 månader och som 

arbetade med ekonomi. Vidare informerades de om att enkäten var internetbaserad och att om 

de tackade ja till intresseanmälan skulle de få ett nytt mail med ytterligare instruktioner. I 

denna första mailkontakt informerades de även om att alla deltagare i undersökningen 

kommer vara garanterade anonymitet, och ingen utom de själva och medlemmarna i teamet 

kommer att, om de så önskade, kunna identifiera deras team. Slutligen informerade vi om att 

                                                 
9
 Eiseles pågående studie som ännu ej är publicerad och därför inte med i uppsatsen.  
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även lag, arbetslag, grupp m.m. var av intresse så länge de har jobbat ihop i minst sex 

månader och jobbar med ekonomi.  

Av de 209 intresseförfrågningar som gick ut svarade 10 organisationer (varav 6 

kommunala och 4 privata) och erbjöd totalt 23 intresserade team. De som svarade på 

intresseförfrågan fick ytterligare instruktioner per mail. Alla team ombads hitta på ett 

teamnamn och maila namn samt antal teammedlemmar till oss, detta endast för att vi skulle 

kunna skilja teamen åt samt veta vilka som tillhör privat respektive kommunal sektor. I mailet 

bifogades även ett följebrev i pdf-format (bilaga 1), vilket kontaktpersonen blev instruerad att 

fördela till de berörda teammedlemmarna. Vidare informerades kontaktpersonen om att analys 

inte skulle ske på individnivå, för att försäkra att ingen enskild pekas ut. Kontaktpersonerna i 

organisationerna informerades även om frivilligheten i studien, hur materialet kommer 

användas, att deltagarna skulle förbli anonyma och deras personuppgifter skulle skyddas och 

möjligheten att avbryta när de ville. Kontaktpersonerna delgavs också att undersökningen 

krävde att minst 50 % av teamet måste genomföra enkäten för att kunna utvärdera deras team. 

Om de hade ett team med endast tre medlemmar ställdes även kravet att alla tre måste 

genomföra undersökningen för att kunna garantera deras anonymitet.  

I följebrevet (pdf-filen) som skickades med och som kontaktpersonen skulle 

distribuera fanns information till de personer som skulle genomföra enkäten. Syftet med att ha 

det i ett pdf-format var att det skulle minska risken för att informationen som nådde 

deltagarna hade ändrats eller försvunnit på vägen. Detta var möjligt då det inte går att redigera 

texten i ett pdf-dokument. I följebrevet till enkäten informerades deltagarna om att vi var två 

studenter på Personal- och Arbetsprogrammet, att vi höll på med vår kandidatuppsats och att 

vi hade som syfte att studera team inom den privata och kommunala sektorn. De fick dock 

inte reda på att det rörde sig om effektivitet. Återigen informerades om att analyser kommer 

göras på teamnivå, garanterad anonymitet, att personuppgifterna skulle skyddas, att det var 

frivilligt att delta, att de kunde avbryta när de ville och att resultaten endast skulle användas i 

forskningssyfte. Vidare informerades deltagarna även om att minst 50 % av 

teammedlemmarna måste genomföra enkäten för att vi skulle kunna analysera teamet. De 

informerades även om att om de endast var tre medlemmar i teamet måste alla tre genomföra 

enkäten för att kunna garantera deras anonymitet. I följebrevet under ovanstående information 

fanns en internetlänk som ledde direkt till enkäten. Deltagarna informerades även om hur de 

skulle gå till väga för att genomföra enkäten, hur de kunde gå till väga om de vill kontakta oss 

via mail eller telefon samt sista svarsdag.  
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Enkäten distribuerades via ekonomicheferna till 167 personer tillhörande totalt 23 

olika team. Av dessa svarade 122 personer vilket motsvarar 73 % svarsfrekvens. Inom den 

kommunala sektorn svarade 59 personen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 87 % och inom 

den privata sektorn svarade 63 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 63 %.   

Analys. Vid analys av datan går det att utgå antigen från individvärden eller 

teammedelvärden. Skaparna av instrumentet rekommenderar att utgå från teammedelvärdena 

(Wageman et al., 2005), men vi valde att utgå från individvärdena. Denna bedömning gjordes 

då studiens huvudfråga var att undersöka en eventuell skillnad mellan de två grupperna privat 

och kommunal sektor och inte alla teamen emellan. Hade vi istället utgått från 

teammedelvärden hade viktig information såsom standardavvikelse inom teamen förlorats. Vi 

genomförde t-test för att se om det fanns någon skillnad i medelvärden mellan kommunal och 

privat sektor på de fem villkoren och processkriterierna. När det fanns en signifikant skillnad 

genomförde vi även t-test på underdimensionerna på det aktuella villkoret för att se var 

skillnaden låg. T-test genomfördes inte på alla underdimensioner och subdimensioner med en 

gång, då så många jämförelser hade ökat risken för att typ-1 fel skulle uppstått. Vidare är 

dimensionerna kodade på ett sådant sätt att höga värden alltid är positivt. 

Resultat 

Oberoende t-test genomfördes för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan 

de två grupperna privat (1) och kommunal (2) sektor gällande något av de fem villkoren för 

teameffektivitet samt för processkriterierna. Signifikanta resultat fanns för två av de fem 

villkoren för teameffektivitet. Dessa är Supportive Organizational Context och Available 

Expert Coaching. Avseende båda villkoren visade privat sektor på högre medelvärden vilket 

indikerar att de är effektivare än team inom kommunal sektor avseende just dessa villkor. 

Detta redovisas i tabell 4 nedan. Effektstorleken var medelstor både för Supportive 

Organizational Context (eta squared = .061) och för Available Expert Coaching (eta squared = 

.100).  

Tabell 4.  

Statistik för de fem villkoren för teameffektivitet. 

 

      Privat             

      N=63  

Kommunal 

    N=59 

 

 

 M  SD M  SD    t Sig. eta squared 

Real Team 4.129 .452 4.239 .421 -1.393 .166  

Compelling Direction 4.011 .569 4.014 .585 -.034 .973  

Enabling Structure 3.972 .488 3.906 .634 .652 .516  

Supportive Organizational Context 3.512 .665 3.172 .671 2.808 .006* .061 

Available Expert Coaching 3.652 .564 3.288 .537 3.661 .000* .100 

Note: N privat= 63 respondenter i 12 team, N kommunal= 59 respondenter i 11 team. Df = 120, * p < .05. 
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Avseende processkriterierna för effektivitet som TDS också mäter upptäcktes inga 

signifikanta skillnader.  

 Vidare undersöktes underdimensionerna till Supportive Organizational Context och 

Available Expert Coaching för att se vilka aspekter av de två villkoren som gav upphov till de 

signifikanta resultaten. Gällande villkoret Supportive Organizational Context fanns 

signifikanta skillnader för underdimensionerna Reward/Recognition, Education/Consultation 

och Material Resources. Även här visade privat sektor på högre medelvärden för alla 

underdimensioner. Effektstorleken för Reward/Recognition var medelstor (eta squared = 

.099) och liten för Education/Consultation (eta squared = .050) och Material Resources (eta 

squared = .041). För underdimensionen Information fanns inga signifikanta skillnader.  

Gällande villkoret Available Expert Coaching fanns signifikanta skillnader för 

underdimensionerna Availability of Team Coaching, Extent and Focus of Team Leader 

Coaching och Extent and Focus of Coaching Provided by Peers där privat sektor visade på 

högre medelvärden för alla underdimensioner. Effektstorleken för Availability of Team 

Coaching (eta squared = .066) och Extent and Focus of Team Leader Coaching (eta squared = 

.111) var medelstor och Extent and Focus of Coaching Provided by Peers (eta squared = .050) 

visade en liten effektstorlek. För underdimensionen Helpfulness of Team Leader Coaching 

fanns inga signifikanta skillnader. Resultat för underdimensionerna presenteras i tabell 5 

nedan. 

Tabell 5.  

Statistik för underdimensioner och subdimensioner till Supportive organizational Context och Available 

Expert Coaching. 

 

        Privat 

        N=63  

Kommunal 

    N=59 

 

 M SD M SD    t Sig. Eta squared 

Supportive Organizational Context 3.512 .665 3.172 .671 2.808 .006* .061 

Reward/Recognition
a
 3.074 .951 2.514 .759 3.605 .000* .099 

Information 3.746 .800 3.678 .951 .429 .669  

Education/Consultation 3.545 .862 3.147 .883 2.520 .013* .050 

Material Resources 3.770 .787 3.441 .815 2.269 .025* .041 

Available Expert Coaching 3.652 .564 3.287 .537 3.661 .000* .100 

Availability of Team Coaching 3.095 .837 2.650 .850 2.917 .004* .066 

Helpfulness of Team Leader Coaching 4.428 .712 4.220 .744 1.597 .117  

Extent and Focus of Team Leader Coaching 3.780 .736 3.268 .730 3.861 .000* .111 

Extent and Fokus of Coaching Provided by Peers 3.305 .608 3.009 .693 2.510 .013* .050 

Note: df  = 120, * p < .05.  

a
: df = 117.097 



28 

 

Diskussion 

Syftet med undersökningen var att studera teameffektivitet för att se om det föreligger 

någon skillnad mellan privat och kommunal sektor. Studien avgränsades till team som arbetar 

med ekonomi och frågeställningen blev således: Finns det någon skillnad i teameffektivitet 

mellan privat och kommunal sektor där teamen arbetar med ekonomi? Efter analyser av 

resultaten kunde vi se att sektorerna skilde sig åt avseende två av Wageman et al. (2005) fem 

villkor för teameffektivitet. Dessa var Supportive Organizational Context och Available 

Expert Coaching. Privat sektor uppvisade högre medelvärden i samtliga villkor där 

signifikanta resultat påvisats vilket bekräftar hypotesen om att det råder en skillnad i 

effektivitet sektorerna emellan. Detta skulle då kunna bero på att effektivitet är ett sedan länge 

etablerat begrepp och viktig faktor inom privat sektor medan kommunal sektor saknar mycket 

kunskap om hur uppföljning och utvärdering av effektivitet ska gå till (Sveriges kommuner 

och landsting, 2007).   

Villkoren Supportive Organizational Context och Available Expert Coaching kan 

även kopplas till Salas et al. (2005) Big Five-modell som viktiga komponenter i effektivt 

teamarbete. Villkoret Supportive Organizational Context finns representerat i det Salas et al. 

(2005) benämner som Teamledarskap i den bemärkelsen att de framhäver ledarens roll som 

viktig för att förse teammedlemmarna med information och de utvecklingsmöjligheter som 

behövs. Villkoret finns även representerat i kärnkomponenten Teamorientering där Eby och 

Dobbins (1997) föreslår feedback och belöningssystem för att uppmuntra teamarbete. 

Villkoret Available Expert Coaching motsvarar även det Salas et al. (2005) modell då 

kärnkomponenten Teamledarskap kan kopplas direkt till de underdimensioner som rör 

ledarens coachningbeteende och kärnkomponenterna Ömsesidig övervakning av arbetet och 

prestationerna och Stödjande beteende motsvarar Wagemans et al.(2005) underdimensioner 

rörande teammedlemmarnas coachningbeteende. De villkor där signifikanta resultat har 

påvisats är alltså, enligt Big Five (Salas et al., 2005), viktiga komponenter för att team ska 

kunna vara effektiva. 

Det signifikanta resultatet för Supportive Organizational Context gällde även dess 

underdimensioner Reward/Recognition, Education/Consultation och Material Resources. Som 

Fottler (1981) diskuterar, har chefer inom kommunal sektor svårare att motivera sin personal 

då de inte har kontroll över incitamenten. Arvidsson (2002) menar att offentliga förvaltningar 

inte har någon möjlighet att utnyttja monetära incitament såsom löneförhöjning, bonusar etc. 

Detta skulle kunna förklara att privat sektor har högre medelvärden gällande 
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Reward/Recognition.  

Brunsson (2002) diskuterar synen på pengar inom offentlig sektor och att pengar ses 

som något som förbrukas och ju större förbrukning desto sämre då det är någon annans 

pengar. Arvidsson (2002) diskuterar också problematiken i att en förvaltningsledning inte är 

självständig utan dess handlingsmöjligheter inskränks p.g.a. att uppdragsgivaren är en 

politiker vald av folket. Med den pengasyn som Brunsson (2002) diskuterar och att 

uppdragsgivaren är en politiker vald av folket (Arvidsson, 2002), prioriteras kanske inte 

belöningar, utbildning eller materiella resurser för en ekonomiavdelning. Det kan tänkas att 

pengarna i stället läggs på tjänster och services som når skattebetalarna igen. Detta 

resonemang skulle kunna stödja de signifikanta resultaten för Reward/Recognition, 

Education/Consultation och Material Resources och även det icke signifikanta resultatet för 

Information, då det är något som är gratis. Om sådant är fallet, återstår en utmaning för 

kommunal sektor att finna andra vägar att få medarbetarna att känna att de uppskattas, att de 

får tillgång till utbildning och de materiella resurser de behöver.   

 Villkoret Available Expert Coaching gav också ett signifikant resultat. Detta var inget 

vi hade förväntat oss och vi har inte funnit tidigare forskning som framhäver dessa skillnader 

heller. En möjlig förklaring skulle dock kunna ligga i utbildningssystemet. I vår studie visade 

det sig till exempel att team inom privat sektor i större utsträckning än inom kommunal är 

nöjda med tillgängligheten på utbildning och konsultation. Om tillgängligheten på utbildning 

är sämre för teamen kan det tänkas att så också är fallet för ledarna. En ledare som genomgått 

utbildningar har då förmodligen tränats i coachning vilket skulle kunna vara en av möjliga 

förklaringar till att privat sektor har högre medelvärden avseende det villkoret.  

Tillgängligheten på coachning skulle även kunna tänkas variera beroende på närheten 

till chefen. Mindre organisationer borde då sannolikt uppvisa högre värden på just den 

underdimensionen. I vår studie rör vi oss dock med team från både större och mindre 

organisationer varpå det inte skulle kunna förklara resultatet.    

En annan tänkbar förklaring till att tillgängligheten på coachning skiljer sig mellan de 

två sektorerna, kan vara storleken på personalgruppen. Inom den kommunala sektorn har 33 

% av cheferna 1-10 anställda under sig, 17 % har 11-22 anställda och 36 % har 23-50 

underställda (Ledarna, 2007). Enligt samma siffror har 64 % av cheferna inom den privata 

sektorn 1-10 anställda under sig, 20 % har 11-20 och 10 % har 23-50 underställda. Det är 

rimligt att detta påverkar den uppfattade tillgängligheten till coachning, då fler anställda måste 

dela på en chef (Ledarna, 2007).    
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Det går även att spekulera över huruvida de två sektorerna, privat och kommunal, 

överhuvudtaget går att jämföra med varandra. Som tidigare beskrivit skiljer sig de två 

sektorerna åt och det går nästan att prata om två subkulturer inom den svenska kulturen som 

jämförs. Med denna utgångspunkt blir jämförelsen problematisk, precis som en jämförelse 

mellan t.ex. den svenska och kinesiska kulturen kan bli problematisk. Även om vår 

undersökning skedde på teamnivå och inte organisationsnivå, är det viktigt att ha i åtanke att 

teamen påverkas av organisationskulturen runt dem och måste studeras i sin kontext. 

Intressant blir därför att fundera på om studiens jämförelse var berättigad. 

Studiens styrkor och begränsningar 

Enkäten som vi använde för att genomföra vår studie är relativt ny. Den har inte 

genomgått tillräckligt många tester för att vi med säkerhet ska kunna uttala oss om dess 

styrka. Vår studie uppfyllde inte riktigt kraven för reliabilitet avseende alfa-värdet men den 

engelska versionen har i tidigare studier visat på tillfredsställande siffror (Hackman & 

O’Connor, 2005).  Det är även värt att fundera över om det kan ha påverkat att den är 

utformad i USA och möjligtvis efter amerikanska normer och värderingar. Att vi använde oss 

av en internetenkät har även det sina för- och nackdelar. Vi nådde geografisk till områden på 

ett mycket smidigt sätt som vi kanske inte hade kunnat göra annars och fick på så sätt ett 

bredare geografisk urval. Det finns dock nackdelar med en internetbaserad enkät, det går till 

exempel inte att övervaka genomförandet av enkäten. Den internetbaserade enkäten vi 

använde har dock den fördelen att enkäten inte tillåter rent tekniskt att du inte svarar på en 

viss fråga för att kunna fortsätta. På samma sätt måste du svara på alla frågor som sidan för 

tillfället visar innan du kan klicka dig vidare till nästa uppsättning frågor. Detta gjorde att vi 

inte behövde ta hänsyn till bortfall av frågor. Vi kan heller inte vara säkra på vem som svarat 

på enkäten, men det finns heller ingen anledning att misstänka att till exempel chefen 

spenderade 150 till 200 minuter genom att fylla i tio enkäter själv för att framstå som effektiv. 

Det finns visserligen alltid en risk för en viss social önskvärdhet från deltagarna, men 

möjligtvis kan denna ha minskats då deltagarna var införstådda med att de endast skulle 

utvärderas som team. Det är dock intressant att fundera på om resultaten kan ha påverkats av 

det faktum att utvärderingen gjordes på teamnivå. Att som invidvid kunna gömma sig i 

gruppen, kan ge en viss trygghet att yttra mer extrema påståenden än vad den enskilde 

individen skulle ha gjort (Festinger, 1952). 

 Huruvida resultaten från team som jobbar med ekonomi är generaliserbara, kan 

diskuteras. Avsikten var emellertid inte att göra några generaliseringar utanför just denna 
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domän. Urvalets storlek begränsar också de uttalanden som kan göras, hur det går att komma 

till rätta med detta diskuteras mer under rubriken Förslag till fortsatt forskning.  

 Styrkor med undersökningen är avgränsningen som gjordes till team som arbetar med 

ekonomi. Då dessa personer kan tänkas ha ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och bakgrund 

oavsett sektor minskar det risken att andra faktorer påverkat resultatet. Hög svarsfrekvens ger 

också resultatet mer tyngd även om urvalet inte är tillräckligt stort för att kunna göra starka 

uttalanden. En annan fördel med undersökningen är valet av TDS som instrument. De team 

som undersöktes producerar antingen service eller beslut. Svårigheter i att kvantifiera dessa 

gör mätningar svåra men TDS möjliggör mätningar av även dessa produkter. 

 Då TDS är ett relativt nytt och oetablerat instrument i Sverige har vår undersökning 

bidragit med data vilket delvis kan stärka testets reliabilitet. Genom denna studie har vi 

bidragit med data från den privata sektorn, som tidigare varit och delvis fortfarande är 

underrepresenterad. Överlag saknas det jämförelser mellan privat och kommunal sektor 

avseende teamarbete så vi hoppas att denna studie och de resultat som redovisats kan 

uppmuntra till vidare forskning på området.  

Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har påvisat signifikanta skillnader mellan team inom privat och 

kommunal sektor som arbetar med ekonomi, dock är stickprovet relativt litet (N = 122 

personer från 23 team) vilket gör att det begränsar de uttalanden som kan göras. Fler team 

med arbetsuppgifter inom ekonomi behöver testas innan generella uttalanden kan göras. Om 

det då går att dokumentera signifikanta skillnader mellan de båda sektorerna, kan det vara 

intressant att gå vidare och testa team med andra arbetsuppgifter för att se om dessa skillnader 

är generella för sektorerna oavsett teamens arbetsuppgifter. Det skulle även vara intressant att 

utöka studien till hela offentliga sektorn och då först undersöka team vars huvudsyssla är 

ekonomiarbete och om signifikanta resultat påvisas gå vidare med andra typer av team. Det 

skulle kunna tänkas att de begränsade resurser som kommunal sektor har kan ha påverkat 

resultatet för Supportive Organizational Context i vår studie, men det skulle även kunna vara 

möjligt att det är ett giltigt påstående inom hela kommunala sektorn. Vidare studier för att 

utreda varför sektorerna skiljer sig åt är därför intressanta.  

 Ett annat intressant område att undersöka vidare är om det finns en skillnad mellan 

sektorerna avseende hur de ser på effektivitet eller teamarbete. Teamens uppfattning om vad 

som är teamarbete eller effektivt arbete kanske kan vara en förklaring till varför skillnader 

finns.  
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Bilaga 1. Följebrev till enkäten.  

 

 

Till dig som arbetar i team 

Vi är två studenter som läser på Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Lunds Universitet. 

Just nu håller vi på med vår kandidatuppsats där vi undersöker team och kommer att göra en 

jämförelse mellan team inom kommunal och privat sektor.  

Vi skulle vilja ha Din hjälp att ta reda på hur arbetet ser ut i just Din arbetsgrupp. Alla 

analyser av resultaten kommer att göras på teamnivå och vi garanterar anonymitet och att 

personuppgifter kommer skyddas. Det är frivilligt att delta i studien och Du kan närsomhelst 

avbryta. Resultaten kommer endast användas i forskningssyfte och inte föras vidare till 

obehöriga. För att kunna utvärdera ett team krävs att minst 50 % av teamets medlemmar 

svarar. Vid team med så få som tre medlemmar krävs att alla deltar i undersökningen, detta 

för att kunna garantera anonymitet.   

Här följer en länk till en enkät som vi skulle uppskatta om Du vill fylla i, den tar ca 15-20 

minuter. https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=29362. Sista datum att skicka in enkäten är 

den 21:a april.  

På fråga nummer 1 kommer vi be Er att skriva namn på Er grupp, därför är det bra om Ni i 

förväg kommer överens om ett namn. Detta är endast för att kunna skilja grupperna åt och för 

att Ni ska kunna få resultat för just Er grupp. 

När vi samlat in och sammanställt alla enkäter kommer vi kunna erbjuda de resultat just Ert 

team fått och möjlighet att kunna jämföra dessa med andra team i vår studie samt med tidigare 

studier. Dessa resultat kan Ni antingen få från den på Ditt företag som skickade enkäten till 

Dig eller om Du hör av Dig till oss på mailadressen nedan efter den 10 juni.  

Om Du har några frågor som gäller enkäten eller studien får Du gärna kontakta oss, se 

kontaktuppgifter nedan. Per telefon nås vi mellan 12.00-15.00.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Louise Dahllöf            Rasmus Jonsson 

070-8198131  073-5322108 

RasmusochLouise@gmail.com 
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