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Abstract 

Aim The overall purpose of this study was to investigate whether a half-days physically 

active team building activity can affect a working group or not. The aim is explicated by the 

following questions: 

1. Can the collaboration and efficiency within a team be improved by a physically active 

team building activity? 

2. Can the perceived level of demands and control be improved by a physically active 

team building activity? 

3. Can the communication within a team be improved by a physically active team 

building activity? 

4. Can the conflicts within a team decrease through a physically active team building 

activity? 

Method This study was a quantitative intervention study where both the intervention group 

and the control group have filled out two questionnaires. The participants were recruited from 

two similar companies located in the area of Stockholm, Sweden. In the intervention group 

there were 17 participants and in the control group there were six. The intervention conducted 

was physically active. The questionnaire contained background questions regarding such as 

age and gender and questions regarding how the respondents experienced the communication, 

collaboration, efficiency, demands and control within their working group. Statistica was used 

to analyze the statistics. 

Results The results revealed no significant differences within the intervention group 

regarding conflicts, collaboration, efficiency, demands and control. The communication 

within the group was improved by 19, 4 percent (p=0,08) and the result was marginally 

significant. The results for the control group revealed one significant difference, where the 

results regarding collaboration and efficiency were deteriorated by 4, 5 percent (p=0,03). 

Conclusions A half day of physically active team building did not give any significant effects 

on the parameters investigated, aside from the fact that the communication within the 

intervention group was improved and the collaboration and efficiency within the control 

group was deteriorated.  

Key words Collaboration, efficiency, demand, control, conflict, communication, team  
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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur en halvdags fysiskt 

aktiv teambuildingaktivitet påverkade ett arbetsteam. 

1. Kan effektiviteten och samarbetet hos ett team förbättras av en fysiskt aktiv teambuilding-

aktivitet? 
2. Kan den upplevda känslan av krav och kontroll förbättras av en fysiskt aktiv teambuilding-

aktivitet? 
3. Kan kommunikationen inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv teambuilding-aktivitet? 
4. Kan konflikterna hos ett team minska av en fysiskt aktiv teambuilding-aktivitet? 
 

Metod Denna studie var en kvantitativ interventionsstudie där både interventions- och 

kontrollgruppen fick fylla i enkäter med två veckors mellanrum. Deltagarna var från två 

säljföretag i Stockholmsområdet. Interventionsgruppen bestod av 17 personer och 

kontrollgruppen av sex. Interventionen som genomfördes var en fysiskt aktiv sådan som 

pågick under en eftermiddag. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor (ålder, kön, tid på företaget, 

osv.) och frågor om hur de tillfrågade upplevde kommunikationen, konflikterna, samarbetet, 

effektiviteten och krav respektive kontroll i sin arbetsgrupp. För att analysera statistiken 

användes Statistica.  

 

Resultat Resultaten visade inte på några skillnader hos interventionsgruppen gällande 

konflikter, samarbete, effektivitet och krav respektive kontroll. Gällande kommunikation var 

förbättringen 19,4 procent, ett resultat som var marginellt signifikant (p=0,08).  Resultaten 

från kontrollgruppen innehöll ett signifikant resultat, där de försämrade sitt resultat gällande 

samarbete och effektivitet med 4,5 procent (p=0,03). 

 

Slutsats En halvdags teambuilding visade sig inte ge några stora effekter på de parametrar 

som undersökts, bortsett från att kommunikationen förbättrades hos interventionsgruppen 

medan samarbetet och effektiviteten försämrades hos kontrollgruppen.  

 

Nyckelord Samarbete, effektivitet, krav, kontroll, konflikt, kommunikation, team 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Forskning har gjorts kring hur man skapar och därefter behåller effektiva team, vilket visat att 

ett team som har en vision som alla är medvetna om, tydligt uppsatta mål där det är klart och 

tydligt vad som förväntas av var och en samt en strategi för hur man som team ska nå fram till 

målet är mest framgångsrika. En ökad känsla av meningsfullhet skapas således och det 

maximerar engagemang och motivation hos deltagarna. (Eales-White 1997, s. 22). En metod 

man kan använda sig av för att uppnå samhörighet i en grupp är teambuilding, som har sitt 

ursprung i idrottsvärlden. Effekterna av teambuilding har utvärderats i en studie gjord av 

Klein, DiazGranados. Salas, Le, Burke, Lyons & Goodwin (2009). Dessa effekter 

utvärderades hos små (0-5 personer), medelstora (5-10 personer) och stora grupper (>10 

personer) och deras resultat visade att effekterna var större ju större gruppen var (s.213). Med 

tanke på alla de potentiella problem som kan uppstå i en större grupp, tror Klein et al att 

resultaten beror på att större grupper har högre förbättringspotential från början. (s. 213). Idag 

verkar det som att de flesta företag, möjligtvis till följd av tidsbrist, väljer att genomföra 

teambuilding som bara pågår under ett par timmar eller en halvdag.  I denna studie genomförs 

en fysiskt aktiv teambuildingaktivitet med ett nystartat team bestående av 17 personer som 

pågår under en eftermiddag. Sedan får gruppen utvärdera genom en enkät hur effektiv de 

anser teambuildingen var gällande sammanhållning, kommunikation, konflikt, upplevda krav 

och möjligheter att kontrollera sin arbetssituation. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Grupper och team 

 
En grupp kan definieras som ”ett antal personer som kommunicerar med varandra under en 

viss tid och är tillräckligt få för att varje person ska kunna kommunicera med alla övriga, inte 

i andra hand, utan ansikte mot ansikte.” (Homans 1974, s. 1). De allra flesta människor ingår 

naturligt både i primär- eller informella grupper, som består av familj och nära vänner och 

formella grupper, som exempelvis arbetsgrupper. (Litwak, Messeri & Silverstein 1990, s. 

173.)  

 

Bergsten och Seger skriver att ett team bör bestå av ett fåtal personer med kompetens inom 

olika områden, som gör att medlemmarna kompletterar varandra. Medlemmarna bör ha 
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gemensamma värderingar, mål och arbetssätt. De bör också ha utvecklat ett ömsesidigt 

ansvarstagande för arbetet, där alla har lika stor del i resultaten, oavsett om de är bra eller 

mindre bra. (2007, s. 74). Ett team kan också definieras som ”en mindre grupp som 

samarbetar i ett bestämt syfte” (Nationalencyklopedien 2013). 

1.2.2 Teambuilding och teameffektivitet 

 

Inspirationen till teambuilding har delvis hämtats från idrottens värld. Teambuilding kan 

definieras som en aktivitet som bygger och tränar upp samhörigheten, gruppidentiteten och 

arbetseffektiviteten genom olika gemensamma aktiviteter (Bergsten & Seger 2007, s. 77). 
 
Enligt West finns det fem huvudkomponenter som är avgörande för hur effektivt ett team 

arbetar tillsammans. De första två komponenterna handlar om i vilken utsträckning teamet är 

framgångsrikt när det kommer till att uppnå sina mål, hur medlemmarna mår fysiskt och 

psykiskt samt hur de växer och utvecklas inom teamet. Den tredje komponenten är hur stor 

sannolikheten är att teamet kommer att fortsätta jobba tillsammans och fungera effektivt även 

i framtiden och den fjärde är uppfinningsrikedomen, det vill säga i vilken utsträckning 

gruppen utvecklar och förverkligar idéer. Komponent fem handlar om hur väl teamet arbetar 

tillsammans med andra team inom samma organisation. (2012, s. 7) 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

1.3.1 Firo-modellen 

 

Definitionen av en grupp för oss vidare in på teorier kring grupper och dess utveckling. Denna 

studie vilar mot tre teoretiska utgångspunkter som presenteras nedan. En väl använd teori är 

FIRO-modellen, som utvecklades av William Shutz 1989. Denna modell har under de senaste 

decennierna använts flitigt i teambuildingaktiviteter, grupp- och ledarutvecklingsprogram. 

Shutz menar med FIRO (Fundametal Interpersonal Relationship Orientation) att varje grupp 

under sin utveckling genomgår tre huvudfaser. (1958, s. 168 ff) 
 
Den inledande fasen kallar han för tillhörafasen och den kännetecknas av att deltagarna tyst 

granskar varandra och funderar på om de verkligen vill och får vara en del av gruppen. När 

deltagarna bekantat sig och bestämt sig för att vara en del av gruppen går denna vidare in i en 

mellanfas som kallas gemyt. Konflikterna är här väldigt få och det råder en lugn och behaglig 
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stämning i gruppen.  Dock är denna fas ofta lugnet före stormen, då de är på väg mot 

rollsökningfasen. I denna fas uppstår för första gången konflikter och heta diskussioner, som 

oftast rör makt, ledarskap, rollsökning och ansvarsfrågor. Detta är en både tids- och 

energikrävande fas för gruppen, då det är komplicerat att fördela ansvar, hantera konflikter 

som uppstår och få alla deltagare i gruppen att hitta en roll som de känner sig tillfreds med. 

När, om alls, gruppen tar sig förbi denna fas väntar ännu en mellanfas, idyll. Denna fas 

präglas av en stark vi-känsla som stärker gruppen, rollerna blir allt mer tydliga och fokus 

flyttas från maktfrågor till frågor rörande samhörighet. Som en naturlig följd går nu gruppen 

vidare in i den tredje huvudfasen, samhörighetsfasen. Denna fas präglas av tillit och öppenhet 

och alla åsikter får komma fram. Ofta råder här en känsla av befrielse och tillfredsställelse 

som följd av att gruppen tillsammans lyckats komma starkare ur de tidigare påfrestande 

faserna. Alla stora konflikter är här lösta och gruppen har nu verktyg för att redan i det initiala 

stadiet kunna lösa de problem som uppstår. (Shutz 1958, s. 168 ff) 

 

I teambuildingsammanhang och kurser där gruppdynamik är i fokus har FIRO använts sedan 

1970-talet. FIRO utgår från att en grupp inte går vidare från en fas till en annan förrän varje 

deltagare är redo att göra så. Teambuilding handlar om att krävande utmaningar ska få 

individen att utvecklas och bli en god gruppmedlem. (Bergsten & Seger 2007, s. 76 ff)  

1.3.2 Johari fönster 

 

Enligt Ann Taylor krävs en medvetenhet hos individerna kring hur de själva uppfattas och 

beter sig i olika situationer för att kunna arbeta effektivt i grupp . En användbar modell för att 

kunna utveckla dessa förmågor hos människor är Joharis fönster. Modellen togs fram på 

1950-talet av Joseph Luft och Harry Ingham och visar fyra aspekter av hur vi uppfattar oss 

själva och hur andra uppfattar oss. Illustrerad visar den en stor fyrkant med fyra fönster där 

varje del har en egen betydelse. (2005, s. 30 ff) 

Det första fönstret kallas för arenan, den öppna ytan, som innefattar det vi vet om oss själva 

och som även andra vet om oss. Ju bättre vi lär känna en människa, desto större blir detta 

fönster. Nästa fönster kallas för fasaden, som innefattar det vi själva vet om oss, men det 

andra inte vet om oss. Fönster nummer tre kallas för det blinda fönstret och innefattar det som 

andra vet om oss men som vi själva är omedvetna om. Detta fönster kan endast göras större 

genom feedback och att andra berättar för oss vad vi inte vet. Det fjärde och sista fönstret 

brukar kallas det okända och här finns det som både vi själva och andra är omedvetna om. Här 
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finns potentiella outforskade talanger och undertryckta känslor som vi inte är medvetna om. 

Här finns även känslor och beteenden som vi har utan att veta var de kommer ifrån, 

exempelvis kulturella beteenden. (2005, s. 30 ff) 

När Joharis fönster används i teambuildingsammanhang ligger vikten vid feedback, ett 

effektivt sätt att få hjälp med att göra arenan större och att minska det blinda fönstret. 

Deltagarna får i uppgift att iaktta sina arbetskamrater och observera hur dessa beter sig i givna 

situationer. Observatören får sedan delge den som blivit iakttagen vad han eller hon har sett 

på ett konstruktivt sätt. Grundläggande förutsättningar för denna typ av teambuilding och 

feedback är att tillit och känslomässig säkerhet finns inom gruppen och att ledaren tar hänsyn 

till vilken nivå gruppen befinner sig på. (2005, s. 32) 

1.3.2 Krav-kontrollmodellen 

 
Det är givetvis mer än utvecklingen av teamet som helhet som avgör huruvida teamet blir 

framgångsrikt eller inte. Som nämnts tidigare i texten har även medlemmarnas fysiska och 

psykiska hälsa, samt hur individerna växer och utvecklas inom teamet, stor betydelse när man 

vill uppnå maximal prestation. (West 2012, s. 7). För detta ändamål kan man använda sig av 

krav-kontrollmodellen, framtagen av Karasek och Theorell, som beskriver olika 

arbetssituationer som påverkar den anställda på antingen ett positivt eller negativt sätt. En 

spänd arbetssituation är den i särklass mest negativa av de alla och här ställs höga krav på den 

anställde samtidigt som denna har väldigt låg kontroll över situationen. Detta kan leda till 

stress som fysiskt yttrar sig i form av hög puls och förhöjt blodtryck men även psykiskt i form 

av oro och ängslan. Långvarig exponering för denna typ av stress kan få konsekvenser såsom 

aggressivitet och social isolering. Som kontrast till den spända arbetssituationen finns något 

som kallas för en aktiv arbetssituation. Här ställs höga krav på den anställde, men samtidigt 

har denne stor möjlighet att påverka situationen och därmed hög kontroll. Ett exempel på 

detta är kirurger som utför svåra operationer under mycket hög press, men som klarar av att 

utföra sin uppgift i de allra flesta fall tack vare att de har frihet och kan använda alla sina 

sinnen och kunskaper. (1990, s.31) Det har visats att personer i denna grupp är mest 

engagerade av alla när det kommer till aktiviteter utanför jobbet, trots att de har en mycket 

hög arbetsbelastning. Den tredje delen i modellen kallas för en avspänd arbetssituation. Här 

ställs relativt låga krav på den anställde samtidigt som denne har hög kontroll över 

situationen. Då arbetsbelastningen är låg kan personer i denna grupp ta sig tid att både fullt 

fokusera samt optimalt utföra varje arbetsuppgift som ges till dem. Den sista delen i modellen 
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kallas för en passiv arbetssituation och innefattar en situation där den anställde har låg 

arbetsbelastning samtidigt som denna har låg kontroll. Här kan personerna känna att deras 

kunskaper och kompetens sakta men säkert försvagas, eftersom de inte ges någon chans att 

använda dessa. Uteblivna utmaningar och att gång på gång få sina idéer eller initiativ avvisade 

gör att inlärda färdigheter försvagas och leder således till att jobbmotivationen försvinner och 

därigenom i många fall även produktiviteten. Trots detta har de som befinner sig i en passiv 

arbetssituation mindre risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar än de som har en aktiv 

arbetssituation tack vare att arbetsbelastningen är så låg som den är och därigenom innebär 

färre stressorer. (1990, s. 31 ff). 

 

Teambuilding kan starkt påverka personer i ett arbetsteam och deras upplevelse av krav och 

kontroll. När ett team blir mer sammansvetsat ökar känslan av att kunna hantera krav samt 

den upplevda kontrollen. Om människor tillåts växa och utvecklas och på så sätt mår bra i 

gruppen ökar förmågan att hantera krav. Därmed skulle eventuellt arbetssituationen kunna 

ändras från att inledningsvis vara spänd till att tillslut vara aktiv. Detta innebär att personen 

har höga krav på sig men också hög kontroll, vilket är bra för välmående och hälsa. (Karasek 

& Theorell 1990, s. 35 f).   

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en halvdags fysiskt aktiv teambuildingaktivitet 

påverkar ett arbetsteam. 
 
Frågeställningar: 

1. Kan effektiviteten och samarbetet inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv 

teambuildingaktivitet? 
2. Kan den upplevda känslan av krav och kontroll inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv 

teambuildingaktivitet? 
3. Kan kommunikationen inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv teambuildingaktivitet? 
4. Kan konflikterna inom ett team minska av en fysiskt aktiv teambuilding-aktivitet? 

2. Metod 
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2.1 Urval 

 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Det var den lättaste vägen att gå eftersom en 

grupp med avsikt att genomföra teambuilding inom den närmsta tiden var det som eftersöktes. 

Bekvämlighetsurval förekommer ofta i forskning som handlar om människor och bygger på 

att testpersonerna väljs av den anledningen att de är lätta att få tag på. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 98). En bekant till en av författarna, som ingick i team på ett stort företag, 

kontaktades och gruppen hon ingick i blev interventionsgruppen. Även en kontrollgrupp 

rekryterades på samma företag och enkäter lämnades sedan ut till både interventions- och 

kontrollgruppen. Dock visade det sig vid insamlingen av enkäterna att kontrollgruppen inte 

hade haft tid att besvara enkäterna och därmed fick den gruppen helt uteslutas. En helt ny 

kontrollgrupp rekryterades från ett likvärdigt företag och fick fylla i enkäterna med samma 

intervall som interventionsgruppen.  

2.2 Tillvägagångssätt 

 

Denna studie var en kvantitativ undersökning av effekterna som kortvarig teambuilding för 

med sig. Syftet med kvantitativ forskning är att undersöka något på bredden och således finna 

information om en större grupp av individer (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85). 

Pappersenkäter lämnades personligen över till en ansvarig för interventions- och 

kontrollgruppen. Interventionsgruppen bestod av 17 personer och kontrollgruppen av sex. 

Enkät ett fylldes i för både interventions- och kontrollgruppen en vecka innan interventionen 

och enkät två en vecka efter interventionen. Alla enkäterna var på engelska, detta på grund av 

att flertalet deltagare var engelsktalande och för att författarna ville undvika missförstånd och 

tolkningsfrågor. Utöver svaren på enkäterna mottogs även muntlig feedback där deltagarna 

delade med sig av tankar och känslor gällande interventionen.  

I en interventionsstudie, som denna, genomför man en intervention som på ett eller annat sätt 

påverkar ett naturligt skeende för att sedan studera effekterna av ingreppet (Ejlertsson 2012, s. 

21).   

Aktiviteten genomfördes i samarbete med en organisatör i skärgårdsmiljö nordöst om 

Stockholm vars inriktning är just teambuilding för företag och privatpersoner.  På 

organisatörens hemsida står att läsa att de erbjuder ”lagaktiviteter som har som syfte att på ett 

roligt sätt sammansvetsa människor.” Aktiviteterna är fartfyllda och man ställs som grupp 
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inför fysiska och psykiska utmaningar. Interventionen genomfördes som planerat och satte 

genom en fysiskt krävande tävling samarbetsförmågan och kommunikationen inom gruppen 

på prov. Detta gjordes genom att deltagarna delades in i två lag, varpå de tävlade mot 

varandra under två timmar. Tävlingen var uppbyggd på så sätt att lagen efter en 

regelgenomgång fick varsin karta över den ön där aktiviteterna hölls, med markerade 

uppgiftsstationer att leta reda på och genomföra. Väl framme vid varje station gavs 

information av respektive lags aktivitetsguide om vad som skulle göras på stationen, sedan 

fick laget fem minuter på sig att tillsammans utföra stationen och samla så mycket poäng som 

möjligt. Stationerna var exempelvis hinderbanor, klätterväggar och labyrintspel. Tävlingen 

avgjordes sedan i en final, där lagens poäng från stationerna räknades samman för att sedan 

omvandlas till tid. Som sista moment fick varje grupp fyra gåtor att lösa och den som var först 

med att lösa gåtorna och ta sig fram till priset vann.  

2.3 Statistisk analys 

 

Beroende T-test användes för att kunna jämföra huruvida den genomförda interventionen 

hade någon effekt på gruppernas upplevda samarbete och effektivitet, känslan av krav och 

kontroll, kommunikationen och förekomsten av konflikter inom gruppen. Vi använde oss av 

samma test för interventions- och kontrollgruppen. För att få fram reliabiliteten användes 

Cronbachs Alpha.  

Frågorna 13-14, 20, 24, 31-33, 44-47 och 50 mätte samarbete och effektivitet. Frågorna 10, 12 

15-19, 21-23, 24-27, 37-38, 39-42 och 48 mätte krav och kontroll. Frågorna 11, 30, 43, 49, 51 

och 52 mätte kommunikation. Frågorna 28-29 och 34-36 mätte konflikt. (Se Bilaga 3) 

Skalorna som berörde frågorna gällande samarbete och effektivitet, krav och kontroll och 

kommunikation var stegrande där ett högre svarsalternativ innebar att personen samtyckte 

med påståendet. 

Skalorna som berörde konflikt var reverserade. Skalorna var stegrande där ett lägre 

svarsalternativ innebar att personen samtyckte med påståendet. 

 

2.4 Etiska aspekter 
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För att välkomna deltagarna till studien skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 2). Där 

stod att läsa att de deltog i en studie som gjordes av avgångsstudenter vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. De informerades även om att de när som helst fick avbryta deltagandet utan 

vidare förklaring och det framgick tydligt att de var garanterade anonymitet genom hela 

studien. För att ytterligare understryka anonymiteten fick varje deltagare identifiera sig med 

en individuell självvald identifikationskod, som angavs vid både före- och eftertesterna. 

Därmed behövde de aldrig uppge namn eller personuppgifter.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Efter att interventionsgruppen rekryterats framkom det att mer än hälften av de tillfrågade var 

engelsktalande. Detta innebar att författarna fick skriva om ursprungsenkäten från svenska till 

engelska. För att i största möjliga mån undvika missförstånd kring de översatta frågorna 

testades dessa dels av båda författarna, dels av utomstående. Detta gör att det inte borde ha 

påverkat studien mer än marginellt. För att öka reliabiliteten valde författarna att låta alla 

deltagare svara på exakt samma enkät med frågor på engelska.   

Mitt under pågående studie fick författarna byta kontrollgrupp då den tilltänkta gruppen 

visade sig vara tvungna att avbryta på grund av tidsbrist. Svarstillfällena som gavs till den nya 

kontrollgruppen blev något förskjutna i tid jämfört med interventionsgruppen, dock fylldes 

även dessa i med två veckors mellanrum och den nya gruppen var från ett företag likvärdigt 

det ursprungliga. 

För att öka validiteten i studien och utesluta att deltagarnas svar påverkades så hölls detaljerna 

kring studien, såsom vad som avsågs mäta och varför, undan för deltagarna. 

Samarbete och effektivitet mättes genom tolv påståenden, som är plockade från etablerade 

skalor (Nystedt 1992; Gränslöst arbete - gränslösa möjligheter eller gränslösa krav? 2010; 

Weiss, Dawis, England & Lofquist 1967; Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke 2006; 

Lantz 2011; Edmondson 1996; Campion, Medsker & Higgs 1993). Ett exempel på påstående 

var ”Everyone in my group do their part of the work”. Påståendena mättes på olika skalor från 

ett (disagree, almost never, I am very dissatisfied with this aspect of my work) till fem (agree, 

almost always, I am very satisfied with this aspect of my work) och från ett (not at all) till sju 

(completely). Reliabiliteten för samarbetet och effektiviteten i studien var 0.84, vilket 

framkom genom Cronbachs alpha. 



14 
 

Krav och kontroll mättes genom 21 påståenden. Dessa plockades från enkäter av Ashford, Lee 

och Bobko (1989), Rizzo, House och Lirtzman (1970), Caplan (1971), Weiss et al. (1967), 

Sverke, Hellgren och Öhrming (1997 & 1999), Campion et al. (1993), Lantz (2011) och 

Edmondson (1996). Ett exempel på påstående var ”I know the responsibility I have in my 

work” och mättes på olika skalor från ett (disagree, almost never, I am very dissatisfied with 

this aspect of my work) till fem (agree, almost always, I am very satisfied with this aspect of 

my work) och från ett (not at all) till sju (completely). Reliabiliteten för krav och kontroll i 

studien var 0.87, vilket framkom genom Cronbachs alpha. 

Kommunikation mättes genom sex påståenden som togs från skalor av Nystedt (1992), 

Gränslöst arbete - gränslösa möjligheter eller gränslösa krav? (2010), Campion et al. (1993), 

Lantz (2011) och Edmondson (1996). Ett exempel på ett påstående var ”The contacts between 

the members of my team are open and straight forward” och mättes på olika skalor från ett 

(disagree, almost never) till fem (agree, almost always) och från ett (not at all) till sju 

(completely). Reliabiliteten för kommunikation i studien var 0.68, vilket framkom genom 

Cronbachs alpha.. 

Konflikt mättes genom fem påståenden som även dessa plockades från etablerade skalor 

(Gränslöst arbete - gränslösa möjligheter eller gränslösa krav? 2010; Hovmark & Thomsson 

1995). Ett exempel på påstående var ”Intrigues at my work place impairs working climate” 

som mättes på skalor från ett (almost never, disagree) till fem (almost always, agree). 

Reliabiliteten för konflikt i studien var 0.91, vilket framkom genom Cronbachs alpha..  

3. Resultat 
 

I interventionsgruppen var deltagarna födda mellan åren 1958 och 1984. Medelåldern var 37 

år. 94 procent av deltagarna var män och 6 procent var kvinnor. I genomsnitt hade dessa 

personer arbetat inom företaget i cirka tre år och åtta månader och inom aktuell arbetsgrupp i 

drygt ett år.  Inom kontrollgruppen var deltagarna födda mellan åren 1981 och 1986 och 

medelålder var 30 år. 83 procent var kvinnor och 17 procent var män. Dessa hade i 

genomsnitt arbetat på företaget 2,7 år och inom arbetsgruppen i 1,8 år.  

Efter genomförd aktivitet mottog författarna muntlig feedback från flera av deltagarna som 

menade att de upplevt interventionen som väldigt lustfylld och ett välkommet avbrott i 

vardagen.   
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Svarsalternativ 
 

 

3.1 Kan effektiviteten och samarbetet inom ett team förbättras av en fysiskt 

aktiv teambuildingaktivitet? 

 

Det fanns ingen signifikans i skillnaden för upplevt samarbete och effektivitet inom 

interventionsgruppen före interventionen (M=3.75, SD=0,593) och efter interventionen 

(M=3.85, SD=0,566); T(9)=-0,453, p=0.7. 

Det fanns en signifikans för upplevt samarbete och effektivitet inom kontrollgruppen vid 

jämförelse av värden före interventionen (M=4,63, SD=0,114) och efter interventionen 

(M=4,42, SD=0,117); T(5)=2,953, p=0,031 (Se fig. 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skillnaden i upplevt samarbete och effektivitet för interventions- och kontrollgrupp 

vid första och andra enkättillfället. 1=lågt skattat, 5=högt skattat. 

 

                                                           
1 Resultaten av t-testen för oberoende stickprov redovisades genom presentation av medelvärdet (M), 
standardavvikelse (SD) och signifikansprövning med t-värde (T), dess frihetsrader (D--> vanligtvis df) och ett p-
värde (p) för att indikera signifikanta skillnader mellan för- och eftermätningen. 
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Svarsalternativ 

3.2 Kan den upplevda känslan av krav och kontroll inom ett team förbättras av 

en fysiskt aktiv teambuildingaktivitet? 

 

Det fanns en statistisk trend gällande förändring i upplevdakrav och upplevd kontroll inom 

interventionsgruppen vid jämförelse av värden före interventionen (M=3,1, SD=0,7) och efter 

interventionen (M=3,3, SD=0,9); T(9)=0,433, p=0,7. 

Det fanns ingen signifikans gällande upplevda krav och upplevd kontroll inom 

kontrollgruppen vid jämförelse av värden före och efter interventionen (M=3,7, SD=0,4), 

respektive (M=3,6, SD=0,5); T(5)=0,368, p=0,72. (Se fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skillnaden i upplevda krav och upplevd kontroll för interventions- och kontrollgrupp 

vid första och andra tillfället. 1=lågt skattat, 5=högt skattat. 

 

                                                           
2
  Resultaten av t-testen för oberoende stickprov redovisades genom presentation av medelvärdet (M), 

standardavvikelse (SD) och signifikansprövning med t-värde (T), dess frihetsrader (D--> vanligtvis df) och ett p-
värde (p) för att indikera signifikanta skillnader mellan för- och eftermätningen. 
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Svarsalternativ 

3.3 Kan kommunikationen inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv 

teambuildingaktivitet? 

 

Det fanns en marginell signifikans gällande kommunikationen inom interventionsgruppen vid 

jämförelse av värden före interventionen (M=2,9, SD=0,4) och efter interventionen (M=3,5, 

SD=0,7); T(9)=-1,912, p=0,08. 

Inom kontrollgruppen fanns ingen signifikans gällande kommunikationen vid jämförelse av 

värden före interventionen (M=4,1, SD=0,2) och efter interventionen (M=4,1, SD=0,3); 

T(5)=0, p=13. (Se fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Skillnaden i kommunikation för interventions- och kontrollgrupp vid första och 

andra enkättillfället.  1=lågt skattat, 5=högt skattat. 

 

                                                           
3
 Resultaten av t-testen för oberoende stickprov redovisades genom presentation av medelvärdet (M), 

standardavvikelse (SD) och signifikansprövning med t-värde (T), dess frihetsrader (D--> vanligtvis df) och ett p-
värde (p) för att indikera signifikanta skillnader mellan för- och eftermätningen. 
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3.4 Kan konflikterna inom ett team minska av en fysiskt aktiv 

teambuildingaktivitet? 

 

Det fanns ingen signifikans gällande konflikter för interventionsgruppen vid jämförelse av 

värdena före interventionen (M=3,44, SD=0,9) och efter interventionen (M=3,44, SD=1,5); 

T(9)=0, p=1. 

Det fanns ingen signifikans för kontrollgruppen gällande konflikter vid jämförelse av värden 

före interventionen (M=4,5, SD=0,4) och efter interventionen (M=4,6, SD=0,2); T(5)=-0,932, 

p=0,394. (Se fig. 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Skillnaden i upplevda konflikter på arbetsplatsen för interventions- och 

kontrollgrupp vid första och andra enkättillfället. 1=lågt skattat, 5=högt skattat. 

 

                                                           
4
 Resultaten av t-testen för oberoende stickprov redovisades genom presentation av medelvärdet (M), 

standardavvikelse (SD) och signifikansprövning med t-värde (T), dess frihetsrader (D--> vanligtvis df) och ett p-
värde (p) för att indikera signifikanta skillnader mellan för- och eftermätningen. 



19 
 

4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Kan effektiviteten och samarbetet inom ett team förbättras av en fysiskt 

aktiv teambuildingaktivitet? 

 

Vid första enkättillfället skiljde sig interventions- och kontrollgruppen åt, kontrollgruppen 

upplevde bättre samarbete och effektivitet än interventionsgruppen. Detta tror författarna kan 

bero på att kontrollgruppen har arbetat tillsammans längre än interventionsgruppen vilket kan 

betyda att den gruppen vid mättillfället var mer sammansvetsad. Ingen signifikans kunde visas 

för samarbete och effektivitet i interventionsgruppen men kontrollgruppen försämrade sitt 

resultat under perioden för studien med 4,5 procent, vilket var ett signifikant resultat (p=0,03). 

Att även interventionsgruppen skulle ha försämrat sitt resultat om de inte genomfört någon 

intervention är ett tänkbart scenario. I FIRO-modellen beskrivs de olika stadierna varje grupp 

genomgår för att tillslut nå optimal prestation inom gruppen och en grupp som befinner sig i 

samhörighetsfasen är trygg och effektiv (Shutz 1958, s. 168 ff). Om det var så att 

interventionsgruppen befann sig här vid testtillfället kan avsaknaden av signifikans ha berott 

på att deltagarna kände sig tillfreds med ursprungssituationen. Det finns en chans att gruppen 

redan innan interventionen hade nått samhörighetsfasen i FIRO-modellen, där alla åsikter får 

komma fram och ett öppet klimat råder. (Shutz 1958, s. 171) I och med att alla hade intagit 

roller och kände sig bekväma med varandra skulle det kunna vara så att en kort 

teambuildingaktivitet inte utmanade deltagarna tillräckligt mycket för att någon utveckling 

eller förändring inom teamets samarbete och effektivitet skulle ske.  

Det kan också vara så att arenan, som är en del i Joharis fönster, var så stor att få 

överraskningar uppstod under teambuildingen. Ju bättre en grupp känner varandra, desto 

större arena har varje individ (Taylor 2005, s. 32) I och med detta är det tänkbart att 

teambuildingen enbart blir lustfylld och ett välkommet avbrott i det vardagliga livet, snarare 

än något som utvecklar och driver gruppen framåt. Effektiviteten för interventionsgruppen låg 

före interventionen på 3,75 på en femgradig skala och efter på 3,85. Denna marginella 

skillnad pekar på att just denna typ av intervention inte påverkat gruppens samarbete och 

effektivitet nämnvärt i arbetssammanhang. 
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Hos kontrollgruppen fanns en signifikant skillnad mellan de två enkättillfällena. I procent 

innebar det en minskning av samarbetet och effektiviteten med 4,5 procent. Dock är det svårt 

att spekulera i vad detta beror på eftersom det finns mycket som kan hända i en arbetsgrupp 

på två veckor och som därmed kan ha påverkat resultatet.  

4.1.2. Kan den upplevda känslan av krav och kontroll inom ett team förbättras av 

en fysiskt aktiv teambuildingaktivitet? 

 

Det fanns en skillnad vid jämförelse av kontroll- och interventionsgrupp vid första 

enkättillfället gällande den upplevda känslan av krav och kontroll. Som tidigare presenterats, 

hade kontrollgruppen vid mättillfälle ett arbetat tillsammans längre än interventionsgruppen, 

vilket kan ha gjort att kontrollgruppen upplevde mer kontroll över sina arbetsuppgifter och de 

förväntningarna som fanns på dem. I interventionsgruppen hade en förbättring på 5,4 procent 

skett gällande de upplevda kraven och den upplevda kontrollen på arbetsplatsen. I 

kontrollgruppen däremot försämrades resultaten med 2,5 procent. Då en grupp sätts i en 

situation där de utmanas och ställs inför svårigheter som de klarar av tillsammans, som i den 

intervention som genomförts, växer såväl teamet som individerna starkare. Detta för mest 

troligt teamet framåt i sin utveckling. När en individ tillåts växa och utvecklas inom teamet 

påverkar det hela teamets maximala prestation positivt (West 2012, s. 7) och det skulle det 

kunna vara så att just detta hänt i interventionsgruppen. Sett ur ett omvänt perspektiv borde 

det även kunna vara så att då teamet växer starkare, förstår sitt värde och en vi-känsla skapas, 

skulle det tillåta individerna att ta plats och utvecklas. I en teambuildingsituation likt den som 

genomförts i denna studie, sätts deltagarnas samarbetsförmåga på prov gång på gång. 

Individerna tillåts även att kliva fram och ta kommandon inom områden där de känner sig 

bekväma och kunniga. Då ett team genomgår teambuilding och får känna att de tillsammans 

klarar av att hantera utmaningar och krav kan det leda till att teamet i framtiden mer effektivt 

kan hantera höga krav som ställs. (Karasek & Theorell 1990, s. 31 ff) Detta skulle kunna vara 

en rimlig anledning till att interventionsgruppen har förbättrat sina resultat gällande upplevda 

krav och upplevd kontroll medan kontrollgruppen har gjort det motsatta.   

I krav/kontrollmodellen kallas den mest ohälsosamma arbetssituationen en anställd kan 

befinna sig i för en spänd arbetssituation. Här ställs höga krav på den anställda, medan denna 

upplever sig ha mycket låg kontroll. En situation som denna kan få både fysiskt och psykiskt 

negativa effekter på den anställde, som blir stressad och därmed lider högre risk att drabbas av 
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förhöjd puls och högt blodtryck. (Karasek & Theorell 1990, s. 31 ff). Att viss förbättring skett 

i interventionsgruppen kan alltså få positiva konsekvenser för individerna både fysiskt och 

psykiskt då de minskar risken att bli sjuka och må dåligt på sin arbetsplats. Att det är själva 

interventionen som bidragit till att de upplevda kraven och den upplevda kontrollen har 

förbättrats kan inte fastställas då resultaten inte var signifikanta. Dock kan den utmaning som 

gruppen utsatts för och klarat av tillsammans ha ökat vi-känslan hos interventionsgruppen och 

därmed även påverkat den upplevda motståndskraften gentemot tuffa krav och bristande 

kontroll.  

4.1.3 Kan kommunikationen inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv 

teambuildingaktivitet? 

 

Avseende kommunikation, såsom för de andra parametrarna, skiljde sig kontroll- och 

interventionsgrupp redan vid första mättillfället. Detta bör vara naturligt, det vill säga att 

kontrollgruppen, som arbetat längre tillsammans, hade utvecklat ett mer effektivt sätt att 

kommunicera på.  

Interventionsgruppen förbättrade sig  med 19,4 procent medan kontrollgruppen inte visade på 

någon förändring alls. Resultatet för interventionsgruppen är marginellt signifikant (p=0,08).  

En tänkbar anledning till att interventionsgruppen förbättrat sig är att nya krav ställs på 

kommunikationen då en ovan situation uppstår. Den nya situationen kräver plötsligt en för 

gruppen ny typ av kommunikation för att lösa de uppgifter och utmaningar de under 

teambuildingen ställts inför. Förhoppningsvis kan detta bidra till en mer nyanserad 

kommunikation även i arbetssammanhang i fortsättningen. FIRO-modellens tredje huvudfas, 

samhörighetsfasen, präglas av öppenhet och tillit och erbjuder ett tillåtande klimat där alla 

åsikter får komma fram. En teambuildingaktivitet av typen som genomförts i denna studie 

skulle kunna bidra till att deltagarna i gruppen får visa upp sidor och ventilera åsikter och 

förmågor som tidigare varit okända för gruppmedlemmarna och därmed föra gruppen närmare 

samhörighetsfasen (Shutz 1958, s. 171). Det skulle även kunna bidra till att de enskilda 

individerna på ett avdramatiserat och lustfyllt sätt får möjlighet att utöka sin arena, den del av 

Joharis fönster som innefattar det vi vet om oss själva och som även andra vet om oss. (Taylor 

2005, s. 32) 
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4.1.4 Kan konflikterna inom ett team minska av en fysiskt aktiv 

teambuildingaktivitet? 

Avseende konflikter vid första enkättillfället skiljde sig kontroll- och interventionsgruppen åt. 

Kontrollgruppen hade färre konflikter, något som kan tros bero att de har kommit längre i sin 

grupputveckling, lärt sig kommunicera effektivt och därigenom löser konflikter då de uppstår. 

Gällande konflikter var det ingen skillnad på resultaten före och efter interventionen i 

interventionsgruppen. Konflikterna i kontrollgruppen minskade med 2,9 % under samma 

period. Det faktum att interventionsgruppen inte förändrat sina resultat kan, relaterat till 

FIRO-modellen, anses visa att gruppen antingen befinner sig i tillhöra- eller 

samhörighetsfasen. Dessa två präglas av få konflikter men på olika sätt. I tillhörafasen 

bekantar sig gruppens medlemmar med varandra och få konflikter har hunnit uppstå. I 

samhörighetsfasen däremot har gruppen tagit sig förbi alla stora konflikter och utvecklat 

förmågan att lösa konflikter så fort de uppstår (Shutz 1958, s. 171 ff). I valet mellan dessa två 

faser, borde interventionsgruppen befunnit sig i samhörighetsfasen vid interventionstillfället 

eftersom att teamet jobbat tillsammans i mer än ett år och mest troligt borde ha passerat 

tillhörafasen. I kontrollgruppen har konflikterna minskat marginellt, vilket kan bero på flera 

saker. Det skulle kunna vara så att det vid första enkättillfället fanns en liten konflikt i 

gruppen som sedan löst sig till andra enkättillfället. Även detta team borde befinna sig i 

samhörighetsfasen, något som skulle kunna förklara att en tidigare konflikt hunnit lösa sig 

mellan de två enkättillfällena.   

4.2 Brister 

 

En synpunkt som framkom från deltagarna angående utformningen av enkäten var att den var 

för lång och innehöll för många frågor. Deltagarna upplevde det som att de var under tidsbrist 

redan från början och menade på att svaren blivit mer genomtänkta om frågorna varit färre.  

Författarna tar till sig av synpunkterna och tror själva att de hade kunnat få än mer uppriktiga 

och genomtänkta svar om de varit på plats på företaget när ifyllningen av enkäten 

genomfördes. I så fall hade det också försäkrats att tillräckligt med tid avsatts för det specifika 

ändamålet. Det finns vissa risker förenade med bekvämlighetsurval, främst att 

representativiteten hos testgruppen kan ifrågasättas i förhållande till en population. (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 94).  
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Interventions- och kontrollgruppen skiljde sig markant gällande kön och ålder samt 

arbetsklimat på samtliga fyra punkter som undersöktes vid första enkättillfället, vilket mest 

troligt påverkat resultatet i studien. 

4.3 Metoddiskussion  

 

Ambitionen var från början att studien skulle göras på ett nystartat team, men som resultat av 

ett missförstånd gällande definitionen av ett nystartat team, visade det sig dock att 

interventionsgruppen jobbat tillsammans i drygt ett år. Här ser författarna att studiens utfall 

hade kunnat bli annorlunda och att teambuildinginterventionen hade kunnat ge mer resultat 

om gruppen varit helt nystartad. Sett till de teoretiska utgångspunkter denna studie vilar på 

hade mest troligt FIRO-modellen varit lättare att använda som verktyg om teamet varit helt 

nystartat. Detta hade kunnat innebära att gruppen befann sig i någon av de första faserna i 

kontrast till en av de slutliga, som nu blev fallet. 

Som nämnts tidigare är ett tänkbart scenario att resultaten sett annorlunda ut om grupperna 

hade vart mer homogena gällande ålder och kön. Sammansättningen av de två grupperna 

gällande dessa parametrar skiljde sig väldigt mycket åt. Detta kan ha påverkat resultaten på så 

sätt att mognadsgraden och tidigare erfarenheter kan skilja sig mycket åt i olika 

ålderskategorier samt mellan grupper av kvinnor och män. Hade skillnaderna vart stora inom 

gruppen, men grupperna vid jämförelse varit mer homogena hade det varit enklare att jämföra 

resultaten på ett rättvist sätt.   

5 Slutdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en halvdags fysiskt aktiv teambuildingaktivitet 

påverkar ett arbetsteam. Resultaten visade att en fysiskt aktiv teambuildingaktivitet som pågår 

under en eftermiddag är bra för kommunikationen men inte gav några större resultat gällande 

samarbete, effektivitet, konflikter, upplevda krav och kontroll. Den muntliga feedback som 

författarna fått från deltagarna angående själva interventionen visar att den gav mycket glädje 

och var ett välkommet avbrott i vardagen, eftersom deltagarna fick umgås på ett sätt de inte 

var vana vid. 
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För att få resultat gällande de andra parametrarna krävs eventuellt en större 

teambuildinginsats som pågår under en längre tid. Mest troligt vore det även fördelaktigt om 

teambuildingen innehåller delar där det jobbas aktivt med feedback och konstruktiv kritik för 

att föra gruppen framåt i sin utveckling. Regelbunden uppföljning kan också vara av 

betydelse. Bergsten och Seger diskuterar på liknande sätt då de skriver att det åtminstone 

krävs att medlemmarna får tillfälle att reflektera över sin situation för att uppnå varaktiga 

förändringar i en grupp. Dessa reflektioner kan beröra känslor, tankar, upplevelser och 

händelser. Att dessutom ha med någon som är kunnig inom området och som kan erbjuda 

information kring grupper och dess processer anses var fördelaktigt. (2007, s. 79). 

En förutsättning för att kunna utvecklas som individ i ett team, är att kunna ge och få 

feedback. När Joharis fönster används i teambuildingsammanhang ligger fokus på just 

feedback, som är ett bra sätt att med hjälp av andra göra arenan större och minska det blinda 

fönstret. Att på ett konstruktivt sätt iaktta och iakttas är lärorikt och utvecklande. (Taylor 

2005, s. 33) 

I denna studie genomfördes en fysiskt aktiv teambuildingaktivitet, men det är möjligt att en 

mer djupgående teambuilding skulle ha gjort mer för just effektiviteten och samarbetet i en 

arbetssituation. Även om stora krav ställdes på samarbete inom laget under själva 

interventionen behöver det ju inte nödvändigtvis betyda att det är den typen av samarbete som 

behövs på arbetsplatsen.  

5.1 Framtida forskning 

Det vore intressant att i framtiden studera hur en studie liknande denna skulle utfallit om 

interventions- och kontrollgruppen varit mer homogena. Det hade även vart intressant att 

genomföra teambuilding som pågår längre än en eftermiddag och som både har inslag av 

fysiskt krävande aktiviteter och aktiviteter mer inriktade på feedback och grupprocesser. Att 

sedan titta på hur detta påverkar interventionsgruppen avseende samma parametrar som 

undersökts i denna studie vore intressant. 

Som framtida forskning föreslår författarna att man även kan titta på hur ledaren och 

ledarskapet påverkar grupper och vad som händer om man även riktar interventionen mot 

ledaren. Om man då, på samma sätt som i denna studie, även låter anställda delta skulle man 

kunna få en mer heltäckande bild av hur teambuilding och ledarskapsträning kan förändra och 

optimera ett team.   
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Det vore även intressant att se en studie liknande denna genomföras med fler 

interventionstillfällen än ett. En longitudinell studie skulle kunna visa på förändring över 

längre tid, vilket skulle kunna ge resultat som skiljer sig väldigt från de som framkommit i 

denna studie. På detta sätt skulle man förhoppningsvis även kunna eliminera mycket av de 

tillfälligheter som kan påverka resultatet i en studie likt denna som endast utvärderar ett 

interventionstillfälle samt pågår under en väldigt begränsad tidsperiod. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att undersöka hur en halvdags fysiskt aktiv teambuildingaktivitet 

påverkar ett arbetsteam. 
Frågeställningar: 

1. Kan effektiviteten och samarbetet inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv teambuilding-

aktivitet? 
2. Kan den upplevda känslan av krav och kontroll inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv 

teambuilding-aktivitet? 
3. Kan kommunikationen inom ett team förbättras av en fysiskt aktiv teambuilding-aktivitet? 
4. Kan konflikterna inom ett team minska av en fysiskt aktiv teambuilding-aktivitet? 
 

Vilka sökord har du använt? 

Team, teambuilding, Johari fönster, Johari window, krav/kontrollmodellen, grupper, 
teamwork, effective teamwork, konflikter, konflikter inom företag, fysiskt aktiv 
teambuiliding, samarbete, FIRO. 

 

Var har du sökt? 

GIH:s Bibliotekskatalog, Stockholms Stadsbibliotek, Solna Stadsbibliotek, Pub med, Eric, 
Google, Growyn 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s Bibliotekskatalog: Effective teamwork, teambuilding, FIRO,  

Eric: Johari window 
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Kommentarer 

Det finns väldigt mycket material som berör grupper, team och dess utveckling, dock finns 
inte lika mycket tidigare forskning kring just teambuilding. Det material som använts har 
framförallt hämtats från GIH:s bibliotek men även en del av författarnas egna böcker har 
använts. 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

Hi, 

thank you for taking the time to participate in our survey. 

Our names are Christine Fredriksson and Kristin Tönne and we are currently studying our 

final semester at the Health Educationalist programme at The Swedish School of Sport and 

Health Sciences in Stockholm. This survey is a part of our thesis, which we are writing in the 

form of an essay. Participation in the study is entirely voluntary and we guarantee anonymity.  

We would appreciate if You would take your time and answer truthfully to all the questions. 

On the first page we ask for an identification code. We need this in order to be able to 

compare the results from the first and second survey without revealing Your identity. It is of 

great importance that You use the same code both times. 

When you have answered the questions You put the survey in the envelope provided and seal 

it.  

Please contact us if You have any questions or concerns. Thank You in advance! 

 

 

Kristin Tönne   Christine Fredriksson 

Kristin.tonne.6153@stud.gih.se  Christine.fredriksson.6118@stud.gih.se 

073-9745042    073-9838925 

 

mailto:Kristin.tonne.6153@stud.gih.se
mailto:Christine.fredriksson.6118@stud.gih.se
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Bilaga 3 
1. Identification code (e.g. the birth date of your mother): ____________________ 

2. Year of birth 19________ 

3. Sex? 
1 Female 
2 Male 

4. Type of household 
1 Single 
2 Co-habitation 
3 Live-apart 
4 Living with your parents 

 
   

5. Which is the highest level of education you have completed? 
(tick only your highest completed education) 

 
1 Elementary School 
2 High School 
3 Post-secondary education less than 3 years 
4 Post-secondary education for more than 3 years / 3 years or more  

  
6. What kind of service/employment status do you have? 

1 Permanent (permanent position) 
2 Substitute 
3 Hourly employment 
4 Assignment/Project Employment 
5 Probationary employment 
6 Other: ____________________ 

 
7. Do you work full-time or part-time? 

1Full-time 
2Part-time equivalent to (percent of full-time) ______ % 

8. How long have you been working for your current employer?  

 Approximately ________ months(s) 

9. How long have you been working with your current work-group?  

 Approximately________ months(s) 
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Here are some statements about your work situation. Select by ticking the option that you think best applies to 

you and your work situation. 

 

 
Disagree       Agree 

  

 
 10. I have sufficient control of the organization in order to 

influence events that may affect my work.      

 11. The contacts between the members of my team are open 
and straight forward. 1 2 3 4 5 

 12. I know the responsibility I have in my work. 1 2 3 4 5 

 13. We have good cohesion in my working group      

 14. In my team we help each other and support each other at 
work. 

     

 

 

 

  Almost 
never 

Rarely Sometimes Quite 
often 

Almost 
always 

  

 15. Can you influence decisions that are important 
for your work? 

     

       
 16. Are there clearly defined goals for what you 

should achieve in your work? 
     

       
 17. Are there clear guidelines (e.g. in the form of a 

job description) that you assume in your work? 
     

       
 18. Is it clear who you are directly accountable to in 

your work? 
     

 
       
 19. Do you know exactly what is expected of you in 

your work? 
     

       
 20. Are you involved in joint coffee breaks, lunches 

or other regular social activities in your workplace? 
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I am very 
dissatisfied 
with this 
aspect of my 
job 

I am 
dissatisfied 
with this 
aspect of my 
job 

I cannot decide 
whether I am 
satisfied or not 
with this aspect 
of my job 

I am satisfied 
with this aspect 
of my job 

I am  very 
satisfied with 
this aspect of 
my job 

  

 21. The ability to advance in my 
profession      

 22. Freedom to act responsibly and 
make decisions      

 23. The opportunity to examine my 
own ideas about how the work is 
done 

     

 24. Cooperation between my 
colleagues      

 24. The feeling that my work gives 
results / have lasting value      

 
 

 

 
    

 
Disagree       Agree 

  

 25. I have too great a responsibility in my work      

 26. I have work tasks that I find too hard to accomplish      

 27. My work contains elements that places excessive 
demands on my capacity      
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Questions about the climate in your workplace. 

 

 

Almost 
never Rarely Sometimes Quite 

often 
Almost 
always 

  

 28. Are there any hidden/unspoken conflicts at your 
workplace.      

 29. Are there any open conflicts at your workplace.      

 30. How common is it that you miss important informal 
information because you were not at the right place at 
the right time. 

     

 

 

 
Disagree       Agree 

  

 31. I usually get help from my colleagues when 
something needs to be done quickly.      

 32. I always get the help I need from my colleagues 
when difficulties arise in my work. 

 

     

 33. When I encounter a problem at work there is always 
a colleague to turn to.      

 34. My work is complicated by the existence of power 
struggles and territorial thinking in the workplace      

 35. Intrigues at my workplace impairs working climate      

 36. There is a lot of tension in the workplace because of 
prestige and personal conflicts 
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Not at all           Completely 

 
 37. As a team member I have great potential to influence 

how the group is performing their duties.        

 38. The members of my team have the opportunity to 
participate in decision making.        

 39. The members of my group are responsible for 
determining the methods and procedures for carrying out the 
work. 

       

 40. It’s my group rather than my boss that decides who will 
perform the tasks within the group.  1 2 3 4 5 6 7 

 41. Most work-related decisions are made by members         

 
 42. It’s possible for us in the group to achieve our goals.        

 43. The members of my group are always willing to share 
information about their work in the group. 

       

 44. My group can perform our duties without spending an 
inordinate amount of time and effort. 

       

 45. Everyone in my group do their part of the work.        

 
 46. In my group, we have sufficient skills to solve the 

problems that arise in our work.        

 47. The members of my group help one another in the work 
when needed.        

 48. As a team member, I have great potential to influence 
how the group is performing their duties        

 
 49. In my group we ventilate issues and difficult questions        

 50. The members of my group often develop new 
thoughts and ideas about the work        

 51. It is difficult to ask other team members for help        

 52. In my group, we discuss differences of opinion and 
disagreements openly        

 


