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Sammanfattning 
 
Titel  Homogena eller heterogena team? – En experimentell studie som 

behandlar medlemsammansättning och dess påverkan på 
effektivitet 

 
Författare  Erik Brandt & Marc Jullings 
 
Handledare  Magnus Hansson 
 
Nyckelord  Effektivitet, team, medlemsammansättning, kön, jämställdhet, 

kommunikation, problemlösningsförmåga, organisationer 
 

Problem  Studier på team och effektivitet har i stor utsträckning haft fokus på 
ledarskapets betydelse. Frågan är hur självledande team påverkas av 
hur det är sammansatt? Litet fokus har i litteraturen riktats på 
medlemsammansättningen och dess konsekvenser för effektivitet i 
team. Vad kan skillnaderna bli avseende effektivitet mellan 
homogena kontra heterogena team? 

 
Syfte  Syftet är att undersöka hur medlemsammansättning med avseende 

kön begränsar och skapar effektivitet i team samt att jämföra olika 
medlemsammansättningars påverkan på teams effektivitet.  

 
 

Metod  För att undersöka studiens frågeställning kommer ett experiment att 
göras som med hjälp av videoupptagning kommer att observeras. 
Både kvalitativa och kvantitativa data kommer således genereras för 
att sedan analyseras utifrån tidigare teori och forskning.  

 
Slutsats  Denna studie visar att kommunikation begränsar 

problemlösningsförmågans påverkan på effektivitet i heterogent 
sammansatta team. Kan denna begränsning överkommas, tyder 
resultaten på att en heterogen sammansättning av medlemmar bör 
vara effektivast vid komplex problemlösning, i jämförelse med både 
kvinnligt och manligt homogent sammansatta team.    

 
 
 
 

 
 

 



  

Abstract 
 
Title  Homogenous or heterogenous teams? – An experimental study 

addressing member composition and its influence on team 
effectiveness 

 
Authors   Erik Brandt & Marc Jullings 
 
Supervisor   Magnus Hansson 
 
Key words  Effectiveness, teams, member composition, gender, equality, 

communication, problem – solving, organizations 
 
Problem  Previous studies referring to teams and effectiveness has in most 

cases been focusing on leadership and the importance of leadership 
for teams to be considered effective in dealing with the composition 
of its members. The question remains, how does the member 
composition influence self-managing teams in terms of effectivity? 
Small consideration has been taken in previous literature to member 
composition and its consequences regarding effectiveness. What 
differences can be found in terms of effectivity between self-
managing teams who are either homogenous or heterogenous? 

 
Purpose  The purpose of this study is to examine how member composition 

in terms of gender limits and creates effectiveness in teams and 
comparing different member compositions and their influence on 
team's effectiveness.   

 
Method To examine the study's research question, an experimental method 

will be used and with the help of video recording the experiment 
will be observed. This way both quantitative and qualitive data will 
be generated and analyzed with support from theory and previous 
research.  

 
Conclusion  The study shows that communication limits the problem-solving's 

influence on effectiveness in heterogenous teams. In the case that 
this limitation is overcome, the results show that a heterogenous 
composition of members should be most effective when solving 
complex problems when comparing to both female and male 
homogenous composed teams.    



  

 

Innehållsförteckning 

HITTAR INGA FIGURFÖRTECKNINGSPOSTER. ............ FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

1. INLEDNING OCH BAKGRUND............................................................................................................... 1 

1.1 EFFEKTIVA ORGANISATIONER ................................................................................................................... 1 
1.2 SJÄLVLEDANDE TEAM OCH MÅNGFALD ..................................................................................................... 1 
1.3 KÖN OCH JÄMSTÄLLDHET......................................................................................................................... 2 
1.4 EXPERIMENT ........................................................................................................................................... 3 
1.5 FRÅGESTÄLLNING .................................................................................................................................... 3 
1.6 SYFTE ..................................................................................................................................................... 3 
1.7 AVGRÄNSNING ........................................................................................................................................ 3 

2. TEORI ......................................................................................................................................................... 4 

2.1 INTRODUKTION TILL CENTRALA BEGREPP.................................................................................................. 4 
2.2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ..................................................................................................................... 5 

2.2.1 Effektiva organisationer ................................................................................................................... 5 
2.2.2 Mångfald ......................................................................................................................................... 6 
2.2.3 Övergripande smågruppsteori .......................................................................................................... 7 
2.2.4 Deliberativ kommunikation .............................................................................................................. 8 
2.2.5 Avbrytande ...................................................................................................................................... 9 
2.2.6 Frågor ............................................................................................................................................. 9 
2.2.7 Problemlösningsförmåga ................................................................................................................. 9 

3. METOD ..................................................................................................................................................... 11 

3.1 URVAL .................................................................................................................................................. 11 
3.1.1 Belbinstudie ................................................................................................................................... 12 

3.2 EXPERIMENT ......................................................................................................................................... 12 
3.2.1 Problemuppgift 1 ........................................................................................................................... 13 
3.2.2 Problemuppgift 2 ........................................................................................................................... 13 
3.2.3 Problemuppgift 3 ........................................................................................................................... 13 

3.3 DATAINSAMLING ................................................................................................................................... 14 
3.4 DATABEARBETNING ............................................................................................................................... 14 
3.5 ANALYSMETOD...................................................................................................................................... 15 

3.5.1 Modeller för studien ....................................................................................................................... 15 
3.6 KRITISK DISKUSSION .............................................................................................................................. 16 

4. RESULTAT ............................................................................................................................................... 18 

4.1 KOMMUNIKATION .................................................................................................................................. 19 
4.1.1 Deliberativ kommunikation ............................................................................................................ 19 



  

4.2 AVBRYTANDE ........................................................................................................................................ 22 
4.3 FRÅGOR ................................................................................................................................................ 22 
4.4 PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA ................................................................................................................ 24 

5. ANALYS ................................................................................................................................................... 25 

5.1 DELIBERATIV KOMMUNIKATION ............................................................................................................. 25 
5.2 AVBRYTANDE ........................................................................................................................................ 26 

5.2.1 Enigt eller oenigt avbrytande ......................................................................................................... 27 
5.3 FRÅGOR ................................................................................................................................................ 28 

5.3.1 Obesvarade frågor ......................................................................................................................... 29 
5.3.2 En kvalitativ observation ................................................................................................................ 29 

5.4 PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA ................................................................................................................ 30 
5.4.1 Reflekterande kommunikations betydelse för problemlösningsförmåga ............................................ 30 

6. DISKUSSION ............................................................................................................................................ 32 

6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION ..................................................................................................................... 34 

7. SLUTSATS ................................................................................................................................................ 36 

7.1 VIDARE FORSKNING ............................................................................................................................... 38 

8. REFERENSLISTA ................................................................................................................................... 39 

9. BILAGOR ................................................................................................................................................. 42 



 1 

1. Inledning och bakgrund 
1.1 Effektiva organisationer 
 

"None of us is as smart as all of us" -Kenneth H. Blanchard 
 

Kenneth H. Blanchard (2000), författare och managementexpert, menar att en person inte är 
lika smart som en grupp människor är tillsammans. Precis som i Larsons (2007) studie 
argumenteras det för hur ett team kommer att prestera bättre än den högst presterande individen. 
Att använda team kan därmed vara ett sätt att skapa en effektiv organisation och som Wilson 
(2008) påstår, ligger användande av team till grund för den effektiva organisationen.  
 
För att bilda effektiva organisationer genom team behövs således effektiva team, men hur 
skapas effektiva team och hur definierar vi vad som är effektivt? Att enbart sträva efter 
effektivitet kan uppfattas som diffust och svårtolkat då begreppet effektivitet innefattar flera 
olika faktorer och bedöms på olika sätt. De Waal (2007) har sin studie identifierat 
effektivitetspåverkande faktorer. Studien visar bland annat hur kommunikation och 
problemlösningsförmåga har ett tydligt samband med effektivitet. Två begrepp vars påverkan 
på effektivitet stärks i flera tidigare studier kring organisationseffektivitet, men också i litteratur 
med fokus på grupper (e.g., Moses och Stahelski, 1999; Larson, 2007; Butchibabu et.al, 2016). 
För att observera och definiera effektivitet kan vi utifrån dessa faktorer således förklara vad en 
strävan efter effektivitet faktiskt innebär.  
 
Forskning inom ledarskapslitteraturen visar även på hur ledare kan agera för att effektivisera 
team och därmed organisationer (e.g., Funk och Kulik, 2012; Mello och Delise, 2015; Rozell 
och Gundersen, 2003). Fokus riktas i dessa fall på ledaren och chefen, dess egenskaper och 
handlingar. Ledarskapslitteraturen diskuterar i många fall hur en individ vägleder ett team 
framåt, snarare än att se hur teamet i sig kan effektiviseras. Denna studie kommer ta en annan 
riktning. Då med avstamp i smågruppsteori - hur små grupper fungerar, effektiviseras och 
dynamiken inom dem. 
 
En del av litteraturen inom smågruppsteori argumenterar emot ledarskapslitteraturen och menar 
att de effektivaste teamen istället är självledande, hur en ledning bör stå utanför teamets 
beslutsfattande och arbete (Murakami, 1997). Självledande team möjliggör för större flexibilitet 
och anpassningsbarhet, något som användandet av team syftar till (Murakami, 1997; Kozlowski 
& Ilgen, 2006). Det är således intressant att studera hur dessa självledande team arbetar 
kollektivt för att tillsammans uppnå effektivitet, utan ett ledarskaps inflytande.  
 
1.2 Självledande team och mångfald 
Att skapa självledande team menar Magpili och Pazos (2017) är fördelaktigt då effektivitet är 
målet. Författarna identifierar dock en problematik inom dessa typer av team. Vad resultatet av 
självledande team är står inte klart och flera faktorer spelar in. En viktig faktor att beakta är 
mångfald, vilket författarna menar möjliggör för en bredare kompetens inom teamet. Å andra 
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sidan kan olikheter av detta slag bli kontraproduktivt, genom exempelvis ökad risk för 
konflikter. Hur team sätts samman får till följd av detta en stor betydelse, men vad de verkliga 
effekterna av olika medlemsammansättningar blir är av tidigare litteratur att döma inte helt 
klart. 
 
Mångfald och individuella olikheter menar Halfhill et.al. (2005) är av största vikt för att 
möjliggöra högre effektivitet. Det är dock mer komplext än så, menar Thomas och Ely (1996). 
För att effektivitet ska uppnås genom mångfald menar författarna att de olika individerna inom 
ett team eller en organisation dessutom måste få möjlighet att påverka och influera arbetet. Då 
samtliga medlemmar har lika hög grad av inflytande på organisationens verksamhet kan 
mångfaldens fördelar uppvisas. Utan en medlems möjlighet till inflytande och påverkan kan det 
snarare bli kontraproduktivt med olikheter (Magpili och Pazos 2017).  
 
Stor del av tidigare nämnd litteratur diskuterar ledarskapets roll för att utnyttja mångfald och 
dess fördelar, vilket återigen skapar relevans att studera självledande team. Vilka problem och 
fördelar avseende effektivitet kan mångfald i ett självledande team uppvisa? Samt vilken typ 
av mångfald är intressant att studera? 
 
1.3 Kön och jämställdhet 
En debatt som länge pågått, varit föremål för diskussion i regeringen och som fortfarande är ett 
aktuellt ämne är kvotering (DN, 2016). Att skapa lagar för vilken procent av en styrelse som 
måste utgöras av kvinnor, för att således skapa jämställdhet. Jämställdhet går under begreppet 
mångfald vilket tidigare nämnd litteratur menar bör möjliggöra för effektivitet i arbetsgrupper 
och organisationer (e.g., Tomas och Ely, 1996; Halfhill et.al., 2005).  
 
Det är dock inte på ett djupare plan utforskat vilka konsekvenserna blir ur ett 
effektivitetsperspektiv då olika könsfördelningar råder i en grupp. Studier har utförts gällande 
hur de olika medlemmarna individuellt i gruppen påverkas av homogena kontra heterogena 
grupper (e.g., Raghubir och Valenzuela, 2010), men hur ett teams kollektiva effektivitet 
påverkas är mer eller mindre förbisett.  
 
Hur könsheterogena kontra könshomogena team influerar effektivitetspåverkande faktorer, 
såsom kommunikation och problemlösningsförmåga, är en fråga som inte går att besvara i 
dagsläget. Genom att fokusera på könsfördelning i team kan vi då studera en del av begreppet 
mångfald, och belysa dess för- och nackdelar i relation till teameffektivitet. Om vi dessutom 
studerar team som självledande kan en lednings eventuella påverkan suddas ut och fokus riktas 
helt mot medlemsammansättningar och dess påverkan på ett teams effektivitet.  
 
Utifrån detta tycks det finnas ett behov och en möjlighet för vidare forskning. Med bakgrund i 
tidigare nämnd litteratur visar sig självledande team vara att sträva efter i organisationer 
(Magpili och Pazos, 2017). Genom att studera hur dessa team påverkar faktorerna 
kommunikation och problemlösningsförmåga beroende på könsfördelning, är målet att fördjupa 
forskningen kring team, medlemsammansättning och dess konsekvenser på effektivitet.  
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1.4 Experiment 
Denna studie ämnar undersöka hur teams effektivitet påverkas av dess medlem-
sammansättning, snarare än hur medlemmars individuella effektivitet påverkas. För att 
möjliggöra detta har effektivitetspåverkande faktorer med hjälp av teori framtagits, för att sedan 
studeras med hjälp av ett laboratorieexperiment. Detta ökar möjligheten att replikera studien 
och vidare kunna applicera resultatet i en bred organisatorisk kontext (Bryman och Bell, 2017). 
 
Som vi nämnt utifrån tidigare litteratur förändras individers effektivitet beroende av 
medlemsammansättningen. Dessutom är både mångfald i ett team och självledande team av 
litteraturen att döma att sträva efter för att skapa högre effektivitet. Med bakgrund i detta och 
den diskussion som förs kring behovet av jämställdhet genom lika fördelning av män och 
kvinnor på arbetsplatser har vi valt att fokusera vår studie på följande frågeställning:  
 
1.5 Frågeställning 
Hur påverkar medlemssammansättning ett självledande teams effektivitet? 
 
1.6 Syfte 
Syftet är att undersöka hur medlemsammansättning med avseende kön begränsar och skapar 
effektivitet i team samt att jämföra olika medlemsammansättningars påverkan på teams 
effektivitet.  
 
1.7 Avgränsning 
Begreppet mångfald kommer i koppling till teams medlemsammansättning att avgränsas till 
kön, det vill säga fördelningen av män och kvinnor. Andra potentiella faktorer med avseende 
mångfald och medlemsammansättning som kan påverka resultatet elimineras i så hög mån som 
möjligt med hjälp av det metodologiska tillvägagångssättet. Detta med syfte att i så stor 
utsträckning som möjligt fokusera på kön som den enda differentierande faktorn i dessa team. 
Dessutom sker en avgränsning inom begreppet effektivitet då det diskuteras utifrån 
kommunikation och problemlösningsförmåga, faktorer som tidigare litteratur menar påverkar 
effektiviteten. Andra faktorer som simultant påverkar effektivitet tas ej i beaktning. 
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2. Teori 
2.1 Introduktion till centrala begrepp 
Eftersom studien innefattar ett flertal begrepp som kan tolkas och definieras på olika sätt 
kommer följande avsnitt att kort introducera dessa. Begreppen definieras framförallt utifrån 
central och relevant teori. Avsnittet ämnar skapa en grund och större förståelse för den 
teoretiska utgångspunkt som följer. 
 
Team 
Distinktionen mellan begreppen grupp och team kommer att göras med hänsyn till hur 
prestation definieras inom respektive begrepp. Utifrån prestation beskrivs en grupp enligt 
Wilson (2008) som något vars prestation bedöms på en individuell nivå i relation till gruppen. 
Med andra ord tar begreppet "grupp" större fokus på individen och hur denne agerar och 
presterar i en grupp samt vilka faktorer som påverkar en specifik individs prestation.  
 
Denna studie kommer istället att studera team. Team definieras som en grupp av två eller fler 
socialt interagerande individer ihopsatta för att utföra organisatoriskt relevanta arbetsuppgifter 
och har ofta olika roller och ansvar (Kozlowski & Ilgen, 2006; Mathieu et.al., 2013). Utifrån 
prestation beskrivs team av Wilson (2008) som tillsammans ansvariga för resultatet. Ett teams 
prestation bedöms både utifrån individuell prestation och kollektivets prestation. 
 
Självledande team 
Är en direktöversättning på self managing teams (SMT) som Magpili och Pazos (2017) 
beskriver är team vilka inte har en utpräglad ledare. Således är det medlemmar i ett team som 
tillsammans organiserar och leder arbetet på ett självständigt sätt.  
 
Medlemsammansättning 
Thomas och Ely (1996) skriver om mångfald inom medlemsammansättningar, där kön är en 
faktor som bidrar till mångfald. Vidare kommer denna studie att definiera 
medlemsammansättning utifrån just kön och hur ett team är fördelat i antal kvinnor och män. 
 
Effektivitet 
Definieras traditionellt som vilken grad av måluppfyllelse som nås i förhållande till 
resursanvändning, något som alltid behöver mätas över tidsspann (Jacobsen et.al, 2008). 
Genom att mäta faktorer som påverkar effektiviteten inom teamen kan vi tydliggöra för teamens 
effektivitet och analysera dessa i kontexter utanför den experimentella miljön. Dessa faktorer 
är (1) kommunikation och (2) problemlösningsförmåga, faktorer som De Waal (2007) menar 
påverkar effektiviteten. Vidare så stärks kommunikationens påverkan av bland annat Hare och 
O'Neill (2000) och Butchibabu et.al (2016), samt att problemlösningsförmågas påverkan på 
effektivitet stärks av exempelvis Larson (2007) och Moses och Stahelskis (1999) 
 
Deliberativ kommunikation 
Butchibabu et.al (2016) argumenterar för att en hög grad av deliberativ kommunikation (vilket 
innebär reflekterande, eftertänksamma och rådgivande uttryck) skapar en delad vision och 
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effektivitet i team. Dessa typer av kommunikativa uttryck mellan teammedlemmar kommer 
vidare att användas för att kvantitativt kunna mäta kommunikationen.  
 
För att utveckla förståelse för vad denna studie betraktar som reflekterande, eftertänksamt eller 
rådgivande presenteras citat hämtade från experimentet och som illustrerar typiska exempel på 
dessa uttryck. Reflekterande kommunikation har exempelvis citerats som "vi kan nog kanske 
sätta den på den andra ledden". Eftertänksamhet exemplifieras som "men fungerar verkligen 
det?". Skillnaden mellan eftertänksam och reflekterande kommunikation är således att 
reflekterande utvärderar olika alternativ medan eftertänksam endast funderar över ett givet 
alternativ. Slutligen rådgivande kommunikation, som exempelvis innefattat "börja med att sätta 
ut sexan".  
 
Avbrytande 
Vi studerar så kallad avbrytande kommunikation, vilket innebär då någon i teamet avbryter den 
som talar. Avbrytande kan uttryckas för att visa oenighet eller enighet till det som sägs (Clark 
och Brennan, 1991). 
 
Undersökande frågor 
Då kommunikation i form av frågor mäts och analyseras är det frågor som ämnar att hämta 
information och detaljer i relation till en uppgift eller möjlig lösning, så kallade undersökande 
frågor (Hawkins och Powers, 1999). Övriga typer av frågor tas ej i beaktning då Hawkins och 
Powers (1999) menar att det är denna typ av frågor som skapar effektivitet, snarare än ett uttryck 
för osäkerhet exempelvis. 
 
Flipset heuristics 
Problemlösningsförmåga analyseras utifrån flipset heuristics som Larson (2007) menar är 
antalet synvinklar som har möjlighet att presenteras och evalueras på ett problem, ju högre dessa 
är ju högre antas ett teams problemlösningsförmåga vara. 
 
2.2 Teoretisk utgångspunkt 
I analysen av vår empiriska undersökning kommer teori om smågrupper ligga till grund och 
denna forskning bygger på studier kring hur små arbetsgrupper fungerar, effektiviserar och 
arbetar tillsammans utifrån olika givna faktorer. Analysen kommer att ske i ljuset av tidigare 
studier kring hur smågrupper kan effektiviseras och hur dynamiken internt påverkas av diverse 
faktorer. För att stärka relevansen av studien ytterligare kommer teori i relation till 
organisationseffektivitet att beröras. Att ta fasta på egenskaper som har samband till effektiva 
organisationer och på så sätt studera huruvida det finns en hög grad av dessa egenskaper i olika 
team blir relevant. 
 
2.2.1 Effektiva organisationer 
De Waal (2007) har analyserat studier med utgångspunkt i högpresterande och effektiva 
organisationer och utifrån detta har likheter mellan organisationers egenskaper identifierats. 
Författaren presenterar vilka egenskaper effektiva organisationer har gemensamt och hur 
vanligt förekommande dessa är. Utifrån detta ämnar författaren presentera kärnegenskaper i 
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relation till effektivitet inom organisationer, samband mellan dessa egenskaper och effektivitet 
menas att bevisas som följd. Författaren identifierar exempelvis samband mellan effektiva 
organisationer och organisationer med hög interaktiv kommunikation -  förmåga att förbättra 
arbetssätt och lösa problem samt organisationer som involverar alla medlemmar i 
arbetsgruppen. Samband som blir intressanta att föra vidare.  
 
2.2.2 Mångfald 
Thomas och Ely (1996) menar att organisationer kan bli mer effektiva då de på olika sätt tar till 
vara på sina anställdas förmågor och olikheter. Författarna diskuterar kring hur de olikheter 
som finns bör tas till vara på och även hur dessa bör influera arbetet.  
 
Det argumenteras även för hur en organisation aldrig kan bli lika effektiv som den organisation 
som tar till vara på mångfald på rätt sätt. Med "rätt sätt" menar författarna att en organisation 
kan uppnå olika nivåparadigm utifrån sitt involverande och effektiviserande av mångfald. Först 
då en organisation når det som författarna benämner "det tredje paradigmet" är man som mest 
effektiv. Med det tredje paradigmet menar man att organisationen och arbetsgrupperna kommer 
att lyssna till-, ta tillvara på-, reflektera över- och lära sig av olikheterna som bildas av 
mångfalden.  
 
I det första paradigmet, å andra sidan, menar författarna att man enbart strävar efter mångfald i 
form av 50/50 förhållanden, dessutom strävar man efter att lära arbetstagare att agera lika. Det 
andra paradigmet är då man låter individer med olika erfarenheter och bakgrund arbeta med 
arbetsuppgifter anpassade efter dessa olikheter. Övriga personer och resterande delar av 
organisationen influeras ej utav detta. Thomas och Ely (1996) menar att det tredje paradigmet 
inte bara är fördelaktigt, utan också att de första och andra paradigmen kan bli direkt 
kontraproduktivt för en organisation gällande dess effektivitet. 
 
Författarna skriver att först då mångfald kan påverka arbetet, är detta incitament för att skapa 
effektiva team. Vidare är alltså team en arbetsmetod för att effektivisera en organisation. Men 
hur team sätts samman och medlemmars möjlighet till påverkan är avgörande faktorer för i 
vilken grad teamet kan bidra till att effektivisera organisationen. 
 
Kön 
Vad gäller mångfald i grupper och när man mer specifikt studerar kön som variabel visar en 
studie presenterad av Zhang och Hou (2012), där man studerat mindre arbetsgrupper i Kina och 
USA, på att mångfald i form av kön kan påverka prestationen i dessa grupper positivt. 
Författarna menar på att i de grupper som studerades i Kina ledde mångfalden till att risken för 
konflikt i dessa grupper reducerades och detta bidrog därmed till en bättre prestation. I USA 
och Europa såg man inte att mångfalden hade en positiv påverkan på prestationen. Författarna 
grundade detta till stor del i att interaktionen mellan män och kvinnor skiljde sig åt mellan delar 
av världen, och att detta i sin tur beror på att de sociala rollerna män och kvinnor innehar ses 
och uppfattas olika.  
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Just denna interaktion mellan man och kvinna i mindre grupper studeras inte på ett grundligt 
sätt vidare. Det är dock intressant att diskutera hur denna interaktion återspeglas i 
kommunikation och problemlösning för att på ett djupare plan studera hur interaktionen mellan 
man och kvinna i ett team påverkar effektivitet.  
 
Vidare ställer sig Raghubir och Valenzuela (2010) frågan kring varför män och kvinnor väljer 
att antingen samarbeta eller konkurrera. Författarna ser kön som en källa till strategiskt 
tänkande. De menar att beroende på könsammansättning i en grupp så kommer 
prestationsskillnader att uppstå, vilket författarna hänför till att kön används strategiskt av de 
olika individerna. Exempelvis visas att en grupp med majoriteten män kommer att favorisera 
män, samt att kvinnorna i en sådan grupp presterar sämre till skillnad från när kvinnorna 
befinner sig i en grupp där män inte är majoritet. I och med detta syns en problematik mellan 
samarbete och könsfördelning i en grupp. Att se hur detta påverkar ett teams effektivitet kan 
således vara intressant. 
 
2.2.3 Övergripande smågruppsteori 
Arbete i team blir ett allt vanligare arbetssätt inom organisationer. I takt med att organisationer 
växer, en tilltagande föränderlig omvärld och med mer komplexa arbetsuppgifter agerar detta 
arbetssätt som ett verktyg för organisationer att förbli mer anpassningsbara, flexibla och 
självständiga. Olika krafter driver på skiftet från mer individuellt baserade arbeten till 
teambaserat arbete. Ökad konkurrens, sammanslagningar och innovation skapar ökat tryck på 
mångfald i färdigheter, höga nivåer av expertis, snabb respons och anpassningsbarhet. Team 
möjliggör för dessa karaktärsdrag (Kozlowski & Ilgen, 2006). Katzenbach och Smith (1993) 
menar vidare på att team kommer vara de grundläggande enheterna i en högpresterande 
organisation. Detta styrker de faktum att ett teams effektivitet bör vara av stort organisatoriskt 
intresse idag.  
 
Tidigare har det beskrivits att team kan effektivisera organisationer. Genom att applicera 
smågruppsteori som utgångspunkt för denna studie kan förklaringar och samband ges för hur 
team i sig effektiviseras samt vad som kännetecknar effektiva team. En del av syftet med denna 
studie grundas i tanken att för en organisation att bli effektiv genom team, krävs det i sin tur att 
dessa team är effektiva.   
 
Obalans och makt 
För att effektivisera team menar Magpili och Pazos (2017) att dessa bör struktureras som 
självledande team. Detta innebär att teamen är självgående och denna flexibilitet kan skapa en 
högre prestation. Författarna menar å andra sidan att ett flertal faktorer kan påverka dessa team 
i huruvida de arbetar effektivt och då dessa faktorer inte hanteras kan självledande team istället 
motverka ett teams effektivitet. En av faktorerna att hantera är teamets grad av mångfald. 
Författarna menar att mångfaldens påverkan inte är entydig. En positiv effekt kan uppnås tack 
vare en bredare kompetens, men dessa olikheter kan istället bli kontraproduktivt då det 
exempelvis kan skapas obalans i status eller makt. Således menar författarna att en obalans i 
maktfördelning kan medföra att mångfald blir kontraproduktivt för effektiviteten. Hur team 
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sätts samman är således av största vikt, för att medlemmarna ska utveckla en god förståelse för 
kommunikation och för relationen mellan varandra.  
 
Personlighetstyper 
Mathieu et.al. (2013) studerar medlemssammansättningar och dess effekter på ett teams resultat 
och prestation. Med denna studie försöker författarna indexera och förstå grupp-
sammansättningens påverkan. Man diskuterar huruvida ett teams prestation kan vara 
vederbörligen influerat av den individ som har lägst eller högst kompetens i teamet. Dock ser 
vi genom Larson (2007) hur team ökar prestationen, snarare än att individer på egen hand gör 
det. Studien visar att diversifierade grupper presterar bättre än vad teamets högst presterande 
individ gör själv. Därmed är den interna arbetsprocessen inom teamet högst influerande på dess 
effektivitet.  
 
Vidare diskuterar Mathieu et.al. (2013) olika personlighetstyper och dess effekter på teams 
effektivitet, hur vissa personlighetstyper kan störa grupprocessen och skada moralen i gruppen 
samt bidra till att andra medlemmar agerar mer defensivt. Sammanfattningsvis menar Mathieu 
et.al. (2013) att vissa medlemmar har större verkan på teamets aktiviteter och resultat än andra 
som en funktion av de roller och positioner medlemmarna tar. Detta belyser det faktum att trots 
denna studies fokus på de kollektiva aktiviteterna och resultaten teamen åstadkommer, blir de 
viktigt att ta hänsyn till dem interna relationerna mellan olika roller i teamet. Vidare också hur 
den relativa påverkan en medlem i teamet har, kan förändras beroende på uppgift eller andra 
krav som ställs på teamet.  
 
2.2.4 Deliberativ kommunikation 
En stor del av tidigare teori har visat på att organisationseffektivitet är av största vikt, samt hur 
detta kan uppnås genom team. Dock är effektivitet ett mångtydigt begrepp som uppnås med 
hjälp av flera faktorer och på olika sätt. Hare och O'Neill (2000) har studerat smågruppers 
effektivitet men också deras ineffektivitet och hur gruppen påverkas av den inre 
kommunikationen. De menar att en dålig kommunikation bevisas av att medlemmarna har olika 
visioner, känner frustration och utanförskap samt att gruppen visar på svårigheter med 
planering. Då kommunikationen inom teamet är god skapas en delad vision samt ett effektivt 
team.  
 
För att ytterligare specificera hur kommunikation kan påverka effektivitet i team så har 
Butchibabu et.al (2016) studerat olika typer av meddelanden som kommuniceras inom en 
grupp, och hur teameffektivitet påverkas av detta. Författarna menar att då en grupp visar på en 
hög grad av deliberativ kommunikation för vad som ska göras eller beslutas om, korrelerar detta 
med en hög effektivitet. Det anses hjälpa i att skapa en delad vision och således delaktighet. 
Dessutom visar denna studie på att då gruppen har en hög grad av reagerande kommunikation, 
så har teamet en lägre effektivitet. Med andra ord kan teamets typ av kommunikation vara en 
faktor som förklarar effektivitet i teamet. 
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2.2.5 Avbrytande 
En ytterligare förekomst inom kommunikation är att avbryta den som talar. Då majoriteten av 
en grupp är män kommer män att avbryta den som talar i större utsträckning. Även kvinnor 
tenderar att avbryta mer i mansdominerade grupper än i kvinnligt dominerade grupper, men 
inte i samma grad som männen (Karakowsky, McBey och Miller, 2004). Huruvida detta är 
negativt eller positivt är intressant att ta vidare.  
 
Att avbryta någon kan enligt Clark och Brennan (1991) vara ett sätt för de deltagande att visa 
enighet eller oenighet. Att avbryta i enighet är enligt författarna effektivitetshöjande då det 
främjar skapandet av en delad vision inom gruppen. Även oenigt avbrytande kan bedömas 
positivt, då detta kan leda till reflekterande kommunikation, vilket antas påverka effektiviteten 
positivt. Författarna menar dock att detta endast är ett faktum i de fall parterna är i synk med 
varandra och då reflektioner uppstår som en följd av oenigt avbrytande. Ej synkade parter kan 
istället medföra diskussioner vilka inte söker konsensus eller icke-reflekterade samtal, och 
istället skapa irritation och/eller simultana talare.  
 
Vidare argumenterar Clark och Brennan (1991) för att finna en gemensam grund i samtalet, 
vilket avbrytande kommunikation kan förhindra då samtalet ej leder till reflekterande 
kommunikation. Konsekvenserna kan då bli att effektiviteten minskar.  
 
2.2.6 Frågor 
Hawkins och Powers (1999) undersöker i sin studie huruvida det finns skillnader mellan män 
och kvinnor vad gäller frågor ställda i mindre grupper. Resultaten tyder inte på några märkbara 
skillnader i antalet frågor ställda mellan könen i grupperna. Å andra sidan visade det sig finnas 
skillnader i vilka typer av frågor som ställdes beroende på könen. Kvinnor ställde i större 
utsträckning mer "undersökande" frågor till skillnad från männen. Detta mönster menar 
författarna uppmuntrade interaktion och engagemang i gruppen, samt att kvinnorna genom 
dessa typer av frågor hämtade detaljer av information som ansågs nödvändiga för att gruppen 
skulle ta sig framåt på ett bra sätt. Dessa frågor anses inte, enligt författarna, ha att göra med 
osäkerhet eller ett bekräftelsebehov hos kvinnorna.  
 
Vidare menar författarna att med undersökande frågor, skapandet av ökad interaktion och 
engagemang, blir det möjligt att koppla det till mer effektivt beslutsfattande. Hawkins och 
Powers (1999) diskuterar också huruvida kvinnor i en grupp där de är majoritet, är mer benägna 
att ställa frågor och prata än vad de hade gjort i en jämställd grupp.  
 
2.2.7 Problemlösningsförmåga 
Effektivitet innefattar ett flertal faktorer och för att på ett djupare sätt besvara studiens 
frågeställning analyseras även teams problemlösningsförmåga. För att finna starkare argument 
med koppling till effektivitet presenteras återigen De Waals (2007) studie vilken belyser 
faktorer som starkt korrelerar med effektivitet. En av grunderna för effektiva organisationer 
utgörs av dess arbetsprocesser. Inom arbetsprocess så diskuterar De Waal (2007) exempelvis 
hur effektivitet skapas då organisationer förenklar och förbättrar arbetssätt. Detta leder till att 
organisationer blir mer anpassningsbara för förändringar och utveckling. Det utläses också att 
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effektiva organisationer genererar och implementerar nya idéer, utvecklas snabbt och är öppna 
för att utmana tidigare arbetssätt för att lära sig. De effektiva organisationerna kommer att vara 
innovativa och experimentera brett med utvalda idéer. 
 
I relation till De Waals (2007) resonemang kring effektivitetshöjande faktorer, menar Moses 
och Stahelski (1999) hur problemlösningsförmågan i team påverkar produktiviteten. 
Författarna menar att individer som löser problem är individer som identifierar olika problem i 
deras arbete och finner möjliga lösningar på dessa för att förenkla och förbättra arbetet. 
Individer med hög problemlösningsförmåga kommer alltså generera nya idéer för att utveckla 
och lära sig nya arbetsmetoder. Varför problemlösningsförmågan i team utgör en faktor som 
kan förklara dess effektivitet.  
 
Slutligen, i koppling till problemlösningsförmåga, så argumenterar Larson (2007) för att en 
högre problemlösningsförmåga genereras utav så kallade "flipset heuristics" - ett teams 
möjligheter att se på ett problem utifrån olika synvinklar. Denna aspekt antas möjliggöras 
ytterligare i diversifierade grupper, då författarna menar att dessa grupper innehar större grad 
av flipset heuristics. En högre grad av dessa menar man skapar förutsättningar för teamet att 
evaluera fler lösningar på ett problem. Att grupper med mångfald innehar högre grad av flipset 
heuristics går även i linje med Thomas och Ely (1996) som menar att just individers olikheter 
för med sig en bredare referensram och möjliggör för fler synvinklar och lösningar på samma 
problem.  
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3. Metod 
För att förklara hur ett teams sammansättning kan påverka dess effektivitet förlitar sig denna 
studies data på experiment gjorda i laboratoriemiljö som därefter har kunnat observerats med 
hjälp av videoupptagning. Målet var med denna metod att kunna identifiera möjliga och 
meningsfulla samband mellan medlemsammansättning och effektivitet. Vi ville med denna 
metod göra det möjligt att applicera studien och i ett större perspektiv och göra resultaten 
tillämpbara i olika organisatoriska kontexter och miljöer. Det möjliggjordes genom att mäta 
och analysera faktorer som påverkat effektiviteten och inte teamens resultat i sig.  
 
Vårt val att experimentera med tre olika team i en så kallad laboratoriemiljö möjliggjorde till 
skillnad från fältexperiment en större chans för oss att kunna kontrollera och påverka 
experimentets uppläggning och genomförande (Bryman och Bell, 2017). Laboratoriemiljön 
bidrar också till att reducera diverse omvärldsfaktorers effekt, som eventuellt kan störa den 
experimentella processen och experimentets trovärdighet (Hsu et.al, 2017).  
 
Detta tillvägagångssätt gjorde det enklare för oss att slumpmässigt fördela individer till de tre 
teamen till skillnad från en verklig situation. Detta var en viktig faktor för att på ett trovärdigt 
sätt kunna studera medlemsammansättningar. I och med den ökade kontroll som möjliggjordes 
kunde den interna validiteten för vår studie stärkas. Enligt Bryman och Bell (2017) kan också 
laboratorieexperiment öka möjligheterna att kunna replikera experimentet, då det inte är starkt 
kopplat till en specifik miljö eller kontext vilket går i linje med denna studies syfte och mål. 
Vårt val att inte göra ett fältexperiment i specifik miljö leder till ökade möjligheter att applicera 
och använda resultaten i olika sammanhang där medlemsammansättning kan komma att spela 
en roll.  
 
3.1 Urval  
Deltagare i experimentet bestod av tolv studenter vid Örebro universitet. De tolv studenterna 
delades in i tre olika grupper efter en, för experimentet, optimal fördelning. Deltagarna 
studerade ekonomi eller systemvetenskap och befann sig inom en grundkurs. I varje team 
placerades två personer från varje program. Deltagarna i experimentet kände inte varandra 
sedan innan och fick inte heller möjlighet att träffas innan experimentets början. Experimentet 
tog plats i ett klassrum vid Örebro universitet där en tid var avlagd för respektive team att 
genomföra uppgifterna som experimentet bestod av.  
 
Två klasser fick inför valet av de slutgiltiga tolv deltagarna ta del av en enkät. Syftet med denna 
var att eliminera eventuella personliga faktorer och olikheter som kan ha påverkat de resultat 
som tagits fram. Utifrån denna enkät kunde de personlighetstyper som deltagarna antar i team 
identifieras och på så sätt kunde vi välja ut deltagare och fördela ut dessa individer över de tre 
experimentgrupperna. Följden var att respektive grupp innehöll samma uppsättning av 
personlighetstyper. Dessa tolv deltagare delades in i grupper om fyra och bildade som nämnts 
tre grupper. Sammansättningar av grupperna utgick från kön där en grupp bestod av enbart män, 
en av enbart kvinnor och en grupp av två män och två kvinnor. Deltagarna som valts ut till 
experimentet var inte medvetna om syftet. Andra differentierande faktorer förutom kön, som 
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erfarenhet, kunskap och ålder eliminerades med hjälp av den personliga enkäten samt blev 
slumpmässigt och naturligt fördelat över de tre grupperna. 
 
3.1.1 Belbinstudie 
Med bakgrund i studies avgränsning hjälpte en enkät att eliminera faktorer som skulle kunna 
inverkat på de effektivitetsvariationer som studien visade. Detta grundade sig främst i Mathieus 
et.al. (2013) studie kring olika personlighetstypers effekt på ett teams prestation. Delvis hur 
olika personlighetstyper kan störa grupprocesser men också hur vissa individer kan ha större 
inverkan på ett teams aktiviteter än andra. I och med detta var målet att skapa grupper inför 
experimentet med människor vilka kunskapsnivån, personlighetstyper och nuvarande 
sysselsättning är så homogent som möjligt. Därefter kunde vi med hjälp av enkäten skapa team 
bestående av samma uppsättning personlighetstyper och minska risken för att 
personlighetsvariationer inverkar på teamets prestation. 
 
Enkäten är ett resultat av Belbins (1981) studie för att förstå vilka personlighetstyper som olika 
individer alltid antar i team. Studien identifierade nio olika typer av individer då de arbetar i 
team. Genom att teamen i vår studie alla bestod av samma uppsättning personlighetstyper antas 
dessa ha samma grad av påverkan i samtliga team. Dierendonck och Groen (2008) har studerat 
Belbins (1981) framtagna enkät för teamroller, menar att de funnit validitet för dess 
användning. 
 
Vidare var det inte en specifik personlighetstyp som eftersträvades i undersökningen då teorin 
kring dessa inte analyserades vidare och var inte en del av studiens frågeställning och syfte. 
Enkätens syfte var endast att skapa team med exakt samma personlighetstyper, för att på så sätt 
minimera risken för att dessa påverkar teamens effektivitet på olika sätt. 
 
Enkäten delades ut i klassrum vid Örebro universitet. Då respondenterna fyllde i enkäten så fick 
de även svara på om de hade möjlighet att delta i studiens följande experiment. Enkäten är 
uppdelad i sju olika sektioner där varje sektion har sju olika påståenden som går i linje med de 
nio rollerna. För varje sektion får deltagaren tio poäng och dessa poäng ska delas ut till de 
påståenden som är mest överensstämmande för respondenten. Ju mer påståendet stämmer 
överens med respondenten i fråga, ju högre poäng tilldelas det påståendet. Slutligen samlades 
dessa enkäter in och vi kunde då beräkna respondentens resultat och dess personlighetstyp. De 
personlighetstyper som Belbin (1981) identifierat redogörs i bilaga 5, där även de valda 
personlighetstyperna per individ och team illustreras. 
 
3.2 Experiment 
Experimentet bestod av tre stycken uppgifter. Deltagarna fick vid utsatt tid sätta sig tillsammans 
i ett mindre klassrum och direkt sätta igång med uppgifterna. Varje team blev tidigare samma 
vecka meddelade vilken tid de skulle delta i experimentet. Tiderna var planerade på ett sätt som 
medförde att de tre teamen inte fick möjlighet att träffas och således diskutera experimentet 
med varandra. Detta gjordes för att stärka validiteten av experimentet ytterligare.  
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Kortare instruktioner i pappersform tillsammans med eventuellt material fanns tillgängligt på 
bordet framför dem. Uppgifterna skulle lösas tillsammans i teamet och teamen fick inte påbörja 
en uppgift förens föregående uppgift var klar. Vid slutförandet av en uppgift fick deltagarna i 
respektive team räcka upp en hand för att illustrera att de var klara med en uppgift. Detta gjorde 
det enklare för oss att mäta tiden det tog för teamet att lösa respektive uppgift vid den senare 
analysen av videomaterialet.  
 
Uppgifterna har ett korrekt svar och är på en grundläggande problemlösningsnivå. Det behövs 
således inga förkunskaper för att kunna lösa dessa uppgifter, utan man utgår från att alla 
människor i denna ålder ska kunna lösa dem. Uppgifterna är valda då de möjliggör för 
samarbete mellan teammedlemmarna som sedan leder fram till en prestation, en slutprodukt. 
Valet av problem är dock inte det väsentliga. Vårt syfte var att studera deltagarnas 
kommunikation under tiden de löser problemet samt om - och i så fall - hur snabbt de löste 
problemen. Eftersom detta var gemensamt för samtliga team var det väsentligt att det var 
identiska uppgifter som delas ut, samt att dessa per definition var problem snarare än uppgifter 
(Skolverket u.å.). 
 
3.2.1 Problemuppgift 1 
Den första uppgiften var av praktisk karaktär. Denna uppgift benämns som "ljusproblemet" och 
skapades år 1945 av en psykolog vid namn Karl Duncker. Vårt syfte med denna uppgift var att 
möjliggöra observation av effektivitetsökande faktorer. Uppgiften kräver kommunikation och 
problemlösningsförmåga. De tre teamen hade ett stearinljus, en tändsticksask och ett antal 
häftstift till förfogande. Uppgiften gick ut på att kunna sätta upp ljuset på en anslagstavla, tända 
det och förhindra att stearin droppar ner på golvet. Det finns bara en lösning vilket gjorde att vi 
kunde mäta prestationen på ett tydligt sätt. Problemet ligger i att förstå att även tändsticksasken 
är användbar, inte enbart för att tända stearinljuset med. Rätt och därmed optimal lösning är då 
att teamet förstår att de ska fästa tändsticksasken på anslagstavlan med häftstiften och sedan 
placera det brinnande ljuset i asken. Förutom den korta instruktionen och materialet till 
förfogande gav vi inga ytterligare instruktioner för hur uppgiften skulle lösas. 
 
3.2.2 Problemuppgift 2  
Uppgiften beskrivs som ett grundläggande matematiskt problemlösningstest som också 
möjliggör för kommunikation och samarbete. Teamet fick en bild med en triangel bestående av 
tomma cirklar. Triangeln bestod av totalt sex cirklar. Uppgiften gick ut på att fylla i dessa cirklar 
med siffrorna 1–6 så att varje sida av triangeln hade summan 11. Uppgiften hade endast en 
korrekt och därmed optimal lösning. Teamen behövde enbart en penna för att lösa uppgiften.  
 
3.2.3 Problemuppgift 3 
Uppgift 3 var precis som föregående teoretiskt präglad. Uppgiften testade problemlösnings-
förmåga och möjliggjorde för behovet av kommunikation och samarbete. Teamen fick en bild 
på tre hinkar – en fylld med 8 liter vatten, en tom hink som rymmer 5 liter och en tom hink som 
rymmer 3 liter vatten. Uppgiften gick ut på att ta reda på och motivera hur och om det var 
möjligt att fylla hinken som rymmer 5 liter med exakt 4 liter vatten. Dessutom skulle teamet 
lösa uppgiften genom så få vattenöverföreningar som möjligt. Ju färre vattenöverförningar, ju 
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mer optimal var teamets lösning, där den mest optimala lösningen var 8 vattenöverförningar. 
Mer instruktioner än så gavs inte. Teamen behövde bara en penna för att lösa uppgiften.  
 
3.3 Datainsamling 
Experimentet filmades med ett godkännande från alla deltagare innan experimentets början. 
Detta gjordes för att på ett djupt sätt kunna observera kommunikationen inom teamet. För att 
på ett noggrant sätt kunna analysera kommunikationen möjliggör videoinspelning att kunna gå 
tillbaka till sekvenser som kan uppfattas som otydliga. Videoinspelning gav oss möjlighet att 
tydligt se till vem kommunikation var riktad, vem i teamet som uttryckte kommunikationen, 
sortera ut simultana talare och att bättre bedöma respektive teams prestationer i relation till 
uppgifterna. Videoinspelning möjliggjorde också för oss att inte behöva befinna oss i samma 
rum som deltagarna och eventuellt påverka deltagarnas agerande och beteende med vår närvaro.  
Därefter observerades det videoupptagna materialet för att kunna framställa empirin utifrån ett 
observationsschema (bilaga 1) innefattande relevant typ av kommunikation. Congdon et.al. 
(2016) argumenterar för användandet av videoinspelning. Författarna menar att denna typ av 
datainsamling möjliggör inhämtande av information som med andra metoder inte är möjligt. 
 
3.4 Databearbetning 
Att studera samtliga team och individer utifrån samma förhållanden var viktigt för att kunna 
föra relevanta slutsatser. Vi valde därför att använda ett observationsschema innefattande 
tydliga riktlinjer och som går i linje med de faktorer vi valt att studera i de olika teamen. Dessa 
ska vara enkla att mäta och studera, för att i så låg mån som möjligt behöva göra egna tolkningar 
utifrån de observationer som sker. Detta går i linje med det Bryman och Bell (2017) menar bör 
upprättas för att kunna observera samtliga deltagare på ett systematiskt sätt. Utifrån detta sattes 
mätbara riktlinjer upp: (1) antal gånger en person reflekterade över en lösning till uppgiften 
eller uppgiften i sig, (2) antal eftertänksamma utryck, (3) antal givna råd från en medlem till en 
annan. Riktlinjer 1–3 innefattade således den totala deliberativa kommunikationen. Vidare så 
mättes (4) antalet ställda undersökande frågor. Slutligen observerades avbrytande, vilket 
delades upp för att mäta (5) eniga avbrytanden och (6) oeniga avbrytanden. Dessa sex olika 
mätbara observationer utgjorde den kommunikativa delen i observationsschemat. Då någon av 
observationspunkterna 1–6 uttrycks så delgavs en "poäng" (som vi vidare väljer att benämna 
det då en person utrycker någon av 1–6) till den medlemmen och det teamet. 
 
Problemlösningsförmåga observerades genom att bedöma hur väl teamen löste uppgifterna. I 
uppgift 1 och 2 så fanns en lösning som bedöms optimal. Observationsschemat markerades med 
"Ja" om de funnit optimal lösning och "Nej" om de funnit en felaktig lösning eller ingen alls. 
Uppgift 3 benämndes på liknande sätt då teamet löst eller inte löst uppgiften, uppgift 3 var dock 
annorlunda i det att den kan lösas med olika kvantitet. Så låg kvantitet som möjligt är 
fördelaktigt, varför även antalet observeras i denna uppgift för att bedöma i vilken grad 
lösningen var optimal (se Problemuppgift 3, s.14). 
 
Vidare var även analysen av teamets kommunikation beroende av vem som uttryckte vad inom 
teamet. Observationsschemat delades därför också upp för vem i gruppen som kommunicerade 
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de olika uttrycken. Detta skapade möjligheten att slutligen skapa en sammanställning av 
kommunikationen utifrån de olika medlemmarna samt jämföra männen och kvinnorna i det 
jämställda teamet. Att tydligt veta vem som ska observeras hjälpte i enlighet med Bryman och 
Bell (2017) att skapa ett tydligt fokus i observationsschemat. Vårt observationsschema för de 
tre teamen åskådliggörs i bilaga 1.  
 
3.5 Analysmetod  
Utifrån det framtagna observationsschemat kunde vi kvantitativt mäta de faktorer som var valda 
att observeras. Ur observationen av experimentet kom även kvalitativa data att tas fram, vilket 
utvidgade möjligheten att analysera de olika teamen. Eftersom faktorerna som observerades var 
framtagna och motiverade med grund i tidigare forskning kunde empirin på så vis analyseras 
utifrån detta. Analysen kom att utgå ifrån en identifiering av kopplingar och samband mellan 
de observerade faktorerna samt hur litteraturen menar att dessa resultat antas påverka 
effektivitet i organisatoriska kontexter. För att tydliggöra detta har en analysmodell skapats. 
Utifrån denna ämnar vi förklara hur det empiriska framtagandet var utformat och för att skapa 
förståelse kring hur en analys möjliggjorde en koppling mellan studiens empiriska resultat och 
effektivitet i en större organisatorisk kontext.   
 
3.5.1 Modeller för studien 
Utifrån tidigare teori har samband identifierats för vad som påverkar effektivitet "E" i team. 
Två begrepp har identifierats som påverkar graden av effektivitet; kommunikation "K" och 
problemlösningsförmåga "P". Sambanden utgör den teori som ligger till grund för studien och 
dess möjligheter att kunna förklara skillnader i olika teams effektivitet. Sambanden är 
illustrerade i modell 1.  
 

 
Modell 1. Studiens teoretiska modell 

 
Då denna studie syftar att förklara hur medlemsammansättning "M" påverkar effektivitet i team 
så kommer de identifierade effektivitetspåverkande faktorerna studeras utifrån olika 
medlemsammansättningar. Detta utgör en empirisk grund för studien och bidrar sedan till att 
kunna analysera hur effektiviteten påverkas av medlemsammansättning.  Experimentet är med 
hjälp av denna modell utformat på ett sätt som möjliggör jämförelser mellan olika 
medlemssammansättningar och hur faktorerna kommunikation respektive 
problemlösningsförmåga skiljer sig och tar sig uttryck i de olika teamen. Således ämnar 
modellen jämföra resultatet mellan de olika teamens kommunikation och 
problemlösningsförmåga. Detta är vad vi kallar empirimodell och åskådliggörs i modell 2. 
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Modell 2. Empirimodell 

 
Analysmetoden kom att grundas ur den analysmodell som framtagits, denna åskådliggörs i 
modell 3. Som nämnts är det denna modell som med hjälp av teori och empiriska resultat 
kommer att ligga till grund för analysen av de studerade teamen. 
 
Ur den empiriska modell som framtagits kunde medlemsammansättningens påverkan på 
kommunikation och problemlösningsförmåga identifieras. Den eventuella påverkan 
identifierades med hjälp av observationsschemat, där skillnader i kommunikation och 
problemlösningsförmåga studerades mellan teamen. Genom detta kunde de olika teamen var 
för sig analyseras utifrån de observerade faktorerna och i vilken grad dessa skapar effektivitet. 
Analysmodellen möjliggjorde en djupare förklaring till hur medlemsammansättningen påverkar 
respektive teams effektivitet. Dessutom skapade analysmodellen förutsättningar för att jämföra 
teamen emellan, genom att jämföra de samband som modellen visar. 
 
En sammankoppling av teori- och empirimodellen skapar en tydlig bild kring hur denna studie 
är uppbyggd, samt hur den empiriska framtagningen kan kopplas till effektivitetsförändringar. 
Grunden är således att studera hur problemlösningsförmåga och kommunikation skiljer sig 
beroende på teamets sammansättning av medlemmar. För att i analysen djupare studera dessa 
skillnader och dess eventuella påverkan på effektiviteten hos respektive team. Vilket då kan 
förklara effektivitetskillnader beroende på medlemsammansättning i andra organisatoriska 
sammanhang.   
 

 
Modell 3. Analysmodell 

 
3.6 Kritisk diskussion 
En utmaning med detta experiment var, trots den ökade kontroll och reducering av påverkande 
omvärldsfaktorer som följer vid ett laboratorieexperiment, svårigheterna med att bestämma den 
externa validiteten. Främst då det enligt Bryman och Bell (2017) är sannolikt att 
laboratoriemiljön inte har med en verklig situation eller vardagliga erfarenheter att göra. Dock 
minimerade vi denna risk genom att utforma de problem och uppgifter som grupperna ställs 
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K 
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E 
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inför på sätt som går att hänföra till verkligheten. Detta innefattade främst hur grupperna 
arbetade, inte hur uppgifterna var utformade i sig. Vilket också studiens syfte klargör och som 
går i linje med målet att kunna applicera studien i flera olika organisatoriska kontexter där team 
spelar en roll. Medlemsammansättningens påverkan på effektivitet i detta fall härrör inte till en 
specifik miljö eller bransch. Detta kom också att minska risken för låg ekologisk validitet då 
det scenario som teamen ställdes inför och den kontext de befann sig inom, var högst relevant 
för vardagssituationer och har goda kopplingar till verkligheten (Bryman och Bell, 2017).  
 
En annan utmaning som beskrivs i metodlitteraturen var valet att experimentera med studenter. 
Detta förs återigen till diskussionen kring extern validitet och svårigheterna att med studenter 
uppnå denna (Bryman och Bell, 2017). En svårighet ligger generaliserbarheten och att kunna 
applicera ett resultat från en studie baserat på studenturval på en bolagsstyrelse exempelvis. 
Hsu et.al. (2017) menar dock på att om ett experiment är väglett med väldefinierad teori, kan 
ett urval baserat på studenter användas för att testa teorier med en bred och universell 
applicerbarhet till verkliga kontexter och miljöer. Något som denna studie fokuserat starkt på, 
med bakgrund i teorin och i denna studies syfte.  
 
Studien fångar ett högst relevant och aktuellt fenomen idag och med tanke på den generella 
grund i experimentets utformning vad gäller design av uppgifter och miljö, menar vi att 
resultaten går att applicera och byggas vidare på för framtida forskning och i framtidens 
organisationer. Denna samverkan mellan historia, åtgärd och resultatens giltighet både idag och 
i framtiden minimerade också hoten på den externa validiteten (Bryman och Bell, 2017).  
 
Kritik kan riktas till att urvalet var relativt litet i detta experiment vilket kan leda till en låg 
sannolikhet att de resultat som uppvisas anses generella för liknande situationer. Dock menar 
vi att denna studie är ett första steg i att förstå hur medlemsammansättningar med avseende kön 
kan påverka ett teams effektivitet. Då resultaten analyseras och stärks genom tidigare litteratur 
menar vi att studien skapar möjlighet att belysa problem men också fördelar som finns med att 
skapa heterogena kontra homogena team. Studiens resultat kan då tas vidare och prövas i studier 
som är mer omfattande och som studeras i andra sammanhang. 
 
Slutligen kan det även diskuteras kritiskt till huruvida just medlemsammansättningen har 
påverkat effektiviteten i teamen. Som vi redogjort för tidigare anses det finnas många faktorer 
inom team som kan påverka hur de arbetar och hur effektiva de kan anses vara. Dock har denna 
studie valt personer vilka studerat lika lång tid, personer inom samma utbildning men dessutom 
har en enkät applicerats och använts inför studien. Detta för att ta fram identiska 
personlighetstyper till varje team. Övriga faktorer har alltså i en så hög grad som möjligt 
eliminerats och ett omfattande fokus har lagts på könsfördelningen i teamen, dels i experimentet 
och dels genom använd teori. 
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4. Resultat 
Sammanställningen av resultatet i detta avsnitt kommer att grundas i den empiriska modell som 
presenterats tidigare. Således presenteras resultatet utifrån teamens sammansättning och 
respektive teams grad av kommunikation och problemlösningsförmåga. I tabell 1 nedan visas 
observationsschemat som presenterar samtliga resultat av observationerna i experimentet. 
 

 
Tabell 1. Observationsschemat med samtliga resultat 
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4.1 Kommunikation 
För att studera teamens effektivitet har begreppet brutits ner till kommunikation, vilket har en 
stark påverkan på effektivitet. Kommunikation har studerats i observationsschemat och där har 
tre kommunikationstyper lyfts fram. Dessa är deliberativ kommunikation, avbrytande 
kommunikation samt undersökande frågor.  
 
Vidare kommer resultatet från den experimentella studien att presenteras och slutligen kommer 
gruppernas resultat att jämföras för att skapa förståelse för resultatet. Framställningen sker 
framförallt kvantitativt för att studera hur många gånger någon av dessa uttryck kommuniceras. 
Eftersom teamen fick arbeta utan en fast tidsram blev den totala arbetade tiden olika. Då ett 
team arbetar längre finns möjligheten att nå högre kvantitet, varför vi valt att även jämföra 
kvantitet per minut. Det manliga teamets resultat presenteras i löpande text först, därefter det 
kvinnliga och sist det jämställda. Varje avsnitt avslutas med en övergripande jämförelse mellan 
teamens resultat.  
 
4.1.1 Deliberativ kommunikation 
Den deliberativa kommunikationen kännetecknas av tre olika typer av kommunikation, vilka 
blir relevanta att presentera var för sig. Detta avsnitt kommer därefter att avslutas med en 
sammanställning av den totala deliberativa kommunikationen.  
 
Reflektion 
Då en medlem i ett team reflekterat över den givna uppgiften och/eller över en alternativ 
lösning, har medlemmen delgivits en poäng inom denna kommunikationstyp. Exempel på 
meningar som delgivits dessa poäng är "vi kan nog kanske sätta den (tändsticksasken, se 
Problemuppgift 1, s.14) på den andra ledden" eller "om vi börjar med att sätta ut sexan (se 
Problemuppgift 2, s.14) blir det nog enklare". 
 
I det manliga teamet ser vi reflekterande kommunikation vid totalt 7 antal tillfällen. Denna var 
fördelad genom att två medlemmar nämnde något reflekterande varsin gång, en medlem 0 
gånger och en av de fyra medlemmarna reflekterade över uppgiften eller en lösning 5 gånger. 
Då den totala tiden detta team arbetade var 6 minuter och 30 sekunder så uppstod reflekterande 
kommunikation i teamet i snitt 1,08 gånger per minut. Det kvinnliga teamet arbetade totalt 7 
minuter och 30 sekunder och nämnde då något reflekterande 12 gånger, vilket resulterade i 1,6 
gånger per minut. Där fördelningen bestod av att tre medlemmar stod för 4 antal reflektioner 
vardera samt en person stod för 0. Det heterogena teamet nämnde något reflekterande totalt 6 
gånger, varav männen stod för 2 reflektioner (1 vardera) och kvinnorna för 4 reflektioner (2 
reflektioner vardera). Detta skedde under 16 minuter och 15 sekunder, vilket medför 0,37 
reflektioner per minut.  
 
Jämförelsevis, "reflekterade" det jämställda teamet 34% av vad det manliga teamet gjorde, samt 
23% av vad det kvinnliga teamet gjorde. Det kvinnliga teamet hade vidare flest antal 
reflektioner - 48% fler gentemot det manliga teamet som uttryckte nästflest.  
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Figur 1. Reflekterande kommunikation per minut för diverse team 

 
Eftertänksamhet 
Då reflekterande kommunikation har gemensamt att personen väger alternativ mot varandra 
eller reflekterar över om uppgiften betyder och/eller ska lösas på det ena eller andra sättet, 
saknar eftertänksam kommunikation alternativ att överväga. Således är detta kommunikation 
där medlemmen funderar över vad något betyder eller hur lösningen faktiskt fungerar och vilka 
konsekvenser en lösning eventuellt får. Likt reflekterande kommunikation delgavs ett poäng 
per gång detta uttrycktes. Exempel på meningar som delgivits dessa poäng är "men fungerar 
verkligen det?" och "kan man fylla hinkarna med mer vatten (se Problemuppgift 3, s.14)?". 
 
Det manliga teamet uppvisade totalt fem eftertänksamma uttryck, vilket medförde 0,77 uttryck 
per minut. Det kvinnliga teamet uppnådde antalet utryck av eftertänksamhet totalt 20 gånger, 
2,67 gånger per minut. I det heterogena teamet uttryckte kvinnorna totalt 19 eftertänksamma 
meningar medans männen i detta team totalt nådde fyra meningar.  
 
Jämförelsevis, uttrycker en kvinna i det heterogena teamet något eftertänksamt 4,75 gånger så 
ofta som männen i samma team. Slutligen så sågs 23 meningar som eftertänksamma i detta 
team, vilket medför 1,42 eftertänksamma uttryck per minut.  
 
Eftertänksam kommunikation var högre än reflekterande kommunikation i alla team förutom 
det manliga. Genomgående sågs en relativ jämn fördelning av denna kommunikation i det 
manliga respektive kvinnliga teamet, i jämförelse med det heterogena teamet där kvinnorna 
utgav betydligt fler eftertänksamma uttryck inom teamet. 
 

 
Figur 2. Eftertänksam kommunikation per minut för diverse team 
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Rådgivande 
Den rådgivande kommunikationen skiljer sig ifrån de två tidigare då den per definition är 
uppmanande. Då rådgivande kommunikation uttryckts uppmanar medlemmen till en viss typ 
av tänkande eller handling från en eller flera medlemmar i teamet. Exempel på meningar som 
delgivits dessa poäng är "börja med att sätta ut sexan (se Problemuppgift 2, s.14)" och "testa 
att balansera ljuset efter vi tänt det (se Problemuppgift 1, s.14)". 
 
I det manliga teamet gavs ett totalt antal rådgivande meningar riktat mot en annan medlem eller 
till hela teamet 3 gånger. Detta resulterade i att teamet erhöll råd från en medlem 0,46 gånger 
per minut. I det kvinnliga teamet gavs råd 2 gånger och dessa ifrån samma person, vilket 
resulterar i 0,27 råd per minut. Slutligen så gav det heterogena teamet råd totalt 10 gånger, där 
samtliga var uttryckta av männen. Detta resulterade i 0,62 råd per minut i det heterogena teamet.  
Jämförelsevis resulterar det kvinnliga teamets 0,27 råd per minut en andel på 58% av det 
manliga teamets råd per minut. Det heterogena teamet uttryckte flest antal råd totalt i jämförelse 
med resterande team. Det heterogena teamets 0,62 råd per minut, visar på en ökning med 35% 
i jämförelse med det manliga teamet och en procentuell ökning med 130% jämfört med det 
kvinnliga teamet.  
 

 
Figur 3. Rådgivande kommunikation per minut för diverse team 

 
Sammanställning av deliberativ kommunikation 
Slutligen visas nedan en sammanställning av den totala deliberativa kommunikationen. Den 
enda medlemmen av de totalt tolv deltagarna som slutade på 0 uttryckta deliberativa 
kommunikationstyper tillhörde det manliga teamet. Detta team hade totalt 15 deliberativa 
uttryck, vilket resulterade i 2,31 per minut. Det kvinnliga teamet uttryckte sig av totalt 34 
poänggivande meningar vilket resulterade i 4,53 stycken deliberativa uttryck per minut. Det 
heterogena teamet utryckte någon typ av deliberativ kommunikation totalt 39 gånger vilket 
medförde 2,40 uttryck per minut, där männen stod för 16 och kvinnorna för 23.  
 
Det manliga teamet hade lägst antal per minut, men endast 3,75% lägre än det heterogena 
teamet. Kvinnliga teamet, vilka hade flest deliberativa uttryck per minut, visade 96% fler 
uttryck per minut än det manliga teamet. 
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Figur 4. Deliberativ kommunikation per minut för diverse team 

 
4.2 Avbrytande 
I detta avsnitt presenteras resultatet av antalet gånger en medlem avbryter någon annan i teamet. 
Uttrycket avbrytande har delats upp i avbrytande som sker i enighet och avbrytande som sker i 
oenighet. Båda dessa typer av avbrytande är poänggivande. I det manliga teamet sker 
avbrytande i enighet 14 gånger och i oenighet 2 antal gånger. I det kvinnliga teamet avbryter 
medlemmarna andra 10 gånger i enighet och 3 antal gånger i oenighet. I båda dessa team sker 
en relativt jämn fördelning i avbrytande mellan medlemmarna. Det heterogena teamet visar upp 
avbrytande kommunikation 5 gånger i enighet och 6 antal gånger i oenighet.  
 
I jämförelse med det manliga respektive kvinnliga teamet visar det heterogena teamet således 
på en lägre grad av avbrytande kommunikation i enighet men en högre grad av avbrytande 
kommunikation i oenighet. I det heterogena teamet visas inga märkbara skillnader mellan män 
och kvinnor i antal gånger någon i teamet avbryter en medlem. 
 

 
Figur 5. Avbrytande per minut för diverse team och uppdelning av enighet och oenighet 
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De frågor som är poänggivande är frågor som kan kallas undersökande frågor. Dessa 
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problemet eller för alternativa lösningar. Dessa har exempelvis ställts som "får vi använda 
asken (tändsticksasken, se Problemuppgift 1, s.14) tror ni?" eller "rinner det inte ner stearin 
då (se Problemuppgift 1, s.14)?".  
 
I det manliga teamet ställdes totalt sju frågor, vilket medförde 1,08 frågor per minut. Det 
kvinnliga teamet stod för totalt 28 frågor, 3,73 per minut. Slutligen det heterogena teamet som 
stod för 22 ställda frågor, 1,35 per minut. I det heterogena teamet stod männen för totalt 4 frågor 
medans kvinnorna stod för 18 frågor. 
 

 
Figur 6. Frågor ställda per minut för diverse team 

 
Även hur dessa frågor var fördelade per tidsintervall studerades då tydliga skillnader mellan 
teamen observerades från videoinspelningen. I de två homogena teamen märktes låga 
fluktuationer i antal frågor ställda då de räknas minut för minut. Detta redogörs för i bilaga 2 
och 3. Skillnaden uppstod då de jämfördes med det heterogena teamet, där det istället visas 
stora fluktuationer mellan olika tidsintervall. Det uppstod en hög grad av frågor under de första 
minuterna, samt i mitten av experimentet, men betydligt lägre däremellan samt i slutet av 
experimentet. Vilket är presenterat i figur 7.  
 

 
Figur 7. Frågor ställda illustrerat för varje minut i heterogena teamet 
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4.4 Problemlösningsförmåga 
För att avgöra graden av problemlösningsförmåga utgår resultatet från hur väl respektive teams 
lösning faktiskt löste problemet samt tiden det tog för teamet att komma fram till en lösning. 
Uppgift 1 löses på bästa sätt då ljuset ställs i tändsticksasken, med tändstickorna utplockade, 
och asken fastsatt med häftstift i anslagstavlan. Uppgift 2 har ett rätt svar vilket ej kan vara 
bättre eller sämre. Uppgift 3 löses på bästa sätt då så få antal vattenöverförningar sker mellan 
hinkarna. 
 
Resultaten visade att det manliga teamet löste de tre uppgifterna på kortast tid, totalt 6 minuter 
och 30 sekunder samt att deras lösningar på uppgifterna i hög grad löste de faktiska problemen. 
Uppgift 1 och 2 fann teamet optimala lösningar på, vid uppgift tre löste de den på ett godkänt 
men inte optimalt sätt. Lösningen på uppgift 3 behövde 12 stycken vattenöverförningar när den 
optimala lösningen enbart behövde 8 vattenöverföringar.  
 
Det kvinnliga teamet kom fram till lösningarna på totalt 7 minuter och 30 sekunder och löste 
de faktiska problemen i högst grad, alla uppgifter nådde optimal lösning utom uppgift 3 i vilken 
lösningen behövde 9 vattenöverförningar. Det heterogena teamet löste uppgifterna på 16 
minuter och 15 sekunder. Detta team fann en lösning på uppgift 1 som fungerande, men inte 
löste problemet fullt ut. Teamet valde att balansera ljuset (se Problemuppgift 1, s.14) på asken 
istället för i, vilket skulle medföra stearin på golvet. De löste uppgift 2 och för uppgift 3 fann 
de inte en optimal lösning då lösningen krävde 14 vattenöverförningar istället för 8. Alla dessa 
resultat illustreras i tabell 1, sida 18. 
 
Slutligen kan även flipset heuristics kopplas till resultatet och teamens problemlösnings-
förmåga. Då begreppet innebär en ökad problemlösningsförmåga vid en hög grad av 
presenterade synvinklar har ett samband identifierats med oenigt avbrytande, då detta innebär 
att en medlem uttrycker en annan synvinkel. Resultatet visar lägst grad av oenigt avbrytande i 
det manliga teamet och högst grad av avbrytande i oenighet visas i det heterogena teamet. Detta 
samband tyder då på högst grad av flipset heuristics i det heterogena teamet. 
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5. Analys 
Då det empiriska resultatet, i enlighet med empirimodellen, ämnat att förklara hur 
medlemsammansättningen påverkar teamets kommunikation och problemlösningsförmåga, 
kommer det i följande avsnitt analyseras hur dessa resultat påverkar teamets effektivitet. Med 
utgångspunkt i den analysmodell som framtagits innebär detta en analys av skillnader i 
kommunikation och problemlösningsförmåga mellan studerade team, samt att analysera på 
vilka sätt dessa två begrepp kommit till uttryck i respektive team och hur det kan komma att 
påverka respektive teams effektivitet på ett mer generellt plan. Detta för att då slutligen kunna 
förklara och besvara forskningsfrågan: hur medlemsammansättning påverkar ett självledande 
teams effektivitet.  
 
Att analysera i ljuset av studiens teoretiska utgångspunkt blir högst relevant, snarare än att 
analysera kommunikation och problemlösningsförmåga i relation till respektive teams 
prestation i lösande av uppgifterna i experimentet. Att koppla samman och identifiera samband 
mellan de faktorer som varit föremål för observation och som bidrar till teamens grad av 
effektivitet blir med hjälp av underbyggande teori viktigt för att på så sätt kunna applicera denna 
studie i ett större perspektiv. Att i analysen inte endast rikta fokus mot respektive teams 
slutgiltiga prestationer bidrar till att öka studiens användningsbarhet i fler organisatoriska 
kontexter. Dock är även prestationen intressant att föra vidare ur ett analytiskt perspektiv för att 
finna möjliga förklaringar till effektivitet trots en eventuellt låg prestation. 
 
5.1 Deliberativ kommunikation 
Butchibabu et.al (2016) menade att team med en högre grad av deliberativ kommunikation 
kommer att nå en högre effektivitet då denna typ av kommunikation skapar en högre delaktighet 
samt en delad vision kring uppgifters mål. Studiens resultat visar på en högre grad av denna 
kommunikation hos det kvinnliga teamet än hos övriga team. Utifrån presenterad teori bör detta 
innebära att det kvinnliga teamet således är mer effektivt. Å andra sidan visar studier att team 
med skillnader i medlemssammansättning är mer effektiva (e.g Larson, 2007). Det kvinnliga 
teamet är utifrån den objektiva prestationen inte det mest effektiva teamet om effektiviteten 
definieras utifrån kortast tid. Vidare är teamet med könsskillnader i medlemssammansättning 
långsammast och ur en tidsaspekt således klart ineffektivast. I följande avsnitt kommer en 
djupare analys att göras för att bringa klarhet till de olikheter och teoretiska motsättningar som 
resultatet inledningsvis visar.  
 
Förmågan att finna den mest optimala lösningen på ett problem anses med bakgrund i resultatet 
vara högst i det kvinnliga teamet. Trots att det manliga teamet löste alla uppgifter så kom teamet 
fram till en sämre lösning på uppgift 3 i jämförelse med det kvinnliga teamet. Det heterogena 
teamet, å andra sidan, löste inte alla uppgifter. Vid uppgift 1 lämnades en klart felaktig lösning 
och uppgift 3 löstes på ett sämre sätt i jämförelse med de homogena teamen. 
Sammanfattningsvis kan detta antas förklaras i det manliga teamets fokus på att få en låg tid, 
alternativt kvinnornas höga grad av deliberativa kommunikation och antal ställda undersökande 
frågor (Butchibabu et.al, 2016; Hawkins och Powers, 1999).  
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Så, kan kvinnornas mer optimala lösning kopplas samman med den deliberativa 
kommunikationen i det kvinnliga teamet? Inom problemlösningsförmåga menar De Waal 
(2007) att det är mer än att bara lösa ett problem, det handlar om hur man förenklar och 
utvecklar arbetssätt samt hur man implementerar nya idéer. Således, för att anses effektiv, 
menar författarna hur det snarare är problemlösningsförmågan och hur den ser ut som skapar 
effektivitet och optimalt lösta problem. Detta resonemang går i linje med det kvinnliga teamets 
effektiva problemlösningsförmåga, hur de kom fram till en mer optimal lösning i jämförelse 
med de övriga teamen. Även hur teamet har ett högt deltagande och frågande kommunikation i 
teamet som bidrar till att kunna utveckla och implementera nya idéer.  
 
I experimentet kan den höga graden av deliberativ kommunikation som det kvinnliga teamet 
uppvisar i detta fall förklara teamets höga grad av problemlösningsförmåga. Men för att hänvisa 
resultaten till effektivitet i andra organisatoriska kontexter vill vi föra deliberativ 
kommunikation vidare. Teamens deliberativa kommunikation kommer därför att fortsätta 
analyseras i relation till övriga observerade effektivitetsfaktorer för att nyansera denna analys 
ytterligare. 
 
5.2 Avbrytande 
Att använda självledande team antas skapa en högre flexibilitet och kan då, i större 
sammanhang med komplexare uppgifter och över längre tid, bidra till bättre prestationer 
gentemot ledarledda team. Dessa typer av team skapar dock problem, och som Magpili och 
Pazos (2017) argumenterar så kan dessa team bli kontraproduktiva, framförallt sådana 
uppbyggda kring mångfald. I detta sammanhang, och i koppling till mångfald och 
könsfördelning, uttrycker sig dessa problem tydligt i resultatet av experimentet. Resultatet 
visar, som nämnts inledningsvis i analysen, hur det heterogena teamet slutför uppgifterna på 
över dubbelt så lång tid gentemot de övriga teamen. Hur kan denna markanta tidsskillnad 
förklaras och kan en framtida effektivitet eller ineffektivitet identifieras? 
 
Karakowsky, McBey och Miller (2004) argumenterar för hur det i team är högre sannolikhet 
att män avbryter varandra då någon talar. Författarna menar även att kvinnor kommer avbryta 
varandra i högre utsträckning då män är närvarande, till skillnad från kontexter med enbart 
kvinnor. Att kvinnor avbryter varandra mer då män är närvarande är dock inget som 
framkommer i denna studies resultat. Istället visar resultatet att kvinnorna i det kvinnliga teamet 
avbryter varandra i högre utsträckning än kvinnorna i det jämställda teamet. Utifrån detta 
motsätter sig denna studies resultat Karakowsky, McBey och Millers (2004) studie och 
resonemang.  
 
Förklaring till tidigare motsättning kan finnas i teori kring självledande teams maktfördelning. 
Magpili och Pazos (2017) beskriver den obalans som kan uppkomma i jämställda självledande 
team avseende makt. Då låg förståelse infinner sig mellan medlemmar i ett team och 
kommunikationen dem emellan är bristande, antas detta bero på en obalans i maktfördelning. 
Då kvinnor i ett team känner av denna obalans kan detta förklara varför de inte avbryter 
varandra, vilket går i linje med Karakowsky, McBey och Millers (2004) studie. Denna obalans 
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och maktfördelning kan ytterligare förklaras genom Raghubir och Valenzuela (2010) som 
menar att kvinnor och män kan komma att konkurrera i dessa team. Så med bakgrund i denna 
maktfördelning och kvinnornas låga grad av avbrytande, vilka blir dess konsekvenser? 
 
Huruvida teamens avbrytande kommunikation anses negativt eller positivt blir tydligt genom 
Clark och Brennan (1991) som resonerar kring dess olika typer. I de fall avbrytandet syftar till 
att visa enighet eller oenighet till det som sägs. Utifrån denna teori belyser författarna hur 
avbrytande för att visa enighet är positivt ur effektivitetssynpunkt då partnerna hamnar i synk 
med varandra och kan hjälpa att skapa en delad vision vilket också Hare och O'Neill (2000) 
menar kan bidra till ökad effektivitet.  
 
5.2.1 Enigt eller oenigt avbrytande 
Studiens resultat visar på att båda de homogena teamen uttrycker avbrytande kommunikation 
för att visa enighet i en högre grad, till skillnad från det heterogena teamet (3 gånger så högt i 
kvinnligt och 7 gånger så högt i det manliga teamet). I det heterogena teamet uttrycks istället 
avbrytande kommunikation som visar på oenighet i högre grad gentemot de två homogena 
teamen. Även denna typ av avbrytande menar Clark och Brennan (1991) kan vara positivt för 
effektiviteten då det öppnar för reflektioner och således kan detta bidra till bättre lösningar och 
mer produktiva arbetssätt, vilket antas öka effektivitet.  
 
Dock visas reflekterande kommunikation vara en bristande faktor i det heterogena teamet 
gentemot resterande team och i jämförelse med övrig typ av deliberativ kommunikation (se 
Figur 1). Bristen av reflekterande kommunikation tillsammans med hög grad av oenigt 
avbrytande som uppvisas i det heterogena teamet, menar Clark och Brennan (1991) är negativt 
för effektiviteten. Det skapas diskussioner vilka inte söker konsensus samt skapas irritation och 
onödig tid går åt. Framför allt denna tidsåtgång visas tydligt i prestationen hos det heterogena 
teamet där mer än dubbelt så lång tid gick åt att lösa uppgifterna i jämförelse med de två 
homogena teamen.  
 
Att avbrytande i högre grad sker i oenighet tyder dock på att fler synvinklar och perspektiv på 
en uppgift kommer till uttryck inom teamet, således kan mer information tillföras till ett 
problem inom teamet. Det tyder dock också på att en jämn könsfördelning i detta fall skapar 
olikheter i ett team som i sin tur kan bidra till bredare referensramar. Som Thomas och Ely 
(1996) menar, att om dessa olikheter tas tillvara på skapas en effektiv organisation (i detta fall 
team).  
 
Således bör det vara positivt och även uppmuntrande att se den höga grad av oenigt avbrytande 
som det heterogena teamet uppvisar. Å andra sidan endast om denna typ av avbrytande skapar 
reflektion. Skapas dessa reflektioner och mer information från olika personer tillförs, 
möjliggörs effektivare team med grund i avbrytande kommunikation. För att ett team ska ta 
tillvara på avbrytande kommunikation krävs således interaktion genom reflektioner, något som 
så kallade undersökande frågor kan bidra till. 
 



 28 

5.3 Frågor 
Utifrån den experimentella studien såg vi, likt Hawkins och Powers (1999) resultat, hur kvinnor 
var mer benägna att ställa undersökande frågor. Det kvinnliga teamet erhöll flest antal ställda 
undersökande frågor och det manliga teamet minst antal. Intressant är att i det heterogena 
teamet ställde männen endast 18% av teamets frågor. Att ställa undersökande frågor menar 
Hawkins och Powers (1999) skapar engagemang och positiva interaktioner i ett team, med hjälp 
av dessa frågor kan information och detaljer erhållas och uppgiften lösas på bästa sätt. Vidare 
är dessa typer av frågor viktiga för att ett team tillsammans ska kunna arbeta mot att finna en 
optimal lösning. Detta går i linje med vad Butchibabu et.al (2016) menar att deliberativ 
kommunikation skapar i ett team, och i och med detta antas hög grad av undersökande frågor 
skapa ökad effektivitet på lång sikt. 
 
Undersökande frågor visade sig även, i det heterogena teamet, vara direkt sammankopplat med 
deliberativ kommunikation. I figur 8 visar vi sambandet mellan undersökande frågor ställda 
och deliberativa uttryck som kommunicerats per minut i det heterogena teamet. Tydligt visas 
hur dessa följer varandra och att dessa är sammankopplade. Hawkins och Powers (1999) menar 
att undersökande frågor ställs då en individ söker detaljer relaterat till uppgiften vilka antas 
skapa engagemang i teamet. Således framkommer det tydligt att den deliberativa 
kommunikationen (vilken innefattar rådgivande, betänksam och reflekterande) uttrycks i 
samband med undersökande frågor. Slutligen bör dessa frågor, som i hög grad ställs av 
kvinnorna, ses som avgörande för att åstadkomma effektivitet och en så optimal lösning som 
möjligt.  
 

 
Figur 8. Ställda frågor och kommunicerade deliberativa meddelanden per minut i det heterogena teamet 

 
Vidare kommer analysen fokusera på hur och varför vi ser de stora fluktuationerna i antal frågor 
och deliberativ kommunikation mellan olika minuter i det heterogena teamet. Detta visade sig 
extra tydligt i det heterogena teamet, medan antalet frågor och deliberativ kommunikation ses 
mer konstant uppdelat i de övriga teamen per minut. 
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5.3.1 Obesvarade frågor 
Då vi studerar de ställda frågornas grad av respons, huruvida en medlem i någon form svarar 
på frågan som ställs eller ej, ser vi vid fem olika tillfällen hur ingen av medlemmarna i det 
heterogena teamet förmedlar ett svar. Som Hawkins och Powers (1999) menar så söker 
medlemmen information och detaljer då den uttrycker en undersökande fråga snarare än att visa 
på osäkerhet. Författarna menar även att dessa frågor ämnar skapa interaktioner och 
engagemang. Således kan dessa situationer betraktas som underliga, då personen inte erhåller 
ett svar.  
 
Vidare studerades när dessa frågor förblev obesvarade, minuterna för dessa fem tillfällen var: 
minut 2, 3, 9, 13 och 16. Intressant är att det vid dessa tillfällen är kvinnorna i det heterogena 
teamet som ställer frågorna och som inte erhåller någon form av respons. Någon liknande 
situation identifierades inte i de två homogena teamen. 
 
Genom att studera de olika tillfällena där undersökande frågor lämnas obesvarade visas ett 
tydligt samband. Vid dessa tillfällen visas det uteslutande hur det i efterföljande minut ger sker 
en minskning i deliberativ kommunikation och antal frågor ställda. Dessutom är detta de enda 
tillfällena (tillfällen där fråga lämnas obesvarad) det skedde en minskning av både frågor ställda 
och deliberativ kommunikation. Alltså en reducering i kommunikation som leder till 
effektivitetsökning (Hawkins och Powers, 1999; Butchibabu et.al, 2016).  
 
Således blir sambandet tydligt - att lämna frågor obesvarade leder till att effektiv 
kommunikation minskar. Det blir alltså viktigt för team att beakta, inte bara antalet frågor, utan 
också hur dessa frågor tas emot. De reflektioner, råd och eftertänksamma meningar som 
kommuniceras som en konsekvens av de frågor som ställs. Utifrån Hare och O'Neill (2000) blir 
det extra viktigt. Författarna menar att då kommunikation ser ut på detta sätt och i dessa 
situationer, kan det leda till utanförskap i gruppen, frustation och således reducerad effektivitet.  
 
5.3.2 En kvalitativ observation 
Ett tydligt exempel på hur föregående aspekt kan ha påverkat det heterogena teamet och bidragit 
till den lägre prestation som resultatet visar, kommer att analyseras. 
 
Situationen uppstår då båda kvinnorna ställer frågor till teamet angående den felaktiga 
lösningen i uppgift 1. Kvinnorna uttrycker i detta fall högt det faktum att en del av uppgiften 
innebar att förhindra stearin från ljuset att rinna ner på golvet, vilket teamets lösning tydligt inte 
kommer att lyckas med. En av kvinnorna ställer då frågan - "men stearin fick väl inte rinna ner 
på golvet?". Ingen av männen i teamet svarar eller tittar upp från pappret och uppgift 2 som de 
börjat läsa. Den andra kvinnan i teamet säger "jo juste, det kommer det väl, är den verkligen 
löst?". Återigen svarar ingen av männen i teamet och nu väljer kvinnan att heller inte svara. 
Detta leder då till att teamet går vidare med den felaktiga lösningen, istället för att lösa uppgiften 
på ett korrekt sätt.  
 
Larson (2007) menar att ett teams problemlösningsförmåga kommer utifrån teamets så kallade 
"flipset heuristics" vilket innebär förmågan för ett team se en uppgift utifrån olika synvinklar 
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och använda sig av medlemmars erfarenheter och kunskap. I det tidigare statuerade exemplet 
så menar vi att dessa flipset heuristics förekommer och teamet har genom detta möjlighet att 
lösa uppgiften bättre, vilket kvinnornas ifrågasättande av lösningen illustrerar. Dock har inte 
teamet och dess medlemmar förmågan att använda sig av dessa olika synvinklar, då ett sätt att 
göra det är att uppmärksamma och besvara undersökande frågor. Något som tydligt leder till 
uppenbar ineffektivitet i teamet. Slutligen kan detta återigen kopplas till Thomas och Ely (1996) 
i det att medlemmarna (i detta fall kvinnorna) inte får möjlighet att påverka arbetet i den grad 
som krävs för att nå högre effektivitet. Denna situation och dess utkomst kommer att tas vidare 
i diskussionsavsnittet. 
 
5.4 Problemlösningsförmåga 
Viktigt blir att analysera hur kommunikationen tar sig uttryck i det team med högst grad av 
problemlösning. Detta för att finna förklaring till den höga grad av teamets 
problemlösningsförmåga och på så sätt kunna förklara effektivitet. Kan studiens olika 
observerade faktorer ligga till grund för ökad effektivitet eller inte i andra organisatoriska 
kontexter? 
 
Som tidigare beskrivits menar Larson (2007) att god problemlösning kommer ifrån att 
medlemmarna delar med sig av erfarenheter och ser ett problem ur olika synvinklar. Vi menar 
att detta kan kopplas till den del av deliberativ kommunikation som är eftertänksamhet i teamet. 
Då en medlem i teamet beskrivs som eftertänksam är det medlemmens erfarenheter som ligger 
till grund vid uttryckande av eftertänksam kommunikation.  
 
Vidare är denna kommunikation högst i det kvinnliga teamet. Å andra sidan ser vi att det 
manliga teamet har en lägre grad av eftertänksam kommunikation i jämförelse med det 
heterogena teamet, vilket i detta fall blir motsägande då eftertänksamhet antas korrelera med 
Larsons (2007) flipset heuristics och problemlösningsförmåga. Detta visar dock inte hela 
sanningen. Synvinklar och erfarenheter behöver även komma till användning och påverka 
teamets arbete, snarare än att bara nämnas. Thomas och Ely (1996) visar på samma 
argumentation. Författarna menar att de olikheter och erfarenheter som finns behöver få 
möjlighet att påverka och influera arbetsprocessen. Att teamet endast kommunicerar 
eftertänksamhet utan att reflektera blir ofullständigt, då det inte influerar arbetet. 
 
5.4.1 Reflekterande kommunikations betydelse för problemlösningsförmåga 
Reflekterande kommunikation visas dessutom vara, precis som eftertänksamhet, högst i det 
kvinnliga teamet. Skillnaden är dock som mest markant mellan det manliga och heterogena 
teamet. Det heterogena teamet uppvisar en mycket låg grad reflekterande kommunikation i 
jämförelse med det manliga, vilket kan förklara varför problemlösningsförmåga och effektivitet 
bör vara högre i det manliga teamet. Detta styrker Larsons (2007) samt Thomas och Elys (1996) 
teori kring hur individer behöver ha möjlighet att med sina erfarenheter och idéer påverka 
arbetet för att skapa de mest effektiva konstellationerna. Således visar det heterogena teamet 
upp en stor förutsättning för att vara effektiva genom hög grad av flipset heuristics och därmed 
problemlösningsförmåga. Dock, på grund av medlemmarnas oförmåga att påverka arbetet, tas 
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detta ej tillvara på i det heterogena teamet. En viktig aspekt att beakta då organisationer bildar 
självhanterade team. 
 
En annan aspekt i relation till kommunikation och bristen av den, som framför allt ger sig till 
känna i det manliga teamet, är dess konsekvenser på graden av problemlösning och således 
också effektiviteten. Det är viktigt att sätta in begreppet effektivitet i olika kontexter. I de fall 
effektivitet handlar om att komma fram till en lösning på så kort tid som möjligt, visar det 
manliga teamet på en relativt hög grad av effektivitet. Å andra sidan, vid ett applicerande av 
effektivitet i en kontext där tid inte har samma betydelse, utan en kontext där det handlar om 
att komma fram till en så bra lösning som möjligt är det istället det kvinnliga teamet som kan 
uppfattas som mest effektiv. Kommunikationen, eller snarare bristen på den, får ur denna aspekt 
återigen stor betydelse.  
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6. Diskussion 
Vi vill grunda vår diskussion på observerande händelser och på citat hämtade från experimentet 
som nyanserar den tidigare analysen och ligger till grund för de slutsatser som studien tar fram. 
Dessa observationer är de som anses vara av extra intresse, utan att de tidigare tagits i beaktning 
i observationsschemat. Det är således av relevans att diskutera dessa utifrån deras eventuella 
påverkan på effektivitet i teamen och vilka kopplingar som kan identifieras i relation till de 
faktorer som påverkar effektiviteten. 
 

"Jag har löst det" 
 

En observation från experimentet är skillnaden mellan de homogena teamen kontra det 
heterogena teamet i form av delaktighet. I de homogena teamen var det tydligt hur en person i 
flera fall tar tag i en uppgift och arbetar fram en lösning på egen hand för att sedan förklara sin 
lösning. Något som var obefintligt i det heterogena teamet. Vanligast var det bland männen, då 
resultatet visade att kvinnorna var mer benägna att fråga varandra och diskutera hur de bör lösa 
uppgiften. Dock såg vi ändå liknande tendenser bland kvinnorna, då en medlem lämnar 
diskussionen för att istället försöka lösa uppgiften på egen hand.  
 
Ett exempel då detta visades på ett tydligt sätt sker i det manliga teamet när de ska lösa uppgift 
3. En medlem läser uppgiften högt och sedan sätter sig två män och arbetar ensamma med 
uppgiften. De två andra männen reflekterar över uppgiften, men innan de är klara brister en av 
medlemmarna ut: "jag har löst det". Det är två avbrytanden som sker då medlemmen delar med 
sig av sin lösning, båda i enighet. Dessutom ställs inga frågor till medlemmen eller till 
lösningen. Då mannen i teamet presenterat sin lösning är alla överens om att gå vidare och ser 
sig som klara. Det visas inga tecken på oenighet, ingen i teamet ifrågasätter och ingen 
undersöker om det skulle gå att lösa uppgiften på ett bättre sätt. Slutligen leder detta till att 
uppgiften är löst, dock ej på ett optimalt sätt men visserligen på en mycket kort tid. 
 

"Det står inte om man får fylla på eller inte, så jag antar att man inte får det" 
 

Detta citat är hämtat från en observation ur det kvinnliga teamet och illustrerar det övergripande 
tillvägagångssättet inom detta team. Personen är eftertänksam gällande uppgiften som de 
delgivits, men är osäker på detaljer som kan bli avgörande för en optimal lösning. Ingen av de 
andra medlemmarna i teamet uttrycker oenighet till detta påstående eller ifrågasätter det som 
kvinnan precis sagt. Som visas i resultatet (tabell X) är detta typiskt för båda de homogena 
teamen, att inte avbryta någon för att visa på oenighet. Istället är teamen eniga i nästan alla 
situationer. I just detta fall så var kvinnans antagande korrekt, man inte fick fylla på mer, men 
kvinnan kunde lika väl sagt tvärtemot och gått miste om att finna rätt lösning på uppgiften. Att 
inte undersöka antagandet vidare eller ifrågasätta om det verkligen stämmer medför en lägre 
tidsåtgång, men skulle lika väl kunnat medföra en felaktig lösning. 
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"...att fylla i med exakt tre liter."  
 

Detta citat är återigen hämtat från en observation ur det manliga teamet vid arbetet kring uppgift 
3. Personen som uttryckt meningen har upprepat instruktionerna till uppgiften högt inför 
gruppen och nämner något uppenbart felaktigt. I uppgiften handlar det om att fylla hinken med 
fyra liter och inte tre, som personen i fråga uttrycker. Denna information bedöms också som 
väsentlig för att klara uppgiften. Även i detta fall lämnas ingen respons från någon av resterande 
medlemmar i det manliga teamet. Ingen påpekar eller ifrågasätter detta påstående. Detta visar 
återigen på det manliga teamets tillvägagångssätt och fokus på att klara uppgifterna så snabbt 
som möjligt, men där lösningar inte är optimala. Inga frågor ställs i relation till arbetet med 
uppgift 3, man uttrycker uppenbart felaktiga påståenden och utgår ifrån personliga antaganden 
utan att rådfråga eller reflektera över det. I slutändan kommer teamet ändå fram till rätt lösning 
men långt ifrån optimal, dock på en relativt kort tid.  
 
Detta kan tänkas grundas i bristen av deliberativ kommunikation då man ej reflekterade eller 
ifrågasatte det felaktiga påståendet. Teamets medlemmar arbetade i början för att fylla hinken 
med tre liter, för att sedan byta till fyra när någon i teamet återigen läste upp instruktionerna till 
uppgiften. Effekten kan ha blivit att teamet behövde fler vattenöverförningar än vad som 
krävdes för den optimala lösningen. Ur denna aspekt kan man fråga sig om den bristande 
kommunikationen har påverkat teamets resultat och vad en högre grad av deliberativ 
kommunikation kan ha inneburit för den slutgiltiga lösningen. Detta exempel anser vi belysa 
kommunikationens betydelse för lösningar av problem.  
 

"är den verkligen löst?" 
 

En observation av stort intresse uttrycker sig inom det jämställda teamet. Detta exempel 
illustrerades tidigare i analysen, men något som kräver djupare diskussion är dess problematik 
och relevans för ett teams effektivitet. Observationen är gjord då det jämställda teamet 
tillsammans kommit fram till en lösning på uppgift 1 - "ljusproblemet".  
 
Lösningen påbörjades genom att en av kvinnorna i teamet reflekterade över huruvida 
tändsticksasken fick användas för att lösa uppgiften eller ej. Tillsammans kom teamet fram till 
antagandet att man borde få det, tack vare att de läste igenom uppgiften en gång till. Teamet 
inledde en diskussion kring hur detta skulle gå till och en av männen tar tag i processen för att 
teamet ska komma framåt. Ett flertal likheter ses till hur det manliga teamet arbetar, då de 
uppfattas mer benägna att snabbt bestämma sig för en lösning i jämförelse med de två övriga 
teamen. Det jämställda teamet fäster sedan tändsticksasken mot tavlan, men istället för att med 
en del av asken skapa en bägare för att placera ljuset i, vilket anses som korrekt, så fäster teamet 
hela tändsticksasken på högkant. De balanserar slutligen ljuset på asken och tänder det. 
 
När det jämställda teamet menar att de löst uppgift 1 ska de börja med nästa uppgift, men precis 
innan så uttrycker sig en av kvinnorna i teamet oroat och påpekar inför teamet "men stearin fick 
väl inte rinna ner på golvet?" och riktar blicken mot tavlan. Kvinnan har uppmärksammat en 
avgörande detalj till uppgiften - ljuset ska kunna brinna ner utan att stearin rinner ner på golvet. 
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Den andra kvinnan tittar upp, stämmer in och avlutar med en undersökande fråga "jo juste, det 
kommer det väl, är den verkligen löst?". Efter detta är det tyst i teamet. Ingen av männen har 
ens tittat upp från det papper där nästa uppgift står beskriven, och kvinnan som upptäckte felet 
svarar nu inte heller. Detta exempel illustreras i bilaga 4.  
 
Detta är en talande bild på flera sätt och vi anser att den starkt illustrerar problematiken i detta 
team. Problemet kan uppstå på grund av en rad olika faktorer, exempelvis maktfördelningen i 
teamet som Magpili och Pazos (2017) resonerat kring eller den konkurrens som Raghubir och 
Valenzuela (2010) menar kan uppstå i jämställda team. Problemet kvarstår dock och en tydlig 
koppling kan hänföras till den brist på reflekterande kommunikation som existerar inom teamet. 
Det ifrågasättande som uttrycks i det heterogena teamet är relativt obefintligt i de homogena 
teamen. Ifrågasättande sker återkommande i det jämställda teamet, vilket ger teamet en stor 
fördel. Om teamet skulle reflektera över dessa samt aldrig lämna frågor obesvarade bör detta 
leda till att det heterogena teamet uppnår en högre effektivitet i form av optimala lösningar. 
Även vid tillämpning i en bred organisatorisk kontext och framförallt då komplexiteten i 
uppgifterna ökar generellt. 
 
Det som slutligen blir tydligt utifrån detta är hur det heterogena teamet inte tar tillvara på de 
olika erfarenheterna och synvinklarna som finns inom teamet, detta trots att olika synvinklar 
och perspektiv faktiskt kommer till uttryck och kommuniceras ut i teamet. Detta tyder på att 
problemlösningsförmågan bör var högre i heterogena team, men beroende på hur 
kommunikationen ser ut så kan problemlösningsförmågan gå förlorad ur effektivitetssynpunkt. 
Dessa resonemang grundas i denna studies analys kring hur obesvarade frågor och reflekterande 
existerar inom begreppet kommunikation. Således antas teamets problemlösningsförmåga vara 
beroende av teamets kommunikation för att kunna påverka effektiviteten. 
 
6.1 Avslutande diskussion 
Utifrån de resultat som presenterats har det manliga teamet högst prestation i den 
experimentella miljön, då de löste alla uppgifter och på den snabbaste tiden. Skulle å andra 
sidan tiden inte tas hänsyn till och fokus endast skulle riktas mot den grupp som totalt sett fann 
absolut högst grad av optimala lösningar skulle i denna kontext istället det kvinnliga teamet 
anses ha högst prestation. Dock är det inte detta som studien syftar till. Istället vill vi, som 
tidigare beskrivits, identifiera de faktorer som kan motivera effektivitet i en allmän 
organisatorisk miljö, och således förklara vad som kan skapa effektiva team i en kontext utanför 
denna studies ramar.  
 
Faktorer visas vilka tyder på att det heterogena teamet har möjlighet att finna bättre lösningar 
då komplexiteten i problemen eventuellt skulle öka. Detta är viktigt att ha i åtanke och något 
som går i linje med studiens syfte. Det är dock endast då de hinder ett team möter inom 
kommunikationen övervinns som de kan bli effektiva. Således kan det heterogena teamet 
diskuteras vara mest effektivt då det utsätts för komplexa problem och optimala lösningar 
eftersträvas.  
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Är det istället snabbhet i beslutsfattande och hur snabbt ett team kan lösa en uppgift som 
beskrivs som effektivt så finner studien inget som tyder på att det heterogena teamet är mer 
effektivt än något av de homogena teamen. Heterogena team uppvisar, i denna studie, inte några 
faktorer som leder till snabba beslut. Istället uppvisar heterogena team större möjligheter att 
lösa komplexa problem genom att teamet på olika sätt presenterar synvinklar. 
 
Värt att nämna är de eventuella könsrollernas effekt inom teamen. Zhang och Hou (2012) såg i 
sin studie hur jämställda grupper i Kina presterade bättre och grundade det på att risken för 
konflikter i dessa grupper var mindre. Interaktion mellan män och kvinnor skiljde sig åt mellan 
grupper i Kina och i USA samt Europa. Författarna resonerar kring det faktum att det existerar 
tydligare könsroller i Kina. I vårt fall visar inte jämställda team på att risken för konflikt minskar 
i jämförelse med de homogena teamen. Snarare tvärtom, om man exempelvis tittar på 
avbrytande i oenighet och ifrågasättande. Detta kan bero på att könsrollerna här i Sverige inte 
är lika tydliga längre, vilket vi belyser som positivt ur en jämställdhetssynpunkt. En observation 
som kan vara relevant för vidare forskning då vår studie ej fokuserat på detta. 
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7. Slutsats 
Sammanfattningsvis anser författarna att medlemssammansättning har en tydlig påverkan på 
ett självledande teams effektivitet. Studien har identifierat markanta skillnader inom de faktorer 
som påverkar effektiviteten mellan teamen som studerats. Dessa skillnader visar sig framförallt 
tydligt i en jämförelse mellan de homogena teamen kontra det heterogena teamet.  
 
Begreppssamband 
En framträdande slutsats blir hur det heterogena teamet skiljer sig i form av flipset heuristics 
som Larsson (2007) menar bidrar till högre problemlösningsförmåga i ett team. Dock tas detta 
inte tillvara på i det heterogena teamet då de synvinklar och erfarenheter som kommer till 
uttryck inte får den kommunikativa respons eller kommunikation i form av reflektion som 
Thomas och Ely (1996) menar är viktigt för att en organisation ska kunna ta tillvara på mångfald 
och skapa effektivitet utav den. Slutsatsen är således att kommunikationen modererar 
problemlösningsförmågan och dess möjlighet att öka effektiviteten i ett team. 
 
Medlemsammasättningen "M" visar sig fortsättningsvis, i enlighet med tidigare presenterad 
empirimodell, påverka teams kommunikation "K" och problemlösningsförmåga "P". Tidigare 
presenterad analysmodell utgår ifrån att kommunikation och problemlösningsförmåga enskilt 
påverkar effektiviteten "E". Något nytt samband för hur kommunikation direkt påverkar 
effektivitet har studien inte identifierat, utan slutsatsen utgår ifrån att detta samband går i 
enlighet med analysmodellen och tidigare teori.  
 
Kommunikation innefattas dock av ett flertal olika begrepp och det är mellan dessa som 
samband kunnat identifierats. En slutsats utifrån detta är att kommunikation i form av 
undersökande frågor bidrar till att öka den deliberativa kommunikationen och således 
effektiviteten i team. Dock visar det sig att om undersökande frågor lämnas obesvarade så 
kommer effektivitet istället att minska. En problematik som illustreras i heterogena team. 
 
Vad tidigare studier ej beaktat men som denna studie visar på, är hur kommunikation modererar 
problemlösningsförmåga och teamets flipset heuristics möjlighet att påverka effektivitet. Denna 
studie visar på ett tydligt samband i hur ett teams möjligheter att lösa problem på optimala sätt 
kan komma att begränsas av kommunikationen. Kommunikationen blir avgörande för att skapa 
förutsättningar för problemlösningsförmåga att nå sin fulla potential och för den att påverka 
effektivitet positivt i team. Således anser författarna att kommunikationen påverkar 
effektiviteten på två sätt. (1) kommunikationen har en direkt påverkan på effektivitet genom 
skapandet av delad vision och engagemang och (2) kommunikationen avgör till vilken grad 
problemlösningsförmågan har möjlighet att påverka effektivitet. 
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Modell 4. Slutsats från studien gällande samband mellan begreppen. 

 
I modell 4 åskådliggörs sambanden mellan de studerade begreppen. Resultatet av studien visar 
på hur olika medlemsammansättningar i ett team, med avseende kön, kommer att påverka både 
problemlösningsförmåga och kommunikation - två faktorer som avgör ett teams effektivitet. 
Slutsatsen som följer av modellen och sambandet har i studien endast identifierats i det 
heterogena teamet, således är det detta team som besitter den problematik vilken möjliggör 
sambandet. Författarna anser dock att modellen och dess samband är representativt för team 
med olika medlemsammansättningar och som möter denna problematik i likhet med det 
heterogena teamet i studien. 
 
Medlemsammansättningens påverkan 
Att denna studie utförts med fokus på självledande team anser författarna varit viktigt i 
framtagande av slutsatser. Främst för att kunna förklara hur medlemsammansättning kan 
påverka ett teams effektivitet. Studiens resultat kan således appliceras och beaktas då 
självledande team sätts samman. Resultaten är också användbara då de kan hjälpa ledare och 
chefer vad gäller medvetenhet kring problematiken och fördelarna som kan uppstå med hänsyn 
till medlemsammansättning.  
 
Att medlemsammansättningar påverkar effektiviteten står klart, vilken tidigare litteratur också 
påvisat. Denna studie bidrar till att på ett djupare sätt förklara hur medlemsammansättning kan 
påverka ett teams effektivitet.  
 
Studien visar att ett manligt homogent team innehar lägst grad av flipset heuristics och finner 
enighet inom teamet i högre grad än de andra teamen. Generellt kan detta visa på att manligt 
homogena team då har möjlighet att snabbare arbeta fram lösningar som teamet är överens om. 
Å andra sidan kan det visa på att dessa team i lägre grad finner optimala lösningar på problem. 
Ett kvinnligt homogent team visar utifrån denna studie på en mycket hög grad av deliberativ 
kommunikation som skapar en delad vision och dessutom reflektioner. Generellt bör detta 
hjälpa att maximera ett sådant teams potential att finna optimala lösningar.  
 
I team vilka är jämställda identifieras utifrån denna studie en tidigare presenterad problematik. 
Teamen skapar förutsättningar för att lösa komplexa problem tack vare en hög grad av flipset 
heuristics, men denna faktor begränsas på grund av kommunikationen. Således når inte teamens 
problemlösningsförmåga sin fulla potential och det får konsekvenser i form av en mindre 
positiv påverkan på effektivitet. Således menar modell 4 att kommunikationen möjliggör för en 
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direkt effektivitetshöjning, men möjliggör också för en effektivitetsbegränsning tack vare dess 
förmåga att begränsa problemlösningsförmågan. 
 
Effekter  
Studien visar på hur manliga team är benägna att snabbt komma överens och arbeta fram 
lösningar med en lägre grad av eftertänksamhet. Detta tillvägagångssätt kan ses som positivt då 
effektivitet mäts i snabbhet och då komplexa problem ska lösas optimalt inte är i fokus. Studien 
visar att kvinnliga team i högre grad utnyttjar teamets fulla potential och finner optimala 
lösningar på problemen de ställs inför. Generellt kan det då antas att kvinnligt homogena team 
är mer effektiva då en så optimal lösning som möjligt ska identifieras och då snabbhet inte är i 
fokus.  
 
Hur effektiviteten påverkas av att ett team är heterogent vad gäller sammansättning av kvinnor 
och män, visar sig sammanfattningsvis vara positivt då de är team som visar sig ha bäst 
förutsättningar att lösa komplexa problem på ett optimalt sätt. Det visar sig dock också vara det 
team där det uppstår störst problematik och svårigheter att uppnå högsta möjliga effektivitet. 
Eftersom kommunikationen agerar en begränsande faktor på möjligheten för teamet att uppnå 
full potential genom problemlösning. Således antar författarna att dessa team kräver en högre 
grad av styrning och utomstående inflytande för att nå effektivitet, men bör också nå högst 
effektivitet då teamen når sin fulla potential. 
 
Slutligen är studien också viktig för att stärka och fördjupa de teorier som anser att mångfald 
har möjlighet att öka effektiviteten, genom att bidra med experimentella bevis och ett teoretiskt 
bidrag som visar på att mångfald i form av fördelningen mellan kvinnor och män är tillräckligt 
för att identifiera de effektivitetshöjande faktorer som tidigare litteratur presenterat.  
 
7.1 Vidare forskning 
För att utveckla den studie som presenterats menar författarna att det är intressant att studera 
andra effektivitetspåverkande faktorer förutom kommunikation och problemlösningsförmåga. 
Författarna ser även en möjlighet att göra en liknande studie i större sammanhang utanför 
laboratoriemiljö samt studera andra typer av medlemsammansättningar utöver kön som 
differentierande variabel, vilket denna studie haft som fokusområde. Vidare är det relevant att 
studera vidare kring om det samband som illustreras i "Modell 4" går att identifiera i andra 
organisatoriska sammanhang med god verklighetsförankring. Samt för att undersöka om detta 
samband kan identifieras i studier på fler antal team. Dessutom hur sambandet ser ut mellan 
faktorer inom begreppet kommunikation, för att specificera och utveckla modellen. 
 
Könsrollers effekt och den sociala interaktionen mellan kvinnor och män är också något som 
bör undersökas vidare vid studier av team och sammansättning av kvinnor och män. Detta 
skulle kunna vara en aspekt som också påverkar ett teams effektivitet.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 
 

 
Tabell 2. Observationsschemat som använda för att studera videoinspelningarna 
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Bilaga 2 
 

 
Figur 9. Det manliga teamets antal frågor för varje minut 

 
Bilaga 3 
 

 
Figur 10. Det kvinnliga teamets antal frågor för varje minut 

 
Bilaga 4 

 
 Figur 11. Problem att komma fram till rätt lösning, där K = kvinna och M = man. 
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Bilaga 5 
 

 
Figur 12. Belbins identifierade personlighetstyper i team samt de valda personlighetstyperna per team och 

deltagare 


