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Abstrakt 
 
Titel: Teambuilding & kompetensutveckling - En studie om teambuildingens påverkan på 
individens samarbetsförmåga   
 
Författare: Emma Kock, Ivar Lundanes och Annica Magnelöv 
 
Handledare: Camilla Wernersson  
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet är att tillföra kunskap gällande kompetensutveckling, till området Human 
Resource Management inom organisationsteori, genom att studera teambuildingens påverkan 
på individens personliga utveckling gällande samarbetsförmåga. I förlängningen avser vi att 
skapa en bättre förståelse för vilken nytta företag har av teambuilding när det gäller personlig 
utveckling av anställda. 
 
Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.  
 
Slutsatser: Studien visar att teambuilding har en påverkan på individens personliga 
utveckling gällande samarbetsförmåga och studien visar även att individens attityder till 
teambuilding har en avgörande roll för den utveckling av samarbetsförmågan 
som teambuilding ger. 
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Abstract 
 
Title: Team building & competence development - A study on team building's effect on the 
individual's interpersonal skills.  
 
Authors: Emma Kock, Ivar Lundanes och Annica Magnelöv 
 
Supervisor: Camilla Wernersson  
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits  
 
Purpose: The purpose is to provide knowledge regarding competence development, to the 
area of Human Resource Management in organizational theory, by studying team building’s 
effect on the individual's personal development regarding interpersonal skills. In the 
extension, we intend to create a better understanding of the benefits of team building  
companies have when it comes to personal development of employees. 
 
Method: Qualitative method with semi-structured interviews. 
 
Results: Our study shows that team building has an impact on the individual’s personal 
development regarding interpersonal skills and the study also shows that the individual’s  
attitudes to team building has a crucial role in the development of interpersonal skills that 
team building offers.  
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1 Inledning  
 
I detta kapitel kommer vi att börja med att ge en inledande presentation och beskrivning av 
vårt valda ämnesområde. Därefter övergår vi till en problemdiskussion som tar upp tidigare 
forskning på området och diskuterar vad studien kommer att behandla som mynnar ut i 
studiens syfte samt frågeställningar.  
 
 
1.1 Bakgrund 

 
Sedan 1920-talet har man forskat om team och deras funktion på arbetsplatsen (Vaughan 
1996) och hur man definierar ett team beror på ändamålet med teamet och det finns därför 
mängder av definitioner (Team FME 2013a). Sandberg (2004) beskriver ett team som en 
arbetsgrupp med ett antal kännetecken. Dessa kännetecken är att teamet består av ett litet antal 
personer för att underlätta planerandet av möten och för att de ska kunna träffas mer frekvent. 
Personerna ska även ha olika kompetenser för att på så sätt kunna komplettera varandra men 
det är samtidigt viktigt att de har en gemensam kompetensbas för att alla i teamet ska vara på 
samma nivå statusmässigt. De ska även kommunicera mellan varandra vilket ska leda till 
synergieffekter. Ett gemensamt ansvar ska finnas och dessutom tydliga gränser som visar vad 
som tillhör teamets verksamhetsområde och en tydlig målsättning inom teamet. Enligt 
Sandberg (2004) kan ett team även benämnas som en grupp på en arbetsplats som har en 
strävan efter att arbeta tillsammans för att öka effektiviteten. Detta behöver inte innebära att 
teamet faller under kännetecknen för vad ett team är utan detta kan vara endast på grund av att 
formella beslut har fattats om att verksamheten ska bedrivas i team.   
 
Enligt Westcott och Duffy (2014, 8) finns det fyra definitioner för vad ett team är: 
 
“A team is a group of individuals organized to work together to accomplish an objective”.   
 
“A team is a group of two or more people who are equally accountable for the 
accomplishment of a task and specific performance goals”. 
 
“A team is a small number of people with complementary skills who are committed to a 
common purpose”. 
 
”A team combines individuals’ knowledge, experience, skills, aptitude, and attitude to achieve 
a synergistic effect”.  
 
Även om definitionerna som är beskrivna ovan skiljer sig åt så finns det en gemensam röd 
tråd mellan dessa definitioner, vilket är att ett team består av en grupp människor som 
tillsammans arbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Det är även denna definition som vi har 
valt att använda i vår studie. 

1.2.1 Vad är teambuilding? 
 
I dag har det skapats ett större behov för företag att optimera sina team på grund av den 
globala ekonomin (Vaughan 1996) och teambuilding är en av de vanligaste metoderna som 
används vid grupputveckling i företag i dag, vilket förekommer i många olika former och det 
kan vara allt ifrån en turnering utomhus till strukturerade gruppsamtal inomhus (Klein et al. 
2009). Ett exempel på en teambuildingsaktivitet är ”spindelnätet” vilket innebär att hela 
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teamet ska förflyttas sig genom ett spindelnät utan att ta i själva materialet (Shivers-Blackwell 
2004). Ett annat exempel är då teamen ska bygga den bästa byggnaden som är möjligt med 
endast en rulle tejp och 50 pappersark och därefter ska varje team beskriva hur de definierade 
den bästa byggnaden (Kirtley Johnston 2007). Med hjälp av teambuilding kan man förbättra 
prestationerna inom företaget (Kipp & Kipp 2000). Framgångsrik teambuilding innebär inte 
att finna ett team som är perfekt från grunden utan det handlar mer om att lyckas med det 
team som man blir tilldelad (Team FME 2013b).   
 
Enligt Kipp och Kipp (2000) finns det fyra anledningar till varför man ska använda sig av 
teambuilding: (1) vid bildandet av nya grupper och för att förbättra relationer, (2) för att 
förbättra gruppdynamik, (3) för att undanröja hinder för att uppnå mål, och (4) för att besluta 
om mål och målplan. Beroende på vad målsättningen är med teambuildingen så krävs det 
även olika strategier för teambuilding (Kipp & Kipp 2000). I och med olika målsättningar 
finns det även olika definitioner på vad teambuilding, även om definitionerna bygger på 
samma grundtanke vilket är att förbättra prestationer och relationer. Vi har valt att inte 
begränsa oss genom att välja en specifik definition av teambuilding för vår studie, utan vi har 
istället valt att utgå enbart från att teambuilding är aktiviteter vars syfte är att förbättra 
prestationer och relationer. Nedan följer dock två exempel på definitioner:  
 
”…a class of formal and informal team-level interventions that focus on improving social 
relations and clarifying roles, as well as solving task and interpersonal problems that affect 
team functioning” (Klein et al. 2009, 183). 
 
“…enhance performance by improving the processes that characterize the work of the group” 
(Kipp & Kipp 2000, 139).  
 
Beroende på vad syftet med teambuildingen är så ska även teambuildingsaktiviteterna 
anpassas efter teamet och ledarens behov. Om man inte anpassar teambuildingen till behovet 
så kommer det endast ha en underhållande effekt, men inte förändra något som är i behov av 
att förändras (Kipp & Kipp 2000). 
 
Beer, Dyer och Buller (refererad i Salas et al. 1999) delar in teambuildingsaktiviteter i fyra 
olika grundläggande tillvägagångssätt baserad på deras primära mål. Dessa fyra 
tillvägagångssätt, eller fyra komponenter, som tillsammans utgör grunden för teambuilding är: 
(1) målsättning, (2) relationer, (3) rollförtydligande, och (4) problemlösning. Klein et al. 
(2009) menar att det idag råder konsensus om att det är dessa fyra komponenter som 
teambuilding består av. Salas et al. (1999) beskriver dessa fyra tillvägagångssätt. Målsättning 
handlar om att involvera teammedlemmarna i processen att utveckla och uppnå individuella 
och gemensamma mål. Relationer handlar om att förbättra relationerna och få förtroende för 
varandra och bygga upp tilliten till teamet. Enligt Stanton et al. (2005) bygger denna del på 
antaganden om att team med färre konflikter fungerar mer effektivt än team med fler 
konflikter. Rollförtydligande handlar om att tydliggöra individens och andras respektive roller 
i teamet och problemlösning handlar om att identifiera problem inom gruppen och involvera 
medlemmarna att implementera lösningar för att identifiera problem (Salas et al. 1999). 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
Salas et al. (1999) kritiserade tidigt att det saknas tillräckligt bra vetenskapliga studier för att 
fastställa vilken betydelse teambuilding egentligen har, om det fungerar och under vilka 
omständigheter teambuilding i sådana fall fungerar. Deras studie fokuserar på att undersöka 
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vilken betydelse och påverkan teambuilding har på företags prestationer, vilket kan mätas som 
antingen objektiva (som exempelvis antalet producerade enheter) eller subjektiva mått 
(bedömningar). Studien kom fram till att teambuilding har marginella effekter på företags 
prestation och det är svårt att avgöra om objektiva effekter är ett resultat av teambuildingen 
eller inte, det är lättare att se subjektiva effekter som bygger på människors bedömningar. 
Även Klein et al. (2009) ställer sig frågan huruvida teambuilding verkligen fungerar och 
analyserar i sin studie tidigare forskning inom ämnet. De har granskat och analyserat 103 
olika studier gällande teambuilding från 1950 till 2007 genom fyra viktiga komponenter inom 
teambuilding; målsättning, relationer, rollförtydligande, och problemlösning. De fastslår att 
teambuilding är vanligt förekommande i företag i dag och att det finns en generell uppfattning 
sen en tid tillbaka om att teambuilding faktiskt fungerar och att det har en positiv påverkan på 
företag. Men de kritiserar att tidigare forskning inom området haft en del metodologiska 
problem som bidrar till osäkerheten kring teambuildingens egentliga effekt. Resultatet av 
studien visar att teambuilding spelar roll på alla fyra komponenter men att de kunde se att 
teambuilding har störst effekt på målsättning och rollförtydligande, samt att alla team drar 
fördel av teambuilding. 
 
Utifrån forskningen som presenteras ovan, anser vi att det råder oklarheter över vilken 
betydelse teambuilding har för teamet som helhet och dess utveckling och i förlängningen 
vilken betydelse teambuilding kan komma att ha för företaget. Enligt Klein et al. (2009) har 
det blivit allt mer vanligt att använda teambuilding i det organisatoriska arbetet och är idag en 
av de vanligaste grupputvecklingsövningar som företag väljer att använda sig av. Då resultatet 
från forskningen av Salas et al. (1999) visar marginell effekt på företags prestationer funderar 
vi på om företag som använder teambuilding och lägger ned både pengar, tid och resurser för 
att låta sina anställda genomföra dessa aktiviteter, får de resultat de strävar efter eller om det 
är en onödig investering. 
 
Den tidigare forskning som genomförts inom ämnet tar utgångspunkt från vilken betydelse 
teambuilding har för gruppen, men Keeley (1992) lyfter fram frågan om teambuildingens 
påverkan på ett individuellt plan. Keeley (1992) menar att teambuilding skulle kunna ses som 
personlig utveckling då individens färdigheter utvecklas av teambuildingsaktiviteter då de 
fyra komponenterna av teambuilding; målsättning, relationer, rollförtydligande och 
problemlösning, är till för att förbättra effektiviteten i gruppen genom att ändra både gruppen 
och individens egenskaper. Enligt Myrgård (1994) är personalens kompetens en av företagets 
viktigaste tillgångar och Myrgård (1994) anser att personlig utveckling är ett viktigt led i all 
kompetensutveckling, vilket teambuilding kan bidra till. Att de anställdas kompetens är en 
viktig del för företag bekräftas av Dalin (1997) som menar att det idag råder en uppfattning 
om att de anställdas kompetens är en viktig konkurrensfaktor och att det är god 
företagsekonomi att investera i kompetens, bland annat då människan har en betydelse för 
näringslivets fortsatta utveckling. Även Myrgård (1994) menar att alla företag som vill klara 
en hårdnande konkurrens tjänar på att ta vara på och utveckla sina anställdas kompetenser och 
alla satsningar som kan öka investeringen bör jämställas med andra investeringar i 
verksamheten. Då de anställdas kompetens är en så pass viktig del för företag och 
teambuilding enligt Myrgård (1994) skulle kunna bidra till att utveckla de anställdas 
kompetenser anser vi att det är viktigt att studera huruvida teambuilding påverkar individens 
personliga utveckling eller ej. 
 
Då Kirtley Johnston (2007) säger att företag behöver anställda som kan samarbeta för att 
uppnå företagets mål och Smith et al. (1995) menar att det finns indikationer på att samarbete 
kommer att spela en ännu viktigare roll för företag i framtiden, utgår vi ifrån att det både 
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Kirtley Johnston (2007) och Smith et al. (1995) menar är att det är anställda med bra 
samarbetsförmåga som behövs för att företag ska uppnå sina mål. Utifrån teambuildingens 
fyra komponenter; målsättning, rollförtydligande, relationer och problemlösning, funderar vi 
på om problemlösning och relationer har störst påverkan på individnivå och därför skulle 
kunna utgöra största delen av den personliga utveckling som teambuilding eventuellt bidrar 
till. Utifrån det Kirtley Johnston (2007) och Smith et al. (1995) säger om betydelsen av 
samarbete för företag och att vi utgår ifrån att samarbete är en viktig del av 
relationskomponenten av teambuilding, har vi därför i vår studie valt att fokusera på 
samarbetsförmågan när vi tittar på teambuildingens påverkan på den personliga utvecklingen. 
 
Men även om teambuilding skulle visa sig ha en påverkan på individens personliga utveckling 
gällande samarbetsförmåga, funderar vi på om det kan finnas andra aspekter som spelar in och 
är avgörande för den eventuella påverkan teambuilding har. Shivers-Blackwell (2004) 
genomförde en kvalitativ studie på en grupp studenter som genomförde en 
teambuildingsaktivitet där studiens fokus låg på attityder till teamwork och teambuilding och 
hur teambuildingsaktiviteter påverkar teamutveckling. Studien visar en positiv korrelation 
mellan deltagarnas attityder till teamwork innan teambuildingsaktiviteten och teamets 
viabilitet, det vill säga teamets överlevnad. Shivers-Blackwell (2004) ställer sig därför kritisk 
till huruvida teambuilding i sig egentligen har någon effekt och menar att det är individernas 
attityder till teamwork som avgör om teambuildingsaktiviteter påverkar teamutvecklingen. 
Om Shivers-Blackwell (2004)  har rätt i sin kritik, att det är en människas attityder som är 
avgörande för teambuildingens resultat och inte själva teambuildingen i sig, innebär det då att 
människors attityder till teambuilding även spelar in för vilken eventuell påverkan 
teambuilding kan tänkas ha för den eventuella personliga utveckling teambuilding kan ge? 
 
1.4 Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att tillföra kunskap gällande kompetensutveckling, till området 
Human Resource Management inom organisationsteori, genom att 
studera teambuildingens påverkan på individens personliga utveckling gällande 
samarbetsförmåga. I förlängningen avser vi att skapa en bättre förståelse för vilken nytta 
företag har av teambuilding när det gäller personlig utveckling av anställda. Detta ämnar vi 
göra genom att undersöka följande frågeställningar; 
 

1. Vilken påverkan har teambuilding på individens personliga utveckling gällande 
samarbetsförmåga? 

2. Vad har individens attityder till teambuilding för påverkan på den personliga 
utvecklingen gällande samarbetsförmåga?  

3. Vilken nytta har företag av teambuilding utifrån perspektivet personlig utveckling 
gällande samarbetsförmåga?  
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi redogöra för varför vi valt att genomföra studien på valt sätt och 
hur vi har gått tillväga. Vi kommer börja med att redogöra för vilket vetenskapligt synsätt och 
angreppssätt studien tar utgångspunkt från, för att därefter redogöra för vilken 
undersöknings- och insamlingsmetod vi valt och varför. Därefter följer en redogörelse över 
hur urvalet och tillvägagångssättet har gått till. Kapitlet avslutas med att vi tar upp de etiska 
aspekter vi haft i åtanke samt den kritik vi riktar mot studien.  
 
 
2.1 Val av vetenskapligt synsätt  
 
Det finns många olika uppfattningar om hur världen faktiskt ser ut, vilket därmed leder till en 
splittring om i vilken mån det är möjligt att samla in kunskap om världen. Enlig det 
hermeneutiska perspektivet är betraktarens bild av omvärlden subjektiv. Enligt denna 
inriktning finns det ingen mening att tala om verkligheten som objektiv, eftersom att en 
verklighet som var lika för alla skulle innebära att alla uppfattade ett fenomen på ett och 
samma sätt. Enligt hermeneutiken finns det istället olika bilder av verkligheten och 
verkligheten kan endast utforskas genom att forskarna sätter sig in i hur den uppfattas av 
människor (Jacobsen 2002). Vårt empiriska material kommer att skapas genom intervjuer och 
intervjupersonernas svar kommer att spegla deras uppfattning av verkligheten. Vi har valt att 
utgå från ett hermeneutiskt perspektiv då vi kommer att tolka intervjupersonernas svar för att 
undersöka vilken påverkan teambuilding har på individens personliga utveckling gällande 
samarbetsförmåga och vilken påverkan attityderna har. 
 
2.2 Val av vetenskapligt angreppssätt 
 
Vid en kartläggning av verkligheten kan man bland annat använda antingen en deduktiv eller 
induktiv ansats som strategi. Enligt den induktiva ansatsen, även kallad ”från empiri till 
teori”, skapar man empiri utan några förväntningar. Med den skapade och systematiserade 
datan som utgångspunkt formuleras sedan teorierna. Den deduktiva, även kallad ”från teori 
till empiri”, baseras istället på att man först skaffar sig förväntningar om hur världen ser ut 
och sedan samlar in empiri för att se om dessa förväntningar stämmer överens med 
verkligheten (Jacobsen 2002). Vi anser inte att vår studie till fullo passar in på något utav 
angreppsätten, utan snarare är en kombination utav de båda. Innan vi gick ut och skapade vår 
data hade vi införskaffat oss en teoretisk förförståelse inom ämnet, både gällande tidigare 
forskning och hur teorin inom området såg ut, vilket kan sägas höra hemma till det deduktiva 
angreppssättet. Däremot innebar den teoretiska förförståelsen inte att vi hade några 
förväntningar på den empiri vi skulle skapa och de resultat vår studie eventuellt skulle komma 
fram till, då den teoretiska förförståelsen handlade om teambuildingens betydelse för gruppen 
som helhet och inte påverkan på individnivå, vilket kan sägas höra samman med det induktiva 
angreppssättet.  
 
2.3 Val av undersökningsmetod 
 
Då vi ville studera vilken påverkan teambuilding har på individens personliga utveckling 
gällande samarbetsförmåga och vilken påverkan attityderna har ansåg vi att det var mest 
lämpligt att använda en kvalitativ forskningsmetod. Vi ansåg att syftet med studien bäst skulle 
uppnås genom att vi fokuserade på att förstå de tankar, upplevelser och synsätt de personer 
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som genomfört teambuilding har, för att den vägen få en större förståelse för teambuildingens 
påverkan på den personliga utvecklingen, vilket vi ansåg lämpligast skulle uppnås med en 
kvalitativ forskningsmetod som är inriktad på ord istället för siffror (Bryman & Bell 2011). Vi 
ansåg att en kvantitativ forskningsmetod, som lite enkelt uttryckt handlar om att studera 
frekvenser som ”hur mycket, hur många eller hur vanligt” (Trost 2012), inte skulle bidra till 
att vi fick svar på våra frågor och därmed skulle studiens syfte inte uppnås. 
 
2.4 Val av datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att använda oss av intervjuer för att skapa det empiriska materialet till studien.  
Vi ansåg att den personliga kontakten med intervjupersonerna och möjligheten till att ställa 
följdfrågor för att få ett än mer uttömmande svar bäst skulle ge oss möjlighet att få svar på 
studiens frågeställningar om vilken påverkan teambuilding har för individens personliga 
utveckling gällande samarbetsförmåga och vilken påverkan attityderna har. Vi ville att 
tyngdpunkten skulle ligga på intervjupersonernas uppfattningar och synsätt då dessa kan ge 
oss viktig information om teambuildingens påverkan på ett subjektivt plan som inte är direkt 
kopplat till hårda mätbara mått som enligt tidigare forskning visat sig vara svåra att mäta 
korrekt. Då vi ville ge intervjupersonerna möjlighet att få svara fritt på frågorna samtidigt som 
vi ville säkerställa att intervjun skulle beröra och fånga upp svaren på de frågor vi ville ha 
svar på, ansåg vi att semistrukturerade intervjuer skulle vara mest lämpade. Semistrukturerade 
intervjuer utgår från ett antal teman eller frågeställningar som ska beröras eller täckas men 
frågorna följs inte strikt utan riktningen och innehållet avgörs och styrs till stor del av 
intervjupersonernas svar (Bryman & Bell 2011). 
 
2.5 Urval 
 
I ”Metodpraktikan” citeras Grant McCracken (refererad i Esaiasson et al. 2012) allmänna råd 
för att välja intervjupersoner, bland annat ”ett litet antal” och sådana som inte är ”subjektiva 
experter”.  
 
I boken framkommer det, med hjälp av McCrackens argumentation, att ”ett litet antal” 
symboliserar teoretisk mättnad, vilket innebär att forskaren kan vara nöjd när det inte 
förekommer några nya mönster i materialet eller förser med nya infallsvinklar utan bekräftar 
och styrker det redan insamlade materialet (Aspers 2007). Tidsmässigt var det tyvärr inte 
möjligt att intervjua så många personer som det krävdes för att teoretisk mättnad skulle 
uppnås. Studiens genomförandeperiod var begränsad och det var inte fullt så många som 
visade intresse att delta i studien som förväntningarna var, därför uppgick intervjupersonerna 
till fem stycken. 
 
”Subjektiva experter” skulle för denna studie exempelvis kunna vara de som anordnar eller 
säljer teambuildingstjänster. Förutom att de är bekanta med fenomenet kan deras tolkningar 
och berättelser av hur det är att arbeta i ett team tänkas vara formulerade utifrån deras starka 
förankring i fältet och istället för att berätta om subjektiva upplevelser, återberätta inlärda 
tolkningar och uppfattningar (Esaiasson et al. 2012). Genom att vi valde intervjupersoner som 
har genomfört teambuildingsaktiviteter och inte inkluderat arrangörerna av aktiviteterna i 
intervjugruppen har vi lyckats undvika subjektiva experter.  
 
Vi valde att använda oss av ett så kallat bekvämlighetsurval som mer eller mindre innebär att 
urvalet består av personer som finns tillgängliga för den eller de som ska genomföra studien 
(Bryman & Bell 2011). Vi fick av en slump kontakt med en person som arbetar på ett stort 
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företag i Stockholmsområdet, på denna arbetsplats genomförs teambuildingsaktiviteter för en 
stor andel personer från olika delar i företaget som inte senare kommer att jobba tillsammans.  
Vi fick möjlighet att kontakta dessa personer för att höra om de var intresserade av att delta i 
vår studie. Då dessa personer inte senare skulle jobba tillsammans tänkte vi att de lättare 
skulle ha möjlighet att se den personliga utvecklingen hos sig själva och inte riskera att blanda 
ihop med gruppens utveckling, än vad personer som genomför teambuilding tillsammans med 
en grupp som fortsättningsvis kommer att jobba tillsammans skulle ha. Studien skulle därav 
inte heller riskera att glida in på gruppens utveckling gällande våra valda områden utan hålla 
sig till det som studien avsåg att studera och därför ansåg vi att dessa personer skulle utgöra 
ett lämpligt urval för vår studie. 
 
2.6 Tillvägagångssätt  
  
Vi började med att undersöka hur den tidigare forskningen och litteraturen såg ut på det 
område vi valt att titta närmare på för att undersöka hur kunskapsläget såg ut enligt vad 
Backman (1998) menar är en viktig del för att göra ett bra fortsatt arbete med sin egen studie. 
Detta gjorde vi genom att söka i olika databaser på olika bibliotek och högskolor efter 
vetenskapliga artiklar och tidigare forskning. På detta sätt fick vi ganska snabbt upp ögonen 
för den brist på forskning som råder om vilken betydelse teambuilding har på individnivå, och 
litteraturgenomgången kom att stärka vårt argument till varför detta är skäl att studera. 
Därefter sökte vi efter relevanta böcker och modeller inom valt område och utifrån vår 
teoretiska förförståelse utformade vi vår intervjuguide, se bilaga 1, som enkelt kan beskrivas 
som en lista över de teman eller frågeområden som intervjun kommer att beröra (Bryman & 
Bell 2011), som låg till grund för våra intervjuer.  
 
Potentiella intervjupersoner kontaktades i ett inledande skede via e-post där vi beskrev vilka 
vi var, studiens syfte och att vi sökte personer som var villiga att ställa upp på en intervju, se 
bilaga 2, utifrån de tips över vilken information som bör framgå till tilltänkta intervjupersoner 
i Bryman och Bell (2011). Efter den inledande kontakten fick de personer som visade intresse 
mer utförlig information via e-post, se bilaga 3, om hur vi skulle säkerställa anonymiteten och 
att deras deltagande var frivilligt. I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för vetenskaplig 
forskning informerade vi även att de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta 
sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2012). 
 
Vi genomförde en pilotstudie för att dels kunna beräkna ungefär hur lång tid intervjuerna 
skulle ta och dels för att vi som intervjuare skulle bli mer vana vid intervjusituationen 
(Bryman & Bell 2011). Vi bestämde att det räckte att en av studiens författare som genomfört 
teambuilding på sin arbetsplats skulle bli intervjuad av de andra två författarna. Pilotstudien 
tog ungefär 20 minuter i anspråk inklusive alla följdfrågor men för att inte riskera att hamna i 
en stressig situation och därav riskera att få sämre kvalitet på studien, meddelade vi 
intervjupersonerna att den beräknade intervjutiden var 30 minuter. 
 
Vi valde att låta intervjupersonerna avgöra var intervjuerna skulle äga rum för att så långt det 
var möjligt säkerställa att intervjun ägde rum på en plats som intervjupersonen kände sig så 
trygg och bekväm med som möjligt, då det är viktigt att intervjupersonen är avslappnad under 
intervjun (Bryman & Bell 2011). Vi tänkte att det skulle påverka svaren till att bli mer 
öppenhjärtliga och sanningsenliga om intervjupersonen kände sig trygg under intervjun, vilket 
i sin tur skulle bidra till att studien fick en högre kvalitet. Däremot framförde vi önskemål om 
att det skulle vara en relativt lugn plats där vi kunde prata så ostört som möjligt, för att inte 
störas av för mycket yttre omständigheter som kunde försämra intervjun eller göra 
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inspelningen sämre (Bryman & Bell 2011). Intervjuerna ägde därav rum på olika platser som 
på intervjupersonens arbetsplats, på hotell och på café. 
 
Vi förde anteckningar under alla intervjuer och vi valde även, efter godkännande av varje 
intervjuperson, att spela in intervjuerna då detta skulle bidra till att risken för bortglömda svar 
minimerades (Bryman & Bell 2011). Därav valde vi även att transkribera intervjuerna inom 
loppet av 24 timmar för att vi fortfarande skulle ha intervjun ”färskt i minnet”. 
 
När alla intervjuer var transkriberade påbörjade vi bearbetningen av den skapade datan. Enligt 
Bryman och Bell (2011) finns det ett flertal tillvägagångssätt för att bearbeta och analysera 
insamlad data. Vi valde att sammanställa alla intervjupersoners svar i olika stycken under 
respektive huvudkategori ”samarbete” och ”attityder” följt av underrubriker som ”före 
teambuilding och ”efter teambuilding”. På så sätt fick vi en bra överblick över den skapade 
datan och kunde plocka bort den data som inte hade någon direkt anknytning till våra 
forskningsfrågor och syfte vilket enligt Backman (1998) inte ska finnas med i redovisningen 
av datan. Därefter letade vi samband och kopplingar mellan intervjupersonernas svar och 
tittade på den skapade datan ställt mot vår teoretiska referensram.  
 
Efter att vi analyserat resultatet tolkade vi det som framkommit i analysen och drog slutsatser 
från de vi sett, därefter kopplade vi detta mot våra forskningsfrågor för att se huruvida studien 
besvarat dessa eller ej. Slutligen diskuterade vi våra slutsatser och i enlighet med Backman 
(1998) diskuterade vi vad som eventuellt kan ha påverkat resultatet och jämförde likheter och 
olikheter i vår studie med den tidigare forskning vi sett på området. 
 
2.7 Etiska aspekter 
 
Att ta hänsyn till etiska aspekter är viktigt i forskningssammanhang, men det råder ingen 
enighet över vilka regler eller principer som bör gälla bland annat då olika författare har olika 
ställningstaganden när det gäller vad som är etiskt acceptabelt och inte (Bryman & Bell 2001). 
Då det var viktigt för oss att vi tog hänsyn till de etiska aspekterna, men samtidigt försöka 
komma undan en del av den tolkningsbarhet som råder över vad som är etiskt riktigt eller inte, 
valde vi att utgå från Vetenskapsrådets riktlinjer för vetenskaplig forskning för humaniora och 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade deltagarna 
skriftligen i ett tidigt skede om vad studien skulle handla om, syftet med studien och att deras 
deltagande var frivilligt. Vi efterfrågade deras samtycke och vi informerade om att de när som 
helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. Då vi var medvetna om att frågorna 
vi ville söka svar på ställde krav på intervjupersonernas öppenhet, lade vi stor vikt vid att 
skapa tillit. Dels genom den skriftliga informationen men även genom att säkerställa 
anonymiteten i studien genom fingerade namn på intervjupersonen och, i den mån det skulle 
förekomma, även andra berörda individer och företag vilket vi även grundligt informerade 
intervjupersonerna om i både tal och skrift. 
 
2.8 Metodkritik 
 
En nackdel med intervju som forskningsmetod är att det tar mycket tid i anspråk och svaren 
kan vara svåra att analysera (Bell 2000). Ett annat vanligt problem gällande intervjuer som 
metod är det Banaka (1981) kallar för den oerfarne intervjuaren. Han menar att dennes oro 
över att tappa greppet kommer till uttryck genom att denne använder sig av:  

 Ledfrågor – Intervjuaren ställer frågor som han redan verkar veta svaret på.  
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 ”Skjutjärnsfrågor” – Intervjuaren ställer flera frågor innan intervjupersonen 
hunnit svara på den första.  

 Avbrytande inpass – Intervjuaren hejdar intervjupersonens svar och för in 
honom på ett annat spår eller tar svaret ur munnen på honom.  

 Eko – Intervjuaren upprepar exakt vad intervjupersonen precis har sagt.  
 Föregripanden – Intervjuaren drar slutsatser om något som intervjupersonen 

redan har sagt.  

Om intervjuaren genomför intervjun på ett sådant sätt är det lätt att värdefull information inte 
kommer fram då intervjuaren försvårar intervjupersonernas upplevelser och tankar, till 
exempel genom att ställa en ny fråga för snabbt för att fylla en tystnad istället för att vänta ut 
intervjupersonerna (Trost 2010). För att minimera dessa risker valde vi bland annat att 
genomföra en pilotstudie, dels för syftet att fastställa en ungefärlig intervjutid men även för att 
vi som intervjuare skulle få en känsla för hur en intervju gick till och öva oss på uppgiften. Vi 
valde även att intervjuerna skulle genomföras av oss två och två, för att få stöd och känna 
lugn av närvaron av den andre personen. Även om detta inte helt uteslöt de risker Banaka 
(1981) tar upp ansåg vi att de i alla fall skulle minimera riskerna. 
 
Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera men kvalitativ forskning gör heller 
ingen anspråk på att försöka generalisera statistiskt utan strävar snarare efter en teoretisk 
generaliserbarhet (Bryman & Bell 2011). Det gäller även denna studies resultat, endast ett 
fåtal personer intervjuades och dessa valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och dessa 
personer bör inte ses som representativa för alla som genomfört teambuildingsaktiviteter. 
Eftersom vi genom vårt val av en kvalitativ metod strävar efter teoretisk generaliserbarhet 
utgår vi från att det resultat som framkommer vid våra kvalitativa intervjuer även kan gälla i 
andra sammanhang och inte enbart gäller vid den tid och plats undersökningen genomfördes. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel redogörs för den teori vi ansett vara mest relevant för vår studie och som kan 
vara mest till hjälp för att besvara våra frågeställningar. 
 
 
3.1 Samarbete 
 
Det har genomförts många studier och bedrivits mycket forskning kring samarbete, men 
hittills har man inte nått en överenskommelse om hur man ska definiera samarbete (Chen et 
al. 1998) En bidragande orsak till att det råder en otydlighet kan ha att göra med att olika 
studier använder olika begrepp för samarbete som har visat sig vara svåra att få att stämma 
överens (Shalk & Curseu 2010). Däremot menar Smith et al. (1995) att de flesta författare 
idag definierar samarbete med fokus på att samarbete är en process där individer, grupper 
eller organisationer samspelar för att uppnå ömsesidiga vinningar eller förmåner. 
 
Chen et al. (1998) definierar samarbete som tre konkreta begrepp:  
 

1. Individer som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.  
2. Relationerna mellan individerna som uppstår mellan de olika målen som ska uppnås.  
3. Enskilda åtgärder som maximerar den kollektiva vinsten 

 
Shalk och Curseu (2010) menar att det finns tre primära anledningar till varför företag 
behöver fokusera på, men framförallt främja, att samarbete finns i företag: 
 

1. För att företaget ska ha möjlighet att snabbt anpassa sig till förändringar i miljön 
2. För att företaget ska vara väl positionerade i internorganisatoriska nätverk 
3. För att företaget ska ha flexibilitet i sin produktion eller sina tjänster för att säkerställa 

att företaget klarar förändringar i miljön 
 
Moderna företag påverkas till stor del av yttre omständigheter som har stor inverkan på 
samarbetet som företag behöver hantera. Det kan gälla alltifrån ny teknisk utveckling, till att 
globaliseringen ökar, att gränserna mellan tid och rum suddas ut och att företag idag behöver 
ha ett mer omfattande multinationellt samarbete på sätt som inte tidigare har varit lika vanligt 
som det är idag (Curseu 2006, 2008, refererad i Shalk & Curseu 2010). Smith et al. (1995) 
pekar på att skillnader mellan olika nationella kulturer ställer företag inför stora utmaningar i 
takt med att globaliseringen ökar, när det kommer till samarbete. Även Leigh och Maynard 
(2002) menar att det kan vara svårt för företag att samarbeta med andra företag från 
exempelvis andra regioner eller andra länder men att det finns vinster för de företag som 
lyckas med ett välfungerande samarbete. Leigh och Maynard (2002) menar bland annat att 
den erfarenhetsblandningen som uppstår från ett sådant samarbete kan resultera i bättre 
lösningar och kan ge upphov till nya möjligheter som det enskilda företaget eller teamet på 
egen hand inte skulle ha sett.  
 
Samarbete har utvecklats till att idag vara en av de viktigaste delarna i företag för att företaget 
ska uppnå sina mål och det finns indikationer som talar för att samarbete i framtiden kommer 
att spela en ännu högre roll (Smith et al. 1995). Leigh och Maynard (2002) menar att problem 
inom företag lättare kan klaras av och hanteras effektivt om samarbete inom företaget finns 
och att sammansättningen av de enskilda individernas olika färdigheter resulterar i att fler och 
bredare kunskaper och färdigheter används, vilket bidrar till att många problem lättare kan 
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lösas. Samarbete inom företag har även visat sig leda till att företags mål oftare uppnås och 
även på ett mer effektivt sätt jämfört med företag där samarbetet är lågt (Shalk & Curseu 
2010). Leigh och Maynard (2002) menar vidare att det även finns många fördelar med att det 
finns ett utbrett samarbete inom företag bland annat då det kan leda till att kunderna 
exempelvis erbjuds bättre service då olika team kan samarbeta och ta hjälp av varandra för att 
uppnå detta. Shalk och Curseu (2010) menar att företag även behöver se till att kvaliteten på 
samarbetet är hög, det räcker inte enbart att samarbete förekommer i företag, då just kvaliteten 
på samarbete har visat sig skilja framgångsrika och mindre framgångsrika företag åt. 
 
De viktigaste samarbetsfärdigheterna är enligt Myrgård (1994) förmågan att lyssna, ge och ta 
kritik, uppmuntra och lösa konflikter och dessa färdigheter kan tränas direkt genom 
gruppövningar som teambuilding. Modellen bygger på att öppenhet och tydlig 
kommunikation är en förutsättning för ett lyckat samarbete. 
 

 
Figur 1 Myrgårds modell för kommunikation 

 
När det gäller de fyra viktiga samarbetsfärdigheterna så handlar lyssnade om vad som sägs 
och hur det sägs och att man ser, hör och försöker förstå vad andra säger. Uppmuntran kan 
stärka självkänslan och självförtroendet och det handlar om att se och bekräfta för att stödja 
andra. Kritik är den svåraste delen av denna modell, då många har svårt för att ge och ta kritik 
på rätt sätt. Det handlar om att skilja på sak och person, för att bygga upp självkänsla och 
självtillit genom att korrigera beteenden och förhållningssätt. Den sista punkten i modellen 
handlar om hur kan lösa eller undvika konflikter, antingen intressekonflikter, värdekonflikter 
eller rollkonflikter, genom att träna förhållningssätt och färdigheter som kan användas för att 
lösa upp eller förebygga konflikter (Myrgård 1994). 
 
En viktig punkt inom teambuilding och personlig utveckling är uppfattningen om att 
samarbetsförmågan är en färdighet som kan tränas på samma sätt som idrott. 
Samarbetsfärdigheter kan tränas direkt genom olika övningar som bland annat ställer krav till 
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individens kommunikationsförmåga, exempelvis individens förmåga att uppmuntra, ge och ta 
kritik, humor och visa känslor, och teambuildingsaktiviteter kan ge deltagarna möjligheten att 
utveckla dessa färdigheter, samtidigt som självkänslan, självtilliten och självförtroendet 
stärks. Genom teambuilding kan alltså individen utvecklas så att de blir mer 
samarbetsbenägna anställda som företag senare kan dra nytta av (Myrgård 1994). 
 
3.2 Attityder 
 
Robbins (2003) definierar attityder som värderande uttalanden som kan vara antingen positiva 
eller negativa och som speglar hur man känner om något - föremål, människor eller händelser. 
Positiva attityder kan ge positiva effekter när det gäller berörda föremål, person eller 
händelser medan negativa attityder kan ge negativa effekter. Enligt Hettiararchchi & 
Jayarathna (2004) reflekterar en attityd hur en person känner sig gentemot exempelvis andra 
människor, objekt, event och aktiviteter i dennes omgivning och hur en person känner sig kan 
påverka dennes beteende. 
 
Enligt Hettiararchchi och Jayarathna (2014) så finns det en koppling mellan en anställds 
attityd och hur denne presterar. De menar att anställdas attityder har en påverkan på hur den 
anställdes beteende ser ut och hur den anställde beter sig har i sin tur en påverkan på hur den 
anställde presterar. Harrison et al. (2006) menar att attityder till arbete är relaterad till 
beteenden på arbetsplatsen och att en positiv attityd leder till att individer bidrar istället för att 
hålla tillbaka önskvärda insatser. Då Harrison et al. (2006) kopplar ihop de anställdas 
beteende med de anställdas prestation lyfter de fram attitydernas påverkan på hur väl företaget 
presterar och hur attityderna kan påverka hur väl företaget kan nå sitt mål. 
 
Begreppet attityd består av tre delar; kognitiva, affektiva och handlingsinriktade komponenten 
(Angelöw & Jonsson 2000).   
 

 Den första komponenten (kognitiva) handlar om den föreställning eller kunskap som 
vi har om något. Ett exempel kan vara att teambuildingsaktiviteter är en bra respektive 
dålig övning för grupputveckling.  

 Den andra komponenten (affektiva) avser de känslor som man har gentemot något. 
Exempelvis att man tycker om respektive inte tycker om teambuildingsaktiviteter.  

 Den tredje och sista komponenten (handlingsinriktade) syftar till viljan att handla på 
ett specifikt sätt gällande något, som man har en föreställning eller kunskap om samt 
känslor gällande. Exempel på detta kan vara att man anstränger sig vid 
teambuildingsaktiviteterna för att uppnå ett bra resultat eller att man väljer att inte alls 
vara delaktig.   

 
3.3 Teoretisk koppling 
 
Då vi valde att fokusera på utvecklingen av individernas samarbetsförmågor genom 
teambuilding letade vi upp teori som lyfter fram vad samarbete är, vikten av samarbete för 
företag och hur individer kan utveckla dessa förmågor genom teambuilding. Modellen för 
kommunikation, där Myrgård (1994) beskriver de viktigaste samarbetsfärdigheterna och lyfter 
fram att dessa färdigheter kan tränas direkt genom teambuilding, kändes väldigt relevant och 
vi har därför valt att använda modellen som utgångspunkt för att se vilka delar av 
samarbetsförmågan som kan tränas genom teambuilding. Vi valde dock att inte använda hela 
modellen, utan uteslöt den del som handlar att lösa konflikter då vi ansåg att det är en 
samarbetsfärdighet som i första hand kan tränas på gruppnivå istället för individnivå genom 
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teambuilding. Med det menar vi att vi anser att teambuilding i första hand tränar upp 
individernas färdigheter gällande konfliktlösande i den aktuella gruppen och att övriga delar 
av Myrgårds (1994) modell i större grad påverkar individen oberoende av om individen agerar 
i grupp eller inte. Vi har därför har valt att fokusera på övriga delar av modellen. 
 
Då vi även ville studera attitydernas påverkan på utvecklingen av individernas 
samarbetsförmågor valde vi teori som förklarar vad attityder är och som lyfter fram hur 
attityder påverkar individens beteende och prestationer, då vi ansåg att detta var nödvändigt 
för att få en tydlig bakgrund om hur attityder kan påverka individers beteende och 
prestationer.  
 
Tillsammans utgör den teori vi har valt gällande både samarbete och attityder grunden för den 
analys vi gör av det empiriska materialet. 
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4 Empiri 
 
Detta kapitel inleds med en kortare beskrivning av teambuildingsaktiviteterna som 
intervjupersonerna genomfört. Därefter följer en sammanfattning av intervjupersonernas svar 
som delas upp i två olika relevanta teman; samarbete och attityder. 
 
 
4.1 Inledning  
 
Alla intervjupersoner arbetar för samma företag och har genomfört ett flertal 
teambuildingsaktiviteter i flera jobbrelaterade sammanhang, som bland annat har varit till för 
att främja olika samarbetsförmågor. Inför teambuildingsaktiviteterna fick deltagarna 
information om aktiviteternas syfte. Exempel på en av de teambuildingsaktiviteter som 
intervjupersonerna genomförde var en större aktivitet utomhus där deltagarna blev indelade i 
olika lag som sedan tävlade mot varandra där lagen fick navigera mellan olika stationer. Vid 
stationerna fick lagen lösa olika uppgifter och utmaningar, som exempelvis en uppgift att 
använda sugrör och tejp för att skydda ett ägg från ett fall på två meter. De olika stationerna 
ställde bland annat krav på deltagarna att kommunicera och samarbeta för att lösa dessa 
uppgifter och utmaningar.1  
 
4.2 Samarbete 
 
Intervjupersonerna fick beskriva sin inställning till samarbete och hur de ser på att arbeta i 
grupp respektive individuellt, samt eventuell förändring gällande inställningen efter 
teambuildingsaktiviteterna. Intervjupersonerna fick även beskriva deras kommunikations- och 
samarbetsförmåga, samt eventuell förändring gällande deras förmåga efter 
teambuildingsaktiviteterna.  
 
Intervjuperson 1 berättade att hen gillar att jobba i grupp tillsammans med andra människor 
och att hen trivs väldigt bra i en gruppsammanhållning. Vidare nämnde hen att det självklart 
beror på situationen och att hen inte kan säga att hen alltid föredrar att jobba i grupp hellre än 
ensam, men att det alltid är roligt att jobba och dela saker tillsammans med andra och att 
resultatet förmodligen blir bättre. Hen berättade att även om det kanske kan uppfattas som 
klichéartat tycker hen att det verkligen ligger något i att delad glädje är dubbel glädje. Hen 
berättade att hen redan tidigt fått upp en känsla för samarbete och detta är något som hen 
nämnde har följt hen i det mesta hen tagit sig för och att hen har tagit med sig det in i först 
skolan och sen vidare ut i yrkeslivet. Hen hade svårt att se en direkt koppling mellan 
teambuildingsaktiviteterna hen deltagit i och hens inställning då hen alltid har ägnat sig åt att 
spela i lagsporter och att dessa typer av samarbeten generellt har förändrat och skolat hen i 
hur hen tänker och agerar. 
 
Gällande sin samarbetsförmåga berättade intervjuperson 1 att hen har en ganska god förmåga 
att samarbeta med andra människor och att det är roligt att se när lag gör någonting ihop. Hen 
berättade att hen upplever sig själv som duktig på att lyssna på andra men att hen givetvis kan 
bli bättre på det. Vidare berättade hen att hen tycker att teambuildingsaktiviteterna har hjälpt 
hen att förbättra sin kommunikations- och samarbetsförmåga gentemot andra människor just 
för att människorna som hen genomförde teambuildingsaktiviteterna tillsammans med varit så 
olika i deras personligheter och att alla har olika styrkor och svagheter. Hen berättade att hen 
                                                 
1 Ansvarige person för teambuildingsaktiviteterna vid företaget. 2015.  Telefon 20 april. 
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kan tycka att det är en bra erfarenhet att ha genomfört teambuildingsaktiviteter med så pass 
olika människor med olika bakgrunder för att lära sig se deras egenskaper. Detta eftersom hen 
berättade att hen går in i en ny grupp med tankesättet att människor kan komplettera varandra, 
och att hen letar efter människor som kan komplettera hen eller som hen kan komplettera. När 
gruppen ska försöka lösa olika uppgifter tycker hen att det är viktigt att försöka hitta allas 
personliga egenskaper och vad respektive person är duktig på och att varje persons 
nyckelkompetenser bör tas tillvara på. Hen berättade att hen inte tror att tidigare erfarenheter 
av teambuildingsaktiviteter kan bidra till att människor lättare kan komma in i en ny grupp i 
framtiden, utan tror snarare att inledande teambuildingsaktiviteter i en ny grupp bidrar till att 
öka samarbetet just i den gruppen genom att människor då får möjlighet att se vilka 
personerna i gruppen egentligen är och visa hur de fungerar. Däremot tycker hen att 
teambuildingsaktiviteterna har hjälpt hen i hens yrke genom att lättare ”känna av” andra 
människor och förstå ”vad de vill få fram”. Vidare sade hen att hen tror att 
teambuildingsaktiviteterna troligen har förändrat hen i hur hen agerar i en grupp även om det 
är svårt att säga exakt då hen är så präglad av att vara i och samarbeta i team. Hen berättade 
att hen fick lättare att öppna upp sig under de teambuildingsaktiviteter hen deltagit i och att 
teambuildingsaktiviteterna bidrar till att man är sig själv under tiden de pågår.  
 
Intervjuperson 2 berättade att hens inställning till samarbete är att samarbete är viktigt då 
mangel på samarbete kan göra arbetet svårare. Hen är av den uppfattningen att samarbete i en 
välfungerande grupp är mer effektivt än att jobba individuellt när det kommer till att lösa 
olika uppgifter. Hen berättade att hen föredrar att arbeta i grupp, även om hen även trivs bra 
med att jobba ensam, och hen tror att samarbete generellt leder till bättre resultat. Hen 
berättade vidare att hens inställning till samarbete har funnits där sen länge och kunde inte se 
att teambuildingsaktiviteterna skulle ha förändrat något gällande inställningen.  
 
Vidare berättade intervjuperson 2 att hen har svårt att beskriva sin egen samarbetsförmåga 
men att hen hoppas och tror att den är bra. Hen berättade vidare att hen är bra på att lyssna 
och försöker få alla i gruppen att bli delaktiga så länge det inte finns någon som inte vill vara 
delaktig eftersom att hen då inte heller har någon lust att uppmuntra denne. Samtidigt sade 
hen att hen har svårt att ge kritik, framförallt om det gäller människor hen inte känner såväl då 
hen vill känna att andra ser en som en snäll person, men att ta kritik har hen inget problem 
med. Intervjupersonen berättade vidare att hen tror att det är lättare att båda ge och ta kritik 
samt samarbeta generellt med människor som man litar på, har etablerade relationer till och 
känner sig trygg med, vilket teambuilding kan bidra till. Hen berättade att hen tror att 
teambuildingsaktiviteter gör att man som individ kan lära sig är mer generellt hur det är att 
arbeta i grupp och att det man lär sig gällande samarbete och hur man kommunicerar med 
andra kan överföras till en ny grupp i framtiden, då man lär sig något varje gång man gör 
teambuilding. 
 
Intervjuperson 3 berättade att hen nog föredrar att jobba mer självständigt i sitt yrkesliv då 
hen är mycket för att lösa uppgifter på egen hand. Även i det fall hen skulle befinna sig i en 
grupp tillsammans med andra människor försöker hen lösa ganska mycket på egen hand. Hen 
sade att det beror på att hen vill känna att hen klarar av det mesta på egen hand. Samtidigt 
berättade hen att när hen studerade så studerade hen ibland tillsammans med andra människor 
och att det oftast fungerade mycket bättre och att hen egentligen därav borde göra det mer.  
Hen tror också att det är generellt bra att man jobbar mer tillsammans, då hen tycker att det 
kan vara bra att ha någon att bolla idéer med så att man inte riskerar att fastna i det man själv 
tänker vilket är lätt hänt, utan att man på så sätt får in lite nya tankar och idéer, men att hen i 
grunden är relativt självständig. Hen kunde inte se att teambuildingen på något sett direkt har 
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påverkat hens inställning till samarbete, men hen funderade kring att 
teambuildingsaktiviteterna kan ha påverkat hen till att se att det kan finnas fördelar med att 
jobba i grupp för att lösa uppgifter tillsammans. 
 
När det gällde sin egen samarbetsförmåga sade intervjuperson 3 att hen nog är ganska bra på 
att lyssna och ta till sig saker och att hen nog är bättre på att ta till sig kritik än att ge kritik. 
Hen berättade att hen tror att människors samarbetsförmåga, båda när det gäller förmågan att 
ge och ta kritik och andra samarbetsfärdigheter, kanske blir bättre och bättre för varje gång 
som människor genomför teambuildingsaktiviteter. Att människor genom detta lär känna 
varandra bättre och på så vis lättare utvecklar sin samarbetsförmåga vilket kan vara 
fördelaktigt för gruppen vid exempelvis framtida möten, och att gruppen genom 
teambuildingsaktiviteter får en samhörighet som kan bidra till att underlätta samarbetet. 
Samtidigt berättade hen att hen tror att teambuilding kan vara bra för att få människor att bli 
bättre på att kommunicera, genom att man tränar på det under teambuildingsaktiviteterna. Hen 
kunde inte komma på något specifikt som hen lärt sig från teambuildingsaktiviteterna som hen 
kan dra nytta av senare i arbetslivet, men när det gäller öppenhet och kommunikation bidrar 
teambuilding till att det blir lättare för varje gång man genomför teambuilding, att man blir 
mer trygg och säker ju mer man gör teambuilding. 
 
Intervjuperson 4 berättade att hen tycker att det kan vara skönt att vara själv om vissa 
arbetsuppgifter då det kan vara enklare och gå snabbare, men har av tidigare erfarenhet av 
teambuilding märkt att man kan få bättre resultat om man är flera som kan bolla idéer. Hen 
berättade att hens grundinställning till samarbete är att det inte alls är dumt med samarbete 
eftersom att man då kan dela på bördan och bolla idéer så att man inte bara diskuterar 
frågorna med sig själv. Hen sade också att man yrkesmässigt blir ett hinder om man inte kan 
samarbeta, så det är ett givande och tagande även på individnivå då det blir enklare att göra 
sitt jobb om man kan samarbeta och inte motarbetar sina medarbetare. Hen nämnde också att 
hen tycker att teambuildingsaktiviteterna gav några aha-upplevelser som berikade hen och 
förändrade hens inställning positivt till samarbete, gällande bland annat vikten av tillit och 
kommunikation. 
 
Vidare berättade intervjuperson 4 att hen är en kommunikativ människa som har lätt för att 
kommunicera med folk men hen har däremot svårare att ta kritik än att ge kritik, och att det 
kanske är mänskliga skäl till det då det kan vara lättare att se fel hos andra men det kan vara 
svårt att få höra det själv. Hen nämnde dock att hen tror att det blir bättre när man lär sig och 
får träna på att ge och ta kritik genom att försöka skilja på sak och person. Hen berättade 
vidare att hen har svårt att koppla ageranden direkt till specifika teambuildingsaktiviteter då 
hen anser att det är en mognadsgrad som växer fram kring livserfarenheter generellt, men tror 
att även teambuildingsaktiviteterna har påverkat denna utveckling. Hen tror också att det är 
saker man lär sig från samarbete i en grupp som man kan ta med vidare till nya grupper i 
framtiden, bara man är tillräckligt mogen som människa och tar sig tid att reflektera över det 
som händer.  Hen berättade att hen inte kan sätta fingret på tydliga aha-upplevelser under 
teambuildingen som kan ha gjort att hens samarbetsförmåga kan ha förändrats sen innan 
teambuildingsaktiviteterna, men drar samtidigt slutsatsen att teambuilding successivt gör att 
hen blir mer inställd på samarbete och att det troligen har gjort så att hen har lättare för att 
samarbeta, lättare för att ge och ta kritik och liknande. Hen nämnde också att de olika 
utmaningarna och uppgifterna som hen fick lösa tillsammans med gruppen under 
teambuildingsaktiviteterna har påverkat hens förmåga att samarbeta lättare med andra. 
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Intervjuperson 5 berättade att hen tycker att samarbete är väldigt viktigt och att det är positivt 
att jobba i grupp, vilket hen gärna föredrar. Anledningen till detta var att hen anser att olika 
bakgrunder, erfarenheter och expertis som människor har, bidrar till att exempelvis problem 
angrips på olika sätt vilket blir mer effektivt än om människor arbetar själva. Hen kunde inte 
se att hens inställning till samarbete har förändrats något sen innan hen genomförde 
teambuildingsaktiviteterna jämfört med efter, utan att hen ser på samarbete likadant nu som 
då. 
 
Gällande sin egen samarbetsförmåga berättade intervjuperson 5 att hen mycket hellre tar emot 
kritik än ger kritik och hellre tar del av andras erfarenheter än delar med sig av sina egna. Hen 
berättade att hen egentligen inte vet varför det kommer sig, utan antar att det till stor del beror 
på personligheten. Hen berättade att hen inte ser sig som den personen som skulle uppmuntra 
andra i en grupp att vara mer delaktiga utan skulle hellre låta de vara på sidan om. Hen 
berättade att hen inte kan se några förändringar när det gäller sin egen samarbetsförmåga om 
hen jämför med hur det var innan teambuildingsaktiviteterna, men samtidigt berättade hen att 
samarbetet med vissa kan ha blivit bättre efter teambuildingsaktiviteterna men att det är svårt 
att säga då samarbetet mellan de inte varit så stort innan aktiviteterna. 
 
4.3 Attityder 
 
Intervjupersonerna fick beskriva sin inställning till teambuilding samt om deras inställning 
förändrats efter teambuildingsaktiviteterna. 
 
Intervjuperson 1 berättade att hen tycker om teambuilding och har generellt alltid tyckt 
väldigt bra om teambuilding, men att hens positiva uppfattning bara har ökat ju fler 
teambuildingsaktiviteter hen deltagit i. Hen berättade att hen anser att teambuilding är ett bra 
sätt att lära känna nya människor i en grupp och att teambuilding fungerar som en enkel väg 
in för att förstå och lära sig hur människor i just den specifika gruppen fungerar. Att få 
möjlighet att göra något helt annat och befinna sig i andra situationer mot vad som normalt 
sätt görs om dagarna anser hen bidrar till att människor lär känna varandra på ett sätt som 
annars inte skulle vara möjligt och hen funderar på om mer av människors rätta sidor kommer 
fram när kontorsmiljön byts ut mot en mer avslappnad miljö. Däremot berättade hen att hen 
anser att det finns bättre och sämre teambuildingsaktiviteter och att upplevelsen av huruvida 
teambuilding är positivt eller negativt till viss del beror på vilken typ av aktiviteter som 
genomförs. Vidare berättade hen att bland det viktigaste hen kunde se efter att ha genomfört 
teambuilding, är att man lär sig att se sammanhang. Att man lär sig att se att det man själv gör 
påverkar andra, även om man gör något individuellt så är det alltid någon som gjort något 
innan mig eller kommer att göra efter mig som påverkas av det jag har gjort. 
 
Intervjuperson 2 berättade att hen inte har någon speciell inställning till teambuilding, att det 
beror lite på vilken typ av aktivitet som genomförs, men att det generellt är roligt att göra 
något tillsammans. Hen berättade att det troligen finns en poäng med teambuilding, men att 
man kan bygga upp teamkänslan genom att jobba också och inte bara genom teambuilding. 
Hen hade svårt att se hur mycket teambuildingsaktiviteterna i sig bidrar till gemenskapen och 
tycker istället att det inte spelar någon större roll vad man gör så länge man spenderar tid 
tillsammans, vilket gör att man lära känna varandra. Hen hade även svårt att säga om hens 
inställning till teambuilding har förändrats sen innan hen var med på 
teambuildingsaktiviteterna, men nämnde att det var kul att vara delaktig på dessa. Hen 
berättade även att hen ser på allt hen lär sig som en lång process och att det är många saker 
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som spelar in för att forma människor och det är därför svårt att koppla den personliga 
utvecklingen direkt till de specifika teambuildingsaktiviteter. 
 
Intervjuperson 3 berättade att hen inte har så mycket erfarenhet av teambuilding mer än att 
hen har genomfört några teambuildingsaktiviteter under det senaste året. Hen tyckte att det 
framförallt var väldig roligt att få vara ute i naturen och lösa uppgifter tillsammans. Hen hade 
svårt att se huruvida teambuilding fyller någon funktion mer än att det är roligt baserat på de 
teambuildingsaktiviteter hen hittills har genomfört, men sa samtidigt att det säkert kan vara 
bra sätt för gruppen om man ska jobba tillsammans i en grupp. Hen berättade vidare att hen 
tror att teambuilding kan bidra till att människor blir mer vana vid att jobba tillsammans med 
andra människor. Gällande sin inställning till teambuilding berättade hen att hen inte tror att 
den förändrats något nämnvärt från innan hen gjorde teambuildingsaktiviteterna mot efter och 
att teambuildingen generellt fyllde den funktionen som hen tänkte att det skulle göra vilket 
var att ha roligt och lära känna de andra personerna som hen genomförde 
teambuildingsaktiviteterna tillsammans med. 
 
Intervjuperson 4 berättade att hen personligen är positivt inställd till teambuilding och tycker 
om de lite lekbetonade aktiviteterna det brukar handla om. På ett intellektuellt plan ser hen 
verkligen vinsten med det, att man blir lite tryggare med varandra, lite ”aha”-upplevelser och 
det är något hen hoppas få göra igen. Hen berättade att hen verkligen ser värdet med 
teambuildingsaktiviteter och det har bidragit till en större öppenhet gällande att alla 
människor har olika sätt att se på saker. Vidare berättade hen att hen inte tror att alla i gruppen 
uppskattade teambuildingsövningarna och tror att det då också blir svårare att dra nytta av det 
som teambuildingsaktiviteter kan bidra med. Hen tror också att det är saker från 
teambuildingsaktiviteterna, gällande hur man samarbetar med andra för att lösa olika 
uppgifter, som man kan ta med vidare till nya grupper i framtiden, bara man är tillräckligt 
mogen som människa och tar sig tid att reflektera över det som händer. 
 
Intervjuperson 5 berättade att hen har svårt att säga att teambuilding skulle vara dåligt utan 
tycker generellt att det är en ”en bra grej”, men att det självklart finns olika sätt att göra 
teambuilding på, där vissa sätt är bra och andra mindre bra och att det säkert fungerar bättre 
för vissa personer än andra. Hen utvecklade sitt svar till att berätta att hen tycker att 
teambuilding kan bidra till att stärka sammanhållningen i en grupp vilket hen tycker är 
jättebra och att aktiviteterna är inkluderande, men att när man träffar en ny grupp så börjar 
man om på ruta ett. Hen berättade vidare att teambuilding kan hjälpa människor att komma in 
i en ny grupp och att teambuilding framförallt är viktigt i en helt ny grupp där alla är nya för 
att de ska lära känna varandra och lära sig att arbeta bra och trivas tillsammans, vilket hen tror 
påverkar gruppens resultat. Hen berättade att hen har samma inställning till teambuilding som 
koncept efter att hen genomfört teambuildingsaktiviteter som hen hade innan teambuildingen 
och att hen inte kunde se att det förändrat varken hens uppfattning eller tankesätt kring 
teambuilding. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel följer en analys av de empiriska data vi har skapat från intervjuerna och 
redovisat i empirikapitlet med hjälp av de valda teorierna. Denna analys leder sedan fram till 
de slutsatser som vi redovisar i kommande kapitel. 
 
 
5.1 Samarbete  

  

Samarbete har utvecklats till att idag vara en av de viktigaste delarna i företag för att företaget 
ska uppnå sina mål och det finns indikationer som talar för att samarbete i framtiden kommer 
att spela en ännu högre roll (Smith et al. 1995). Under intervjuerna framkom det att 
intervjupersonerna är positivt inställda till samarbete och medvetna om att samarbete oftast 
har en positiv påverkan på resultatet av ett arbete. De angav olika skäl till varför de har en 
positiv inställning till samarbete, bland annat pratade intervjuperson 1 om att det är roligt att 
jobba och dela saker tillsammans med andra medan intervjupersonerna 2, 4 och 5 pratade om 
fördelen med olika erfarenheter och perspektiv och hur olika personer kan bolla idéer för att 
se på saker från olika håll. Intervjupersonerna 3 och 4 berättade att de ofta föredrar att 
jobba individuellt, samtidigt som de berättade att de generellt är positivt inställda till 
samarbete. Även intervjuperson 1 nämnde att det finns situationer där hen kan föredra att 
jobba individuellt. Enligt Shalk och Curseu (2010) är företag beroende av att samarbete av 
hög kvalitet finns då detta har visat sig skilja framgångsrika och mindre framgångsrika företag 
åt, vilket gör att vi ställer oss undrande till om de intervjupersoner som ofta föredrar att 
jobba individuellt tänker lite mer på vinningar för den enskilde individen snarare än vinningar 
för företaget. Intervjuperson 3 berättade att hen tycker samarbete är bra, men säger samtidigt 
att hen är självständig och föredrar att jobba individuellt för att kunna lösa uppgifter på egen 
hand. Intervjuperson 4 berättade även att anledningen till att hen föredrar att jobba 
individuellt är att det kan vara enklare och gå snabbare än när man ska jobba i grupp. Både det 
som intervjuperson 3 och 4 säger anser vi ger stöd för vår fundering om att de personer som 
ofta föredrar att jobba individuellt gör det mer för sin egen vinning. Vad innebär det för 
företag om deras anställda egentligen föredrar att jobba individuellt då samarbete av hög 
kvalitet är essentiellt för företag för att bli framgångsrika? Som vi ser det kan detta leda till att 
kvaliteten på samarbetet inom företaget blir lägre än för företag som har många anställda som 
föredrar att samarbeta, då vi funderar på om personer som egentligen föredrar att jobba 
individuellt kan försvåra samarbetet och på det sättet bidra till en lägre kvalitet på samarbetet. 
Om det Shalk och Curseu (2010) säger stämmer så skulle det i förlängningen kunna innebära 
att företaget blir mindre framgångsrikt.    
 
Intervjuperson 4, som berättade att hen föredrar att arbeta individuellt, kunde se att hens 
inställning till samarbete hade förändrats efter teambuildingsaktiviteterna. Vidare berättade 
hen att trots att hen föredrar att arbeta individuellt så kunde hen se att 
teambuildingsaktiviteterna har gett hen några aha-upplevelser som berikat hen och förändrat 
hens inställning mer positivt till samarbete, gällande bland annat vikten av tillit och 
kommunikation. Det som intervjuperson 4 säger ser vi som en indikation på att teambuilding 
kan förändra människors inställning till samarbete till det positiva vilket vi i förlängningen ser 
kan komma företag till nytta då en mer positiv inställning till samarbete kan leda till högre 
kvalitet på samarbete i företaget, vilket enligt Shalk och Curseu (2010) skiljer framgångsrika 
och mindre framgångsrika företag åt.   
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Enligt Myrgård (1994) är öppenhet och tydlig kommunikation en förutsättning för ett lyckat 
samarbete, och de samarbetsfärdigheter som behövs för en bra samarbetsförmåga är förmågan 
att lyssna, ge och ta kritik, uppmuntra och lösa konflikter. Intervjupersonerna berättade att de 
överlag tycker att de har en bra samarbetsförmåga, men det som går igen i intervjuerna är 
problem relaterad till att ge och ta kritik. Både svårigheten med att ge kritik och ta kritik 
berördes. Under intervjuerna framkom det att intervjupersonerna 2, 3 och 5 ansåg att de har 
svårt för att ge kritik. Intervjuperson 4 ansåg att hen har svårare att ta kritik än att ge kritik, 
och hen tror det kan vara mänskliga skäl till det då det kan vara lättare att se fel hos andra 
men svårt att få höra det själv. Intervjuperson 4 berättade att hen tror att det blir lättare att 
båda ge och ta kritik ju mer man tränar på det vilket hen kopplar till att både teambuilding och 
andra livserfarenheter bidrar till. Intervjuperson 2 och 3 anser att man blir bättre på att ge och 
ta kritik genom teambuilding för att man lär känna varandra bättre och därmed blir mer trygg 
med varandra.  Under intervjuerna berättade våra intervjupersoner att de har svårt att se någon 
direkt ändring i sin egen förmåga när det gäller att ge och ta kritik efter 
teambuildingsaktiviteterna. Vad är det som gör att intervjupersonerna anser att teambuilding 
kan göra så att man blir bättre på att ge och ta kritik men inte kan se någon förändring i deras 
egen förmåga? Utifrån vad intervjupersonerna 2 och 3 berättade tolkar vi det som att de menar 
att människor blir bättre på att ge och ta kritik genom teambuilding för att man lär känna 
varandra bättre och därmed blir mer trygg med varandra. Vidare tolkar vi intervjupersonernas 
svar som att de känner en trygghet med gruppen som de genomfört teambuilding tillsammans 
med och att det snarare är vanan att vara tillsammans och samtala med dessa människor som 
förbättras genom teambuildingen och inte förmågorna i sig. Att intervjupersonerna inte kunde 
se någon förändring i sina egna förmågor, tror vi hänger samman med att dessa personer blev 
mer trygga med gruppen som sådan och inte trygga i sig själva med att ge och ta kritik. 
Eftersom att intervjupersonerna inte längre vistas i den grupp de genomförde teambuildingen 
tillsammans med anser vi stärker vår koppling till att det snarare handlar om tryggheten i 
gruppen än att förmågorna har utvecklats. Om det är så att det är tryggheten och tilliten till 
personerna i gruppen som är avgörande för om människor vågar ge och ta kritik, funderar vi 
över hur bra teambuilding egentligen är för att träna upp individens färdigheter gällande att ge 
och ta kritik. Vidare lyfter Myrgård (1994) fram att ge och ta kritik är den svåraste delen av 
hennes modell för kommunikation, då många har svårt för att ge och ta kritik på rätt sätt. Det 
handlar om att skilja på sak och person, för att bygga upp självkänsla och självtillit genom att 
korrigera beteenden och förhållningssätt. Intervjuperson 2 säger, att hen har svårt att ge kritik 
då hen vill känna att andra ser hen som en snäll person, det tolkar vi som att hen har svårt för 
att skilja på just sak och person. Myrgård (1994) menar att individer genom teambuilding kan 
träna på det att ge och ta kritik på rätt sätt, genom att träna på att försöka skilja på sak och 
person, men det intervjuperson 2 säger indikerar att teambuilding inte alltid är ett effektivt sätt 
att träna dessa färdigheter.  
 
Vi anser att våra tolkningar av vad våra intervjupersoner har berättat gällande att ge och ta 
kritik strider mot det som Myrgård (1994) säger om att man genom teambuilding kan träna 
upp individens förmågor att ge och ta kritik. Vi funderar över om Myrgårds (1994) modell om 
kommunikation kanske brister gällande dessa delar eller om det finns andra anledningar till 
varför våra intervjupersoner inte har utvecklat dessa förmågor. Exempel på detta kan vara att 
teambuildingsaktiviteterna intervjupersonerna har genomfört inte har fokuserat tillräckligt bra 
eller tillräckligt mycket på dessa delar. Men det kan också ha att göra med det Myrgård 
(1994) säger om att ge och ta kritik är svårt, vilket kan innebära att intervjupersonerna 
behöver mer träning på dessa förmågor genom mer teambuilding för att de ska utvecklas. 
 



25 
 

De andra två komponenterna av Myrgårds (1994) modell för kommunikation är lyssna och 
uppmuntra. Lyssna handlar om vad som sägs och hur det sägs och att man ser, hör och 
försöker förstå vad andra säger. Uppmuntran kan stärka självkänslan och självförtroendet och 
det handlar om att se och bekräfta för att stödja andra. Intervjuperson 1 berättade att hen är 
duktig på att lyssna men att hen alltid kan bli bättre, även intervjuperson 2 berättade att hen är 
bra på att lyssna. Detsamma gäller för intervjuperson 3 som ansåg att hen var bra på att lyssna 
och ta till sig saker vilket vi tolkar som att hen menar att hen är bra på att ta till sig vad andra 
säger. Intervjuperson 1 kunde se att teambuildingsaktiviteterna har bidragit till att förbättra 
hen att kommunicera med andra vilket vi tolkar som att hen har blivit bättre på att lyssna. Då 
intervjuperson 1 har märkt av en förbättring gällande att lyssna anser vi, precis som Myrgård 
(1994) visar i sin modell för kommunikation, att detta kan förbättras genom teambuilding. Att 
varken intervjuperson 2 eller 3 märkt av någon förbättring anser vi inte behöver indikera att 
komponenten lyssna inte kan förbättras genom teambuilding utan kan exempelvis bero på att 
intervjupersonerna inte engagerat sig tillräckligt vid teambuildingsaktiviteterna då de redan 
ansåg att de är bra på att lyssna. När det gäller att uppmuntra andra berättade intervjuperson 2 
att hen försöker få alla i gruppen att bli delaktiga så länge det inte finns någon som självmant 
inte vill vara delaktig. Intervjuperson 5 berättade att hen inte ser sig som den personen som 
skulle uppmuntra andra i en grupp. Intervjuperson 2 och 5 kunde heller inte se att 
teambuilding förbättrat deras förmåga att uppmuntra andra. Enligt Myrgård (1994) är även 
uppmuntra en färdighet som kan tränas genom teambuilding och vi funderar kring varför våra 
intervjupersoner inte har sett någon skillnad i sin egen förmåga.  
 
Intervjuperson 2 berättade att det man lär sig gällande samarbete och hur man kommunicerar 
med andra människor kan överföras till en ny grupp i framtiden, då man varje gång man 
genomför en teambuildingsaktivitet lär sig något nytt. Även intervjuperson 4 berättade att hen 
tror att det finns saker man lär sig gällande samarbete som man kan ta med vidare till nya 
grupper i framtiden, bara man är tillräckligt mogen som människa och tar sig tid att reflektera 
över det som händer. Intervjuperson 3 är inne på samma spår, då hen trodde att människor 
förbättrar sin samarbetsförmåga varje gång de genomför teambuilding. Detta indikerar att 
teambuilding kan bidra till att utveckla individens samarbetsförmåga positivt. Vi kunde även 
se liknande tendenser hos intervjuperson 1, trots att hen själv berättade att hen inte tror att 
tidigare erfarenheter av teambuildingsaktiviteter kan bidra till att människor lättare kan 
komma in i en ny grupp i framtiden. Men hen tyckte att teambuildingsaktiviteterna hade hjälpt 
hen i hens yrke genom att lättare ”känna av” andra människor och förstå ”vad de vill få fram”. 
och detta anser vi tyder på att även om intervjuperson 1 själv inte ser det, så bidrar 
egenskapen med att känna av andra människor och förstå vad de vill få fram till att denna 
person har med sig bättre samarbetsfärdigheter in i en ny grupp än vad hen själv tror att hen 
har. Detta anser vi stärker indikationerna på att teambuilding har en positiv påverkan på 
individens personliga utveckling gällande samarbetsförmåga. 
 
I intervjuerna framkommer det att teambuildingsaktiviteter ställer krav på individen att kunna 
kommunicera och samarbeta med varandra inom gruppen för att genomföra de olika 
uppgifterna och utmaningarna som ingår i aktiviteterna och att detta är något som inte bara 
påverkar gruppdynamiken men också individen. Detta tolkar vi som att de har en uppfattning 
om att teambuilding kan påverka utvecklingen av, åtminstone, vissa samarbetsfärdigheter på 
samma sätt som Myrgård (1994) menar att samarbetsförmågan kan utvecklas genom direkt 
träning genom olika teambuildingsaktiviteter som ställer krav till individens samarbets- och 
kommunikationsförmåga. Vi anser att detta bekräftas genom att intervjuperson 4 berättade att 
teambuildingsaktiviteterna har förbättrat hens förmåga att samarbeta med andra för att lösa 
uppgifter och att intervjuperson 1 berättade att teambuildingsaktiviteterna har hjälpt hen att 



26 
 

förbättra sin kommunikations- och samarbetsförmåga. Att intervjuperson 1 och 4 har 
förbättrat olika saker av deras samarbetsförmågor kan bero på att olika personer har olika 
saker att förbättra. 
 
Samtidigt så får vi uppfattningen om att intervjupersonerna generellt har svårt för att själva se 
den direkta kopplingen hur teambuildingen har påverkat deras samarbetsförmåga vilket gör 
oss fundersamma. Hur kommer det sig att intervjupersonerna generellt anser att teambuilding 
är bra för samarbetsförmågan men att de generellt har svårt att själva se om deras egen 
samarbetsförmåga har påverkats? Kan det vara så att de själva har svårt att se om deras 
förmågor påverkats av teambuildingen för att det är svårt att se så objektivt och kritiskt på sig 
själv, att oavsett om samarbetsförmågan har påverkats så skulle man inte se den? Till exempel 
så berättade intervjuperson 2 att hen tror att hens samarbetsförmåga är bra men hade svårt att 
själv beskriva den. Vi anser att om man har svårt att beskriva sin egen samarbetsförmåga så 
blir det även svårt att veta om den har förbättrats. Eller kan det ha att göra med att det snarare 
handlar om att graden av eventuell förändring är så liten att man inte lägger märke till den? 
Om så är fallet är frågan vilken betydelse, i det långa loppet, teambuilding kan tänkas ha för 
denna förmåga då förändringen är så marginell att personerna som genomfört 
teambuildingsaktiviteterna inte märker av den? I vårt fall anser vi att det är svårt att se och 
avgöra vilket eller vilka av dessa alternativ som stämmer in på våra intervjupersoner, då vi har 
svårt att avgöra graden av påverkan utifrån intervjupersonernas subjektiva värderingar av 
deras egen utveckling. 
 
Leigh och Maynard (2002) menar att problem inom företag lättare kan klaras av och hanteras 
effektivt om samarbete inom företaget finns och att sammansättningen av de enskilda 
individernas olika färdigheter resulterar i att fler och bredare kunskaper och färdigheter 
används. Intervjuperson 1 berättade att hen tycker att teambuildingsaktiviteterna har hjälpt 
hen att förbättra sin kommunikations- och samarbetsförmåga gentemot andra människor just 
för att människorna som hen genomförde teambuildingsaktiviteterna tillsammans med varit så 
olika i deras personligheter, och att alla har olika styrkor och svagheter. Detta kan kopplas 
ihop med Leigh och Maynard (2002) som menar att det kan vara svårt för företag att 
samarbeta med andra företag från exempelvis andra regioner eller andra länder men att det 
finns vinster för de företag som lyckas med ett väl fungerande samarbete. De menar bland 
annat att den erfarenhetsblandningen som uppstår från ett sådant samarbete kan resultera i 
bättre lösningar och kan ge upphov till nya möjligheter som det enskilda företaget eller teamet 
på egen hand inte skulle ha sett. Intervjuperson 1 har samma resonemang dock mellan 
individer istället för mellan företag. Curseu (2006, 2008, refererad i Shalk & Curseu 2010) 
anser att företag idag behöver ha ett mer omfattande multinationellt samarbete på sätt som 
inte tidigare har varit lika vanligt som det är idag. Om teambuilding kan förbättra 
kommunikations- och samarbetsförmågan mellan individer med olika styrkor och svagheter, 
så som intervjuperson 1 kan intyga att det gjort för hens del, så anser vi att det finns en 
möjlighet att använda det man lärt sig från teambuildingsaktiviteter även när det gäller att 
samarbeta med andra företag, och inte bara inom ett och samma företag. Då Curseu (2006, 
2008, refererad i Shalk & Curseu 2010) pekar på att globaliseringen ökar vilket Smith et al. 
(1995) menar ställer företag inför stora utmaningar samarbetsmässigt och kan teambuilding 
bidra till att ett sådant samarbete underlättas genom att de anställda får träna på att samarbeta 
med olika människor med olika personligheter, så som intervjuperson 1 ger uttryck för, är 
detta något som kan ses som positivt för företag och företagets utveckling. 
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5.2 Attityder  
  
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) består en attityd av tre komponenter. De två första är de 
kognitiva och affektiva komponenterna, vilka i vår studie beskriver den föreställning eller 
kunskap, samt känslor som våra intervjupersoner har gentemot teambuilding. Ingen av våra 
intervjupersoner belyste att de är negativt inställd till teambuilding, dock framkom det att det 
var skillnad på hur pass positivt inställda våra intervjupersoner var till teambuilding. 
Intervjuperson 1, 4 och 5 delade med sig av att de har en positiv inställning till teambuilding 
och de berörde att det finns en poäng med att utföra teambuildingsaktiviteter. Intervjuperson 1 
berättade att hens positiva uppfattning till teambuilding bara har ökat ju fler 
teambuildingsaktiviteter hen deltagit i. Intervjuperson 4 berättade att hen personligen är 
positivt inställd till teambuilding och att hen på ett intellektuellt plan verkligen ser vinsten 
med teambuilding, bland annat genom att man blir lite tryggare med varandra och hur det 
bidrar till större öppenhet. Intervjuperson 5 berättade att hen generellt tycker att teambuilding 
är en positiv och inkluderande aktivitet som kan bidra till att stärka sammanhållningen i en 
grupp. Även om intervjupersonerna 2 och 3 inte var negativt inställda till teambuilding så var 
de inte heller lika övertygade om vad denna typ av aktivitet medför som övriga 
intervjupersoner var. Intervjuperson 2 berättade att det troligen finns en poäng med 
teambuilding som är utformad för att bygga upp en teamkänsla men att det är något som man 
kan göra genom att jobba också och inte bara genom teambuildingsaktiviteter. Enligt 
intervjuperson 2 är det inte vad man gör som spelar roll utan att man spenderar tid 
tillsammans som är det viktiga för att bygga upp en teamkänsla. Intervjuperson 3 hade svårt 
att se att teambuildingsaktiviteter fyller någon funktion mer än att det är roligt och att man lär 
känna övriga personer som är delaktiga under aktiviteterna. Detta baserar hen på de 
teambuildingsaktiviteter hen själv har genomfört, men hen berättade vidare att hen tror att 
teambuilding kan bidra till att människor blir mer vana vid att jobba tillsammans med andra 
människor. 
 
Den tredje och sista komponenten som Angelöw och Jonsson (2000) beskriver är den 
handlingsriktade komponenten som syftar till viljan att handla på ett specifikt sätt gentemot 
något som man har en kognitiv och affektiv relation till, som i vår studie är teambuilding. 
Frågan som vi ställer oss här är om intervjupersonernas attityder haft en inverkan vid 
utförandet av teambuildingsaktiviteterna vilket i sin följd har haft en påverkan på deras 
personliga utveckling gällande deras samarbetsförmåga. Har deras inställning haft någon 
betydelse? Vi funderar över om det kanske är svårare att dra nytta av vad 
teambuildingsaktiviteter kan bidra med om man redan innan teambuildingsaktiviteterna inte 
är positivt inställd. Intervjuperson 4 var också inne på samma spår då hen berättade att hen 
inte trodde att alla i hens grupp uppskattade teambuildingen och att många verkade obekväma 
i situationen då det ibland handlade om fysisk kontakt eller att de var tvingade att lita på 
varandra. Hen resonerade kring om det beror på personlighet och intresse och att det är en 
smaksak vad man tycker om, vissa personer kanske inte tycker om att leka och under vissa 
teambuildingsaktiviteter tvingas de in i en situation där de måste vara med och leka.   
 
Attityder påverkar de anställdas beteende (Hettiararchchi och Jayarathna 2014) och enligt 
Harrison et al. (2006) leder en positiv attityd till att individer bidrar istället för att hålla 
tillbaka önskvärda insatser, vilket vill säga att en positiv attityd kan bidra till ett bra resultat 
medan en negativ attityd kan bidra till ett dåligt resultat. Vi kan se indikationer på att 
attityderna påverkar resultatet även när det gäller teambuildingens påverkan på den personliga 
utvecklingen. Både intervjuperson 1 och 4 kunde se förbättringar i deras kommunikations- 
och samarbetsförmåga efter att de genomfört teambuildingsaktiviteter samt att intervjuperson 
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4 och 5 berättade att en förbättring i samarbetsförmågan underlättar när man ska lösa problem 
i grupp. Vi ställer oss frågan om dessa intervjupersoners positiva inställning till teambuilding 
har varit en påverkande faktor vid utvecklingen av deras förmågor inom samarbete. Även om 
ingen av våra intervjupersoner var negativt inställd till teambuilding så var dessa 
intervjupersoner mest positiva och övertygade om teambuilding och vad teambuilding kan 
bidra med. Det är också dessa personer som har sett störst förändring gällande deras egna 
förmågor efter teambuildingsaktiviteterna. De intervjupersoner som var minst positiva till 
teambuilding var även de som sett minst förändring efter teambuildingsaktiviteterna gällande 
utvecklingen av deras egna individuella förmågor. 
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6 Slutsats 
 
Detta kapitel inleds med en redogörelse av studiens slutsatser som härleds utifrån analysen. 
Slutsatserna besvarar studiens frågeställningar och därefter följer en diskussion kring 
studiens kunskapsbidrag och kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 
 
6.1 Slutsats 

6.1.1 Samarbete & attityder 
 
Utifrån vad som har framkommit under studien drar vi slutsatsen att teambuilding kan 
påverka individer gällande deras personliga utveckling av deras samarbetsförmågor. Under 
intervjuerna framkom att både intervjuperson 1 och 4 kunde se en förbättring av deras 
samarbetsförmågor efter att ha genomfört teambuilding. Vi kunde se indikationer på att 
teambuilding bidragit till positiv utveckling också för övriga intervjupersoner utifrån deras 
kommentarer, båda när det gäller att samarbeta och kommunicera genom att 
intervjupersonerna gav uttryck för att människor blir bättre och bättre desto oftare man tränar 
på dessa färdigheter, vilket bland annat kan göras med teambuilding. Dessa indikationer i sig 
är inte tillräckliga för att vi ska kunna dra slutsatsen att även dessa intervjupersoner tydligt 
påverkades av teambuildingen gällande individens personliga utveckling av 
samarbetsförmågan och vi anser att dessa indikationer i sig inte skulle ha varit tillräckligt för 
att vi skulle kunna dra slutsatsen att teambuilding påverkar individens personliga utveckling. 
Men tillsammans med de förbättringar intervjuperson 1 och 4 sett stärker dessa indikationer 
upp slutsatsen att teambuilding kan påverka individer gällande deras personliga utveckling av 
deras samarbetsförmågor. 
 
Vi drar slutsatsen att individens attityder till teambuilding har en påverkan på den personliga 
utvecklingen. Våra intervjupersoner belyste att de var antingen positivt inställda 
till teambuilding, men det fanns en tydlig skillnad mellan hur pass positivt inställda de var. 
Det vi kunde se var att de personer som var mest positiva till teambuilding också var de 
personer som hade upplevt störst förändring gällande deras samarbetsförmågor efter 
teambuildingsaktiviteterna. De intervjupersoner som var minst positiva till teambuilding var 
även de som sett minst förändring efter teambuildingsaktiviteterna gällande utvecklingen av 
deras egna individuella förmågor. Vi kunde även se att även om alla intervjupersoner var 
positiva till samarbete så spelar det ingen roll då det är de som var mest positiva till 
teambuilding som hade sett störst förändring, vilket bekräftar ytterligare att det är attityderna 
till teambuilding som har en avgörande inverkan på om teambuilding påverkar individens 
personliga utveckling gällande samarbetsförmåga. 

6.1.2 Teambuildings nytta för företag 
 
Då vi i vår studie kan påvisa att teambuilding kan ha en påverkan på individens personliga 
utveckling gällande samarbetsförmåga så kan vi konstatera att teambuilding är något 
som kommer företag till nytta i de fall då företag behöver förbättra samarbetsförmågan hos 
sina anställda. Då samarbete är en av de viktigaste delarna i företag så krävs det att deras 
anställda kan samarbeta, både inom företaget och med externa parter, för att företag lättare 
ska kunna uppnå sina mål vilket företag kan förbättra genom teambuilding då deras anställda 
genom teambuilding kan utveckla sin samarbetsförmåga. Då samarbete med hög kvalitet har 
visat sig skilja framgångsrika och mindre framgångsrika företag åt och teambuilding kan 
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påverka individens personliga utveckling gällande samarbetsförmåga, så anser vi 
att teambuilding kan komma företag till nytta då det kan bidra till att företag kommer ett steg 
närmre högre kvalitet på samarbete vilket i sin tur leder till att företag kommer ett steg 
närmare att bli framgångsrika.  
 

Men då vår studie visar att attityderna spelar en avgörande roll för den påverkan på individens 
personliga utveckling gällande samarbetsförmåga som teambuilding kan ge, så anser vi att det 
är nödvändigt för företag att de beaktar sina anställdas attityder vid beslutsfattandet om att 
använda sig av teambuilding för att förbättra sina anställdas samarbetsförmågor. Om ett 
företags anställda är negativt inställda till teambuilding så finns det en risk att individens 
egenskaper och färdigheter förblir oförändrade efter teambuildingsaktiviteterna och att företag 
därför lägger ner pengar, tid och resurser på något som är tänkt att gynna företaget men i 
slutänden visar sig inte gör det.  
 

Genom våra resultat från vår studie kan vi bidra till det vetenskapliga området med kunskapen 
om att teambuilding kan påverka individens personliga utveckling gällande 
samarbetsförmåga, men även med kunskapen om att det är individens attityd 
till teambuilding som är avgörande för den eventuella påverkan teambuilding har på 
individens personliga utveckling gällande samarbetsförmåga.  

 
6.2 Diskussion 
 
I vår studie har vi sett att teambuilding kan ha en påverkan på individens personliga 
utveckling gällande samarbetsförmåga och att företag genom detta kan ha nytta av 
teambuilding då bland annat Kirtley Johnston (2007) säger att företag behöver anställda som 
kan samarbeta för att uppnå företagets mål. Myrgård (1994) menar att personalens kompetens 
är en av företagets viktigaste tillgångar och att teambuilding kan bidra till 
kompetensutveckling genom att teambuilding bidrar till individens personliga utveckling och 
genom detta kan vi se att företaget även på ett annat plan kan ha nytta av teambuilding, som 
ett led i företagets kompetensutveckling. Personalens kompetens är en väldigt viktig del för 
företag, Dalin (1997) pekar på att de anställdas kompetens är en viktig konkurrensfaktor och 
Myrgård (1994) menar att företag genom att utveckla sina anställdas kompetenser lättare kan 
klara av en hårdnande konkurrens och därför ser vi det som positivt att teambuilding kan bidra 
till just det även om vi i vår studie har sett tydliga indikationer på att det är individens 
attityder gällande teambuilding som spelar en avgörande roll för den eventuella påverkan 
teambuilding har på individens utveckling vilket företag bör vara uppmärksam på. 
 
Klein et al. (2009) har gett uttryck för att många studier gällande teambuilding har haft en del 
metodologiska problem som har haft en påverkan på resultatet, vilket gör att vi funderar på 
vårt metodval. Vi har kunnat påvisa att teambuilding kan ha en påverkan på individens 
utveckling av samarbetsförmågan, men kanske hade en annan metod påverkat vårt resultat så 
att vi hade kommit fram till andra slutsatser eller att vi hade haft starkare eller svagare 
indikationer som stöd för de slutsatser vi har kommit fram till. Då Salas et al. (1999) tidigare 
har kommit fram till att det är lättare att se subjektiva effekter som bygger på människors 
bedömningar för att se effekterna av teambuilding, så anser vi att subjektiva mått ändå är 
lämpligast att använda för att besvara våra frågeställningar. Men det hade kanske varit mer 
fördelaktigt om vi hade intervjuat personerna både innan och efter teambuildingsaktiviteterna 
för att på så sätt kunna göra en jämförelse på hur intervjupersonerna har påverkats av 
teambuildingsaktiviteterna och inte låtit dem göra den jämförelsen själva. Vissa av 
intervjupersonerna hade svårt att se några förändringar vilket kan bero på att de har varit 
oförmögna att se sin egen förändring alternativt att förändringen har varit så liten att man har 
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svårt att själv observera den, vilket därmed leder till en risk att de förändringar som eventuellt 
skett inte uppmärksammas. En ytterligare tanke som uppkommit under den senare delen av 
studiens gång är huruvida resultatet av studien skulle ha påverkats om vi hade intervjuat fler 
personer. I vårt fall var detta inte tidsmässigt möjligt men vi är medvetna om att våra 
slutsatser bygger på ett fåtal intervjuer och att indikationerna vi har sett gällande utvecklingen 
av intervjupersonernas samarbetsförmåga är av olika styrka.  
 
Keeley (1992) menar att teambuilding kan ses som personlig utveckling då individernas 
färdigheter utvecklas genom teambuildingsaktiviteter då de fyra komponenterna; målsättning, 
relationer, rollförtydligande och problemlösning, av teambuilding är till för att förbättra 
effektiviteten i gruppen genom att både förändra gruppen och individens egenskaper. Då vår 
studie har utgångspunkt i individens egenskaper kan vi inte svara på om det Keeley (1992) 
säger angående gruppens egenskaper stämmer. Däremot kan vi utifrån vårt resultat se att det 
Keeley (1992) säger gällande att individens egenskaper kan förbättras med hjälp av 
teambuilding stämmer med det vår studie visar. Då vi kunde påvisa att teambuilding kan 
påverka individens personliga utveckling gällande samarbetsförmåga anser vi att det vi i vår 
studie kommit fram till stärker Keeleys (1992) argument om att teambuilding kan ses som 
personlig utveckling, även om vi endast har studerat en av dessa fyra komponenter. 
 
I modellen för kommunikation säger Myrgård (1994) att de viktigaste samarbetsfärdigheterna 
är förmågan att lyssna, ge och ta kritik, uppmuntra och lösa konflikter och att dessa 
färdigheter kan tränas direkt genom gruppövningar som exempelvis teambuilding. Även våra 
intervjupersoner delade Myrgårds (1994) uppfattning om att samarbetsförmågan går att tränas 
upp och har generellt varit väldigt positiva till teambuilding och vad teambuilding kan bidra 
till. Detta ligger även i linje med det Klein et al. (2009) tidigare har fastslagit om att det råder 
en generell uppfattning om att teambuilding faktiskt fungerar. Men våra intervjupersoner hade 
samtidigt svårt för att beskriva sina egna förmågor och hade därför också svårt för att beskriva 
förändringar som en följd av teambuilding. Att de hade svårt att se tydliga förändringar kan 
bero på olika saker, exempelvis att de teambuildingsaktiviteter de har genomfört inte har 
fokuserat tillräckligt bra eller tillräckligt mycket på dessa delar eller att intervjupersonerna 
behöver mer träning genom mer teambuilding för att de ska utvecklas. Men eftersom att vi i 
vår studie ändå har kommit fram till att vi kan påvisa att teambuilding kan påverka 
samarbetsförmågan och våra intervjupersoner pratar om förändringar som kan kopplas till de 
samarbetsfärdigheter Myrgård (1994) pratar om, anser vi att våra slutsatser stärker det 
Myrgård (1994) säger om att olika samarbetsfärdigheter kan tränas genom teambuilding. Vi 
anser däremot att det finns flera faktorer som spelar in på resultatet av hur teambuilding 
påverkar individens utveckling gällande samarbetsförmåga, bland annat måste 
teambuildingsaktiviteterna vara utformade så att de fokuserar på de delar som behöver 
förbättras gällande samarbetsförmåga, vilket ligger i linje med det Kipp och Kipp (2000) 
säger om att teambuilding endast har en underhållande effekt om teambuildingen inte 
anpassas till vad som är i behov av att förändras. Ytterligare en faktor som spelar in är 
individernas attityder, då individernas attityder till teambuilding spelar en avgörande roll för 
det resultat som teambuilding har på den personliga utvecklingen av samarbetsförmågan. 
 
I vår studie kan vi se tydliga indikationer på att individens attityder gällande teambuilding 
spelar en avgörande roll för den eventuella påverkan som teambuilding har på individens 
utveckling. Därför funderar vi på om andra studier gällande teambuilding, som inte har haft 
individernas attityder i åtanke, har missat en viktig faktor som kan ha påverkat resultatet. 
Detta är i linje med Shivers-Blackwell (2004) som i sin studie ställer sig kritisk till huruvida 
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teambuilding i sig egentligen har någon effekt och som menar att det är individernas attityder 
som avgör teambuildingsaktiviteternas resultat.  
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Utifrån vårt resultat och våra funderingar som uppkommit under studiens gång har vi sett 
områden som behöver studeras. Då vi tidigare även funderat på om problemlösning skulle 
kunna vara den andra av de fyra komponenterna av teambuilding som kan ha störst påverkan 
på individnivå så anser vi att det är både relevant och intressant att vidare studera denna 
komponents påverkan på den personliga utvecklingen. Hur väl anställda löser uppgifter och 
problem anser vi skulle kunna ha en påverkan för hur väl företaget presterar och om 
teambuilding kan påverka individens problemlösningsförmåga så anser vi att teambuilding 
kommer företag till nytta även gällande denna komponent. Det kan också vara intressant att 
studera teambuildingens påverkan på individnivå även gällande övriga komponenter, 
rollförtydligande och målsättning, även om vi har gjort en bedömning av att dessa 
komponenter har en mindre påverkan på individnivå.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide   
 

1. Teambuilding 
 Inställning 
 Före/efter teambuilding 

 
2. Inställning till samarbete 

 Grupp/självständigt 
 Före/efter teambuilding 

 
3. Samarbetsförmåga 

 Kommunikationsförmågan 
- Lyssna 
- Uppmuntra 
- Ge och ta kritik 

 Före/efter teambuilding 
 
 
 

 

 
  



36 
 

Bilaga 2 
 
E-post till potentiella intervjupersoner 
 
Hej! 
 
Vi är en grupp på tre studenter från Blekinge Tekniska Högskola som just nu skriver vårt 
examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi. Arbetet innebär att vi ska planera och 
genomföra en studie där vi undersöker valt vetenskapligt problem. 
 
Det övergripande syftet med vår studie är att studera teambuildingens påverkan på individens 
personliga utveckling gällande samarbetsförmåga, för att i förlängningen skapa en bättre 
förståelse för vilken nytta företag har av teambuilding. Vi söker nu personer som är 
intresserade av att ställa upp på en intervju med oss som tar ungefär 30 minuter. 
 
Vi planerar att genomföra intervjuerna under v 18-19, tid och plats bestäms efter 
överenskommelse.  
 
Vi hoppas att du är intresserad av att ställa upp och tveka inte att kontakta oss om du har 
några frågor! 
 
Vänliga hälsningar, 
Emma Kock - xx@gmail.com /tlf: 073-XXX XX XX 
Ivar Lundanes - xx@gmail.com /tlf: 076-XXX XX XX 
Annica Magnelöv - xx@gmail.com /tlf: 070-XXX XX XX 
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Bilaga 3 
 
Uppföljande e-post till utvalda intervjupersoner 
 
Hej igen, 
 
Tack för att du är intresserad av att delta i vår studie! 
 
Vi vill börja med att informera dig om att ditt deltagande i studien är frivilligt och att du kan 
när som helst under studiens gång välja att avbryta ditt deltagande.    
 
Vi vill att du ska veta att vi ställer högra krav på anonymiteten i studien och inga andra 
personer än vi som genomför intervjuerna kommer att få kännedom om vilka som deltagit i 
studien.  Det innebär att vi inte kommer offentliggöra ditt namn eller något du säger som kan 
ledas tillbaka till dig. Studien är i första hand ett examensarbete och kommer att lämnas in till 
Blekinge Tekniska Högskola för lärare och övriga studenter att ta del av och kommer därefter 
publiceras på internet. 
 
När det gäller tid och plats kan du få välja, men vi har önskemål om en relativt lugn plats där 
vi kan prata så ostört som möjligt. 
 
Vänliga hälsningar, 
Emma Kock - xx@gmail.com /tlf: 073-XXX XX XX 
Ivar Lundanes - xx@gmail.com /tlf: 076-XXX XX XX 
Annica Magnelöv - xx@gmail.com /tlf: 070-XXX XX XX 
 
 


