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Abstract 
Forskning visar att verksamheter ställs inför omfattande arbetsrelaterade problem där 
verksamheter förlitar sig på team för en effektiv problemlösning. Grunden för effektivitet i 
teamen föds då teammedlemmarna delar samma vision om det arbete som måste utföras. 
Studiens syfte är att få en ökad förståelse för skapandet av delade mentala modeller, genom 
att undersöka teammedlemmarnas enskilda upplevelse av delade mentala modeller samt 
centrala processer som gemensam meningsstruktur och kommunikation i teamets arbete med 
att uppnå effektivitet. I föreliggande fenomenologiska uppsats har ett team om tre 
teammedlemmar observerats och sedan intervjuats om deras individuella upplevelse av 
skapandet av delade mentala modeller. Resultaten visar att delade mentala modeller upplevs 
som viktig och där faktorer som aktivt deltagande, kommunikation och interaktion har stor 
påverkan.  
 
Nyckelord: effektivitet, delade mentala modeller, gemensam förståelse, kommunikation, 
gemensam mening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Research shows that organisations are facing complex work-related problems where the 
organisations rely on teams for effective problem solving. The foundation of team 
effectiveness are born when team members share the same vision of the work. This study's 
purpose is to gain a greater understanding of the creation of shared mental models. This is 
achieved by examining team members' individual experience of shared mental models and 
key processes common sense structure and communication in team work to achieve 
efficiency. In this phenomenological essay a team of three team members have been observed 
and interviewed about their individual experience of the creation of shared mental models. 
The results show that shared mental models are perceived as important and that factors such 
as active participation, communication and interaction has a major impact. 
 
Keywords: effectiveness, shared mental models, common understanding, communication, 
sense making 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduktion   
Organisationer och företag arbetar ständigt för att hålla sig uppdaterade om den utveckling, 
komplexa arbetssituationer och effektivisering som präglar arbetsmarknaden och dess 
verksamheter. Lösningar ska vara innovativa trots att problemen blir mer omfattande. Men 
framförallt ska arbeten utföras effektivt (DeChurch och Mesmer-Magnus 2010). Därför har 
det idag blivit allt vanligare att verksamheter sätter ihop arbetsteam från hela organisationen. 
Salas, Sims och Burke (2005) menar att team har en större förmåga att anpassa sig efter den 
situation de befinner sig i, är mer produktiva och nyskapande än vad den enskilde individen 
är. Tillsammans kan de bli ett team som genom delad kognition, eller som denna studie 
fokuserar på - delade mentala modeller, uppnår effektivitet.  
Med krav på teamen, från den egna organisationen och beställaren av tjänster, som berör 
komplexa problemlösningar, innovation och produktivitet, kan konsekvenser som berör hela 
organisationer till den enskilda individen skapas. Jo, (2012) lyfter fram att arbetsteamen inom 
organisationer har ett högt arbetstryck samt stora förväntningar på sig från företagets sida när 
det gäller att ta fram snabba lösningar på komplexa problem, samt se till att just deras 
verksamhet följer utvecklingen. Vidare menar DeChurch och Mesmer-Magnus (2010) att det 
inte bara är högt arbetstrycktryck och stora förväntningar på teamen från den egna 
organisationen, utan att 

. Då prestationerna i teamen förväntas vara hög, ökar kraven på teamen 
och därmed på individerna. Tillsammans som ett team, så väl som individuellt, måste 
teammedlemmar förhålla sig till den utveckling som krävs för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter så effektivt som möjligt.  
 
Salas, Cooke och Rosen., (2008) syftar till att effektivitet i arbetsteam bör eftersträvas, men 
poängterar att effektiviteten inte nås per automatik. Salas et al,. (2008) menar att det finns 
över 130 modeller, samt olika ramverk för teamprestationer, men diskuterar även att det råder 
brist på forskning gällande de processer som sker inom team, med målet att skapa effektivitet. 
Främst lyfts delade mentala modeller fram som den processen med störst behov av 
uppdaterad forskning. Det finns en efterfrågan på forskning gällande delade mentala 
modeller. Tillexempel hävdar Salas et al., (2008) att den forskning som finns på delade 
mentala modeller idag, är allt för generell och bristfällig.  
 
Effektiva team 
Ett effektivt team karaktäriseras främst ur två aspekter. Dels huruvida teamets prestationer, 
teamets förmåga att hålla gemensamt fokus på uppgiften och på vad som krävs för att lösa den 
på ett så effektivt sätt som möjligt är framgångsrika. Men även om interaktionen mellan 
teammedlemmar är framgångsrik präglas ett effektivt team av att kunna utföra gemensam 
planering, sätta både mål och delmål samt att de måste besitta både god kunskap och förmåga 
i problemlösning och beslutsfattande. För att nå dit krävs det interaktion och ett gott 
samarbete mellan individerna i teamet (Tomcho & Foels, 2012; Prichard, Stratford & Bizo, 
2006). Ett effektivt team förser teamets medlemmar med en stor möjlighet till individuell 
utveckling, teamutveckling samt en organisatorisk utveckling (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 
Davidson, 2011). För att dessa team ska kunna hålla hög effektivitet menar Jo (2012) att 
individerna inom teamen måste ha ett lärande beteende och uppnå gemensamma, kognitiva 
strukturer och mönster, så kallade delade mentala modeller. Detta bekräftas ytterligare av 
Tomcho och Foels, (2012); Prichard, Stratford och Bizo, (2006) menar att genom interaktion 
mellan individerna bildas liknande tankar/visioner, handlingar som hur och vad som måste 
göras i deras uppgiftslösande arbete samt utvecklas liknande känslor hos individerna och 
relationerna inom teamet blir starkare. 
 



Kognition och delad kognition 
Kognition i relation till arbetspsykologi och framförallt teamutveckling avser de tillstånd av 
kunskap som är relevant för teamets fungerande och medarbetarnas förmåga att förutse och 
utföra åtgärder som är aktuella. Kognitiva processer som denna undersökning fokuserat på är 
delad kognition det vill säga beteendeprocesser hos medarbetare och social kognition, den 
kommunikation, både verbal och ickeverbal, som uppstår då individer samspelar med 
varandra. Dessa former av kognition menar Maynard och Gilson (2014) överlappar varandra 
och utgör grunden för delade mentala modeller. 
 
Mentala modeller  
Mentala modeller är begreppet på den kognitiva process som sker när människan arrangerar 
och organiserar sina kunskaper i olika mentala scheman. Människan möts ständigt av olika 
intryck via sina fem sinnen. Dessa intryck omvandlas till information som sedan lagras i 
minnet. När information når minnet behöver detta organiseras och arrangeras för att skapa 
lättillgänglighet för individen när denna sedan behöver hämta någon information från sitt 
minne. Varje arrangemang av information och kunskap är på detta vis lika unik som varje 
enskild individ. Det är således de olika arrangemangen av våra minnen som kallas för mentala 
modeller eller mentala scheman, och som i sin tur skapar en insikt för individen om vår 
omvärld och omgivning (Maynard & Gilson, 2014). DeChurch och Mesmer- Magnus (2010) 
definierar mentala modeller enligt följande: 
 

” Mekanismer där människan har möjlighet att generera beskrivningar av systemets 
syfte och formulär, förklaringar av systemets funktion och observerade systemtillstånd 
, och förutsägelser om framtida systemtillstånd” (DeChurch & Mesmer- Magnus, 
2010, s.33) 

 
Mentala modeller i relation till arbetspsykologi och team avser i detta sammanhang de delade 
mentala modeller som teammedlemmar har gällande teamets form och stuktur, dess uppgifter, 
kontext och vilka mål som råder för hela teamet. 
Vid en opublicerad litteraturgranskning som genomfördes våren 2014 av samhällsstudenter 
vid Blekinge Tekniska Högskola gjordes fynd i aktuell vetenskaplig forskning kring team, 
som visar att förutsättningar för att ett team ska uppnå effektivitet behöver teamet samordnas, 
vilket sker genom att individerna i teamet sitter på förmågan att kunna förutse och förutsäga 
varandras beteende och behov (Halai, Pihlblad & Runsö, 2014). För att detta i sin tur ska vara 
möjligt på ett så effektivt sätt som möjligt behövs delade mentala modeller (Halai et al., 
2014). Att delade mentala modeller har en viktig roll för ett teams effektivitet delas bland 
andra av Salas et al. (2008) som menar att en delad kognition är en stor motivator för 
individerna i ett team, framförallt delade mentala modeller och att ha en gemensam förståelse 
av situationen och kommunikationen då dessa är grunden till hur individerna processar ny 
information som ett team. Delade mental modeller handlar om en överlappning av varje 
enskild teammedlems mentala modell kring teamet, dess form, struktur, uppgifter, kontexter 
och mål (Maynard & Gilson, 2014). Det är således genom denna överlappning av modeller 
kring olika processer gällande teamet som en gemensam förståelse och en gemensam 
helhetsbild skapas, samt förser individerna i teamet med möjlighet till att förutse och 
förutsäga varandras beteende och behov.   
 
 
 
 



Delade mentala modeller, individen och teamet 
Då individer i ett team besitter olika kunskaper och kompetenser kan det skapa oklarhet kring 
arbetsuppgiften och vad som ska göras och hur det ska genomföras. Därför menar Jo (2012) 
att det är viktigt att samtliga individer inom teamet skapar en delad mental modell, alltså en 
gemensam förståelse kring det arbete som ska utföras. 
 
Delade mentala modeller menar Maynard och Gilson (2014) ger individerna i teamet en bättre 
insyn i arbetsprocessen genom att bygga upp gemensamma strukturer eller scheman som i sin 
tur förenklar arbetet eftersom information blir mer lättillgänglig. Detta leder vidare till att 
förståelsen för uppgiften blir tydligare och beslutstaganden kring åtgärder blir enklare för 
individen att förstå. Att uppnå en delad mental modell resulterar i att informationen bearbetas 
mer effektivt inom teamet, då teammedlemmarna via gemensamma kunskapsstrukturer kan 
uppnå en mer exakt förklaring eller förväntan på den uppgift som ska utföras. Individerna i 
teamet kan därmed rikta sitt beteende och sina kunskaper efter arbetsuppgiften (Jo, 2012). 
Enligt Salas et al. (2005) bidrar en delad mental modell även till att teammedlemmarna får 
lättare att anpassa sig inom teamet, samt att besitta förmågan att förutse varandras behov. 
 
I ett team kommer alla från olika bakgrund och med olika kunskaper, färdigheter och 
erfarenheter. Då ett företag står inför komplexa uppgifter menar Cooke, Gorman, Myers och 
Duran (2013) att det är omöjligt för en individ att ensam vara medveten om en situation och 
se den ur olika perspektiv. Därför hävdar Cooke et al. (2013) att interaktionen krävs där ett 
delande av kunskaper och erfarenheter existerar mellan teammedlemmarna. Enligt Salas et al. 
(2008) sker själva kodningen, lagringen och hämtningen av information som delats mellan 
teammedlemmarna, på samma vis hos individen som för hela teamet, och är en process som 
sker internt inom individen. 
Salas et al. (2008) och Espevik et al. (2011) menar även att individer som tränats tillsammans 
genom tillexempel olika teamövningar för att skapa delade mentala modeller 
gällande arbetsmiljön, arbetsuppgiften och hur individerna i teamet ska intrigeras med 
varandra, har en högre stresstålighet och arbetar bättre ihop under högt arbetstryck. Team där 
individerna inte skapat delade mentala modeller kan ha bristande kommunikation, mindre 
delaktighet i arbetet samt att individernas beteenden inte är samordnade. 
 
Interaktion mellan individerna och ett lärande beteende menar Bossche et al. (2010) ligger till 
grund för att gemensamma strukturer och delade mentala modeller skall kunna skapas. I 
strävan efter en gemensam förståelse har det visat sig att just skapa gemensamma stukturer 
och framförallt att skapa en gemensam meningsstruktur, så kallad sense-making, inom teamet 
är en viktig del i skapande av delade av mentala modeller. 
 
Gemensam förståelse och gemensam mening 
I samspelet som pågår mellan individer i ett team och den utvecklande process de står inför i 
arbetet med att skapa en gemensam förståelse, har Weick (1985, 1993, refererad i Maynard & 
Gilson, 2014) tagit fram en modell, sense-making. Denna modell ligger som en utgångspunkt 
i skapandet av en delad meningsstruktur och utgör därmed grunden i delade mentala modeller. 
Maynard och Gilson (2014) menar att denna modell har en positiv påverkan på individernas 
process när det handlar om ett gemensamt meningsskapande, samt för hur man presterar som 
ett team. Weicks (1985, 1993, refererad i Maynard & Gilson, 2014) sense-making-modell 
utgår från fem strategier för att uppnå en gemensam förståelse.  
 



• Kontextualicering. Första strategin är där individerna i teamet delger sina tidigare 
erfarenheter som de erhållit från tidigare arbeten kring liknande uppgifter, för att 
skapa en gemensam förståelse kring teamet och om deras uppgift.  
 

• Aktiv handling. Andra strategin som kan implementeras i de fall då man som ett 
arbetslag ställs inför en ny uppgift. Här förväntas ett aktivt deltagande av individerna i 
skapandet av en gemensam förståelse. Detta sker genom interaktion inom teamet och 
yttrar sig genom att aktivt söka information och svar av genom att ställa frågor till 
varandra med ett öppet bemötande.  
 

• Triangulering. Den tredje strategin som föreslår att det inte nödvändigtvis finns ett 
korrekt svar eller att information enbart behöver hämtas från en källa. Med 
trianguleringstrategier menar Weick (1985, 1993) att det är mer fördelaktigt att hämta 
eller söka information från flera källor, då det ger en bättre helhetsbild.  

 
Dessa tre första strategier har Weick (1985, 1993) valt att se som en transport av information. 
Med den information som individerna erhållit från kontextualicering, aktiv handling och 
triangulering kan de nu fokusera på den gemensamma förståelsen.  
 

• Överläggning. Den fjärde strategin innebär att efter den information individerna i 
teamet erhållit från tidigare erfarenheter, interaktionen mellan individerna eller från 
olika källor, synliggörs för samtliga teammedlemmar. Nu riktas nu deras 
gemensamma fokus på att sammanställa informationen och på så vis skapa en 
gemensam förståelse eller struktur. 

 
• Tillhörighet. Femte strategin som utgår från de individuella mentala modellerna. Har 

individerna skapat egna mentala modeller kan de under den femte strategin diskutera 
med andra i teamet för att hitta likheter i de individuella mentala modellerna istället 
för att starta om hela processen ytterligare en gång och på så vis skapa delade mentala 
modeller. Här sker en så kallad överlappning av de individuella mentala modellerna i 
syfte att skapa en delad menat modell (Weick 1985, 1993, refererad i Maynars & 
Gilson, 2014).  

 
En av de främsta anledningar till varför ett team strävar efter att uppnå delade mentala 
modeller och en gemensam meningsstruktur och en gemensam förståelse för en arbetsuppgift 
har visat sig vara framgångsnycklar för effektivare team. Att ha en gemensam bild av 
exempelvis komplexa uppgifter, teamets miljö och hur prestationer utförs, bidrar till att 
arbetet inom teamet utförs på mer effektivt sätt (DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010). 
Maynard och Gilson (2014) menar att interaktionen, kommunikationen och den gemensamma 
förståelsen för ett fenomen mellan individer framkallar beteenden som får dem att arbeta mer 
effektivt. Detta effektiva beteende förstärks ytterligare hos de individer och team som kan 
använda sig av multipla delade mentala modeller, både när det handlar om uppgiftsbaserade 
och teambaserade (Maynars & Gilson, 2014). Enligt Salas et al, (2008) kan den kontext som 
ett team befinner i sig ha en negativ påverkan i skapandet av den gemensamma förståelsen 
och individers beteenden, exempel på detta kan vara yttre faktorer och miljöer som skapar 
stress som i sin tur påverkar individernas interaktion och kommunikation. I en studie från 
Espevik et al. (2011) har det visat sig att kunskap om varandra inom teamet, som att känna till 
de andra medlemmarnas tidigare kunskaper, färdigheter, intentioner och preferenser 
underlättar skapandet av mentala modeller och kan därmed bidra till större effektivitet inom 
teamet 



Kommunikation  
Kommunikation är en central process då man vill uppnå ett fungerande samarbete mellan 
individer, och kan i korthet beskrivas som ett informationsutbyte mellan två eller fler 
individer (Salas, Sims & Burke., 2005). När det handlar om kommunikation inom ett team 
kan den yttra sig på många olika sätt, tillexempel verbal, skriftlig, kroppslig och virtuell. 
Kommunikationens betydelse är av stor vikt, så även i denna studie, då det har en 
framträdande roll i skapandet av delade mentala modeller. 
Halai et al. (2014) menar exempelvis att kommunikation är en av de viktigaste faktorerna 
tillsammans med delade mentala modeller, som dagens forskning betraktar som avgörande för 
att skapa effektivitet i team. Salas et al. (2005) talar om kommunikationens roll i team som 
inte endast en viktig komponent överlag, utan även som en central del i ett teams försök till att 
uppnå delade mentala modeller samt att team som är tränade i kommunikation i någon form 
presterar bättre överlag.  
 
Av det stora antalet kommunikationsmodeller som finns, förespråkar Salas et al. (2005) 
framförallt Closed-loop-communication modellen som anses främjande för både 
teamets kommunikation och utvecklingen av delade mentala modeller. Closed-loop-
communication modellen innebär att en avsändare sänder information av något slag till en 
eller flera mottagare. Mottagaren tar emot informationen för tolkning för att sedan bekräfta 
mottagandet av informationen till avsändaren. Slutligen när avsändaren fått bekräftat att 
informationen mottagits, ska denna följa upp genom att försäkra sig om den sända 
informationen har tolkats på det sätt som var avsett vid det initiala sändandet (Salas et al., 
2005)  
 
Halai et al. (2014) talar också om Closed-loop-communication som en positiv 
kommunikationsmodell för team. Då modellen inte är kopplad till någon särskild kontext eller 
kräver något speciellt verktyg, som exempelvis dator eller papper och penna, för att kunna 
tillämpas och fungera på ett effektivt sätt. Modellen kan således användas av vem som helst, i 
vilken miljö som helst och med vilket kommunikationsverktyg som helst, så länge som 
information kan sändas och mottas på något sätt. Salas et al. (2005) betonar också modellens 
stora fördel då det är en mycket bra modell för sändaren att försäkra sig om att informationen 
har tolkats på det sätt denne avsåg. Därmed minskar även risken för missförstånd. 
 
Det är vanligt förekommande att det sker missförstånd i kommunikationsprocessen. Då 
kommunikationen uppfattas och tolkas utefter mottagarens individuella perspektiv, som inte 
är densamma som avsändarens, vilket är vanligt när individerna inte har delade mentala 
modeller. Således är kommunikationen ett verktyg för att skapa delade mentala modeller. 
Frånvaron av delade mentala modeller kan i sin tur skada kommunikationen. Ett annat 
problem med kommunikationen kan vara att det sänds för mycket information mellan 
individerna så att det uppstår svårigheter att sålla relevansen. DeChurch och Mesmer-Magnus 
(2010) menar att trots kommunikationens centrala roll så är inte processen alltid förenad med 
uttrycket “mer är bättre”. Detta har även visat sig i studier på, samt av team som kan 
kategoriseras som effektiva och framgångsrika. Det återfinns ett koordinerat beteendemönster 
som inte styrs av någon särskild kommunikation (DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010). 
Det handlar alltså främst om att finna en balans och en effektivitet i kommunikationen för att 
kunna uppnå målet. Kommunikationen ska agera som ett verktyg i skapandet av delade 
mentala modeller i teamet (Salas et al., 2005).  
 
Det finns efterfrågan på forskning kring delade mentala modeller generellt och forskningen 
bör alltid hålla sig uppdaterad vilket inte är fallet idag. Salas et al. (2008) diskuterar kring 



forskning på delade mentala modeller i arbetsteam och menar att processen är möjlig att mäta 
men dock begränsad. Det redogörs för att mätningen bör ske på teamets kunskap i form av 
den enskilda teammedlemmens individuella kunskap eller en samling av uppgifter och 
teamrelaterade kunskaper av samtliga teammedlemmarnas gemensamma förståelse för den 
situation som råder för hela teamet. Vidare menar Salas et al. (2008) att denna mätning med 
fördel görs av en analys av kommunikationen i teamet, men förtydligar att uppdaterad 
forskning på mentala modeller eftersöks då den är bristfällig idag.  
Intresset för att studera delade mentala modeller ur den individuella teammedlemmens 
upplevelse av fenomenet, är det som fallit i denna studies intresse. Det går att återfinna 
väldigt många modeller eller ramverk för hur ett team bör struktureras och prestera, men det 
uppfattas som att det råder ett hål i aktuell kunskap gällande den individuella 
teammedlemmens upplevelse av fenomenet delade mentala modeller och hur dessa skapas för 
att i sin tur bidra till ett effektivt team.  
 
Delade mentala modeller är en central del i ett effektivt och välfungerande team och rådande 
forskningen på delade mentala modeller ger en bild av att komponenter, såsom gemensam 
förståelse och meningsstruktur och kommunikation, är nödvändiga för att uppnå en delad 
mental modell. Forskningen är begränsad till att handla om teamet i helhet, vilket resulterar i 
lite forskningen kring hur individerna i teamet upplever samspelet mellan teammedlemmarna 
i själva skapandeprocessen av delade mentala modeller. Intresset för vad och hur individerna 
upplever delade mentala modeller, gemensam meningsstruktur och kommunikation i deras 
strävan efter ett effektivare arbete ledde fram till denna studies syfte.  
 
Syfte 
Syftet är att få en ökad förståelse för skapandet av delade mentala modeller, genom att 
undersöka teammedlemmars individuella upplevelse av delade mentala modeller samt 
centrala processer som gemensam meningsstruktur och kommunikation, i teamets arbete med 
att uppnå effektivitet. 
 

Metod 
Studien har för avsikt att nå fenomenets kärna genom deltagarnas upplevelse av delade 
mentala modeller, gemensam meningsstruktur och kommunikation och därmed var en 
kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats given för författarna. Studier likt denna, med 
inriktning på humanvetenskaplig inriktning och mänskliga subjektiva ämnen, som att studera 
upplevelsen av ett fenomen, anser Langemar (2008) vara ytterst lämpliga för att använda sig 
av en kvalitativ metod. Detta eftersom mänskliga upplevelser sällan är linjära och därmed 
kräver en metod med komplexitet och möjlighet att titta på helheten. Den fenomenologiska 
ansatsen valdes även den med författarnas mål om att undersöka upplevelsen av 
uppbyggnaden av delade mental modeller i åtanke. Fenomenologin har som en del ett centralt 
fokus på hur psykologiska fenomen upplevs av individen, och brukar i dessa fall benämnas 
som konkret fenomenologisk (Langemar, 2008). Det är således inte benämningen av själva 
fenomenet eller yttre faktorer som ligger i fokus utan individens upplevelse utefter dennes 
livsvärld som är centralt för den konkreta fenomenologin, vilket i sin tur ligger i linje med 
syftet för denna studie. Det är dock inte endast deltagarnas upplevelse som varit avgörande 
för valet av en kvalitativ metod. Delade mentala modeller är ett mycket komplext fenomen 
som författarna önskar nå en ökad förståelse inom. Det är djupet och kärnan av fenomenet 
som eftersträvas. 
 



Studien har en fenomenologisk ansats, där författarna valt att samla in data genom 
observation samt semistrukturerade intervjuer. Att kombinera dessa två insamlingsmetoder 
ger en bredd, helhetsbild och förser författarna med möjlighet till en ökad förståelse för 
fenomenet. Kombinationen av just observation och intervju är signifikant med en kvalitativ 
metod, där exempelvis Langemar (2008) menar att insamlingsmetoderna förenas genom det 
gemensamma fokuset på innehållet i och meningen med ett fenomen.   
 
Deltagare  
Kriterierna som författarna till denna studie satte inför urval av deltagare till observationen 
och intervjuer, var att deltagarna skulle vara aktiva inom ett team tillhörande sitt yrkesliv. 
Författarna sökte därmed deltagare som hörde till ett befintligt team och som var villiga att 
låta sig observeras och intervjuas. Kraven på teamet, vid observationen, var att observationen 
skulle ske vid ett tillfälle där ett nytt eller framtida projekt diskuterades, och där inga delade 
mentala modeller redan hunnit skapas. Observation och intervju önskades genomföras efter 
varandra och på samtliga individer för att uppnå ökad förståelse av deras upplevelse.  
Deltagarna som valts till denna studie är tre stycken teammedlemmar i åldrar 35-63. 
Teammedlemmarna som observerats och intervjuats är delaktiga i ett team, som via sin 
specialistfunktion är en del av ett större team. För att bibehålla sin professionalitet krävs det 
att de har sina egna teammöten. Inom deras expertgrupp, har alla tre ett eget område där de är 
specialister. Det finns en handledare, som benämns TM 1, en utredare med fokus på 
individperspektiv, som benämns TM 2, samt en utredare med fokus ur ett 
organisationsperspektiv, som benämns TM 3. TM 1 och TM 3 har sedan tidigare arbetat ihop 
men TM 2 var ny i teamet sedan ca två månader tillbaka vilket innebar en nystart för teamet 
då de var tvungna att lära känna varandra på nytt, samt hitta ett gemensamt arbetssätt för att 
bli effektiva. Samtliga deltagare i studien var okända för författarna. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen för denna studie tog sin inledande form i skapandet av frågeformuläret. En 
process som inleddes redan vid starten av studien. Strävan av att komma in på djupet för att 
nå en ökad förståelse medförde att valet av metoden, vilket blev en kombination av 
observation och intervjuer. Detta för att ge en tydligare helhetsbild av individerna i teamet. 
Att inleda datainsamlingen med en observation av teamet för att sedan följa upp med 
semistrukturerade intervjuer, ligger således till grund för datainsamlingen.  
 
Observationen förbereddes genom en diskussion för att fastställa vad studien kunde få ut av 
en observation samt vad observationens fokus skulle ligga på (se bilaga 1). Att observera 
teamet skulle kunna ge ett tillfälle att studera teammedlemmarnas kommunikationsmönster, 
hur de kommunicerar för att skapa en gemensam förståelse och delade mentala modeller samt 
att se på teamets sociala interaktion och teammedlemmarnas beteenden (Langemar, 2008). 
Det vill säga om alla teammedlemmar var aktiva under mötet och i den 
kommunikationsprocess som råder. Observationens fokus lades således på att studera teamets 
kommunikationsmönster, hur de kommunicerade med varandra för att skapa delade mentala 
modeller och gemensam meningsstruktur samt att se på vad som hände med individerna och 
hur de påverkades under processen. Observationen var en öppen observation där författarna 
inte var aktiva utan satt vid sidan av under hela mötet.  
 
Till intervjuerna valdes en semistrukurerad form, vilket medför möjlighet att låta deltagaren 
tala så fritt som möjligt kring frågorna som ställs. En semistrukturerad intervju innebär även 
att frågorna inte behöver ställas i samma ordning och att eventuella följdfrågor endast ställs 



vid behov (Langemar, 2008). Resultatet blev att elva stycken fasta frågor formulerats, samt ett 
antal följdfrågor som kunde utnyttjas vid behov (se bilaga 2). 
 
Utformandet av frågorna skedde parallellt med arbetet med studiens redovisning av tidigare 
forskning, samt vid formuleringen av studiens vetenskapliga problem och syfte. Anteckningar 
med frågor som kändes relevanta för studien och dess syfte skrevs ner. Ett exempel är den 
fasta frågan, nr 2, i Kommunikationskategorin som berör Closed-loop-communication 
modellen (se bilaga 2). Salas et al. (2005) förespråkar kommunikationsmodellen bland annat 
för modellens fördelar med att förebygga missförstånd i kommunikationen samt som en del i 
att skapa delade mentala modeller. En undran hos författarna skapades, om hur eventuella 
missförstånd i kommunikationen hanteras i team. På liknande sätt skapades den fasta frågan 
nr 1 i kategorin Mentala modeller (se bilaga 2). Vid granskningen och redogörelsen för 
vetenskaplig forskning gällande mentala modeller samt delade mentala modeller formulerades 
en fråga gällande deltagarna och över deras upplevelse av hur viktigt det är med en gemensam 
bild inom teamet. Detta med undran, om den delade mentala modellen eftersträvas i teamet.  
 
Arbetet med utformningen av frågorna fortskred då det veteskapliga problemet och studiens 
syfte fastställts. För att syftet skulle ha en central roll genom hela intervjun formulerades som 
nämnts, fasta frågor samt följdfrågor. Följdfrågorna ställdes vid behov för att hålla samtalet 
relaterat till syftet samt för att ge en djupare förståelse för deltagarens upplevelse av 
fenomenet - att skapa delade mentala modeller. Vidare skapades de tre kategorierna delade 
mentala modeller, meningsstruktur och kommunikation. De avslutande frågorna som 
rubricerades med “övriga frågor” valdes dels för att knyta ihop intervjun till studiens syfte 
men också för att undersöka om det fanns något i deltagarens svar som inte fanns med i 
studiens teoretiska bakgrund. Arbetet med intervjufrågorna avslutades med att båda 
författarna till studien läste igenom materialet för att undersöka att samtliga områden var av 
relevans för syftet, samt försäkra sig om tillförlitligheten.  
 
Deltagarna kontaktades via telefon och e-mail, där en förfrågan om deltagande i studien 
utdelades. Efter att förfrågan bekräftats bestämdes tid för observation samt tid och plats för de 
följande intervjuerna med respektive deltagare. Båda författarna för studien närvarade vid 
observationstillfället och vid samtliga intervjuer. 
Observationen genomfördes en eftermiddag under ett team möte som pågick under cirka två 
och en halv timme i ett konferensrum på teamets arbetsplats. Vid observationen fördes 
anteckningar av båda författarna samt att ljudinspelning togs med hjälp av en mobiltelefon. 
Författarna var närvarande i konferensrummet under hela mötet, sittandes vid sidan av, och 
utan att på något sätt försöka påverka eller störa teammedlemmarnas interaktion med 
varandra.    
 
Vid intervjuerna turades författarna om med att en ställde frågorna medans den andra förde 
anteckningar. Det medförde att den som ställde frågor kunde lyssna aktivt på deltagaren och 
ge denna sin fulla uppmärksamhet utan avbrott, medan den som skötte anteckningarna fick en 
bra möjlighet att upptäcka om intervjun tappande fokus eller om någon fråga inte besvarades. 
Respektive intervju varade mellan 20 till 30 minuter och genomfördes på en neutral plats. 
Samtliga intervjuer spelades även in med hjälp av en mobiltelefon. 
 
Etik 
Vid etiska övervägande samt åtgärder har författarna valt att utgå från vetenskapsrådets fyra 
huvudkrav gällande etik, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Langemar, 2008). 



I skapandet av frågeformuläret hade författarna i beaktande att inte formulera frågor som på 
något sätt kunnat uppfattas som allför personliga eller påträngande på något vis för studiens 
deltagare. Vid tillfrågan om medverkan i både intervjuerna samt observationen informerades 
varje deltagare om att deras medverkan var helt frivilligt och att de när som helst under 
intervjun fick avbryta sin medverkan, samt att fullständig anonymitet utlovades. Deltagarna 
fick även ett intygande gällande att insamlad data endast kommer att användas i samband med 
den aktuella studien. När deltagande bekräftats fick deltagarna möjlighet att påverka de 
bestämmelser gällande tid och plats för intervjuer och observation. Det bestämdes i samråd 
med deltagarna att det endast skulle ske en ljudinspelning och skriftliga anteckningar av 
observationen Detta för att säkerställa att eventuella obehag på deltagarnas vägnar undvikits, 
samt att skapa konfidentialitet och trygghet för deltagarna. Inför observationen gavs vidare 
information om syftet med studien samt studiens metod, samt att teamet påmindes om att 
deltagande är frivilligt, anonymt och om deras möjlighet att avbryta deltagandet om så 
önskades. Intervju genomfördes inte på deltagarens arbetsplats med avsikt att minska risk för 
obehag i form av exempelvis stress för deltagaren samt att skapa trygghet för att främja 
eftersträvan efter uppriktighet i intervjun. 
 
Analys 
Den fenomenologiska analysen tog sin inledande form genom en grovanalys, där den 
insamlade datan från både observationen och intervjuerna transkriberades gemensamt av 
författarna. En grundlig genomläsning genomfördes flera gånger av materialet, författarna 
fick genom detta möjligheten att bekanta sig med datan, samt att det gav en bra möjlighet att 
betrakta upplevelsen av skapandet av delade mentala modeller ur deltagarnas individuella 
perspektiv. Därefter separerades datan och analysen fortskred genom två separata analyser, en 
observationsanalys samt en intervjuanalys. Dessa genomfördes på samma sätt med 
transkribering och analys i Atlas.ti, och med studiens syfte och ansats i åtanke.  
 
Då rådata transkriberats och lästs igenom inleddes en reducering av materialet där data som 
direkt kunde identifieras som irrelevant för studien syfte togs bort. Därefter förflyttades 
analysprocessen, i form av att den aktuella datan fördes in i det kvalitativa analysprogrammet 
Atlas.ti, där kodning av relevanta citat inleddes. Författarna gick gemensamt igenom varje 
intervju på nytt, och diskuterade fram relevans i citat i förhållande till studiens syfte och 
teoretiska bakgrund. De utvalda citaten i vardera intervju kodades in under tre huvud rubriker 
delade mentala modeller, meningsstruktur och kommunikation..  
Därefter lät författarna intervjuanalysen vila för att övergå till observationsanalysen.  
Likt första delen av intervjuanalysen, inleddes analysen av den transkriberade observationen 
med att författarna gemensamt markerade upp citat som ansågs vara relevanta för studien. 
Kodningen av observationen tog även den sin inledande fas i att citaten kodades till de tre 
huvudkategorierna i studien - delade mentala modeller, meningsstruktur och kommunikation. 
Där efter fick även observationsanalysen vila, vilket gav författarna tid för övergripande 
reflektion över det som framkommit under denna del av analysarbetet.  
 
Analysen återupptogs sedan med ytterligare en granskning av materialet och där tankar från 
reflektionen lades till. Nu startade en djupanalys av materialet där författarna gick in och 
granskade vardera huvudkategori, delade mentala modeller, meningsstruktur och 
kommunikation, för både intervjuerna och observationen. I varje huvudkategori genomfördes 
ytterligare en granskning om citatens relevans för studiens syfte och teoretiska bakgrund, 
samt att underkategorier skapades. Exempelvis, under huvudkategorin kommunikation i 
observationsanalysen lades muntlig kommunikation, återkoppling med flera in. 
Underrubrikerna definierades ytterligare genom att författarna bestämde en bredd gällande 



varje enskild underkategori. Nu identifierades även citat som kunde kodas eller hade relation 
till andra koder. Tillexempel aktivt deltagande och interaktion som visats sig vara en 
gemensam faktor genom de tre huvudkategorierna.  
 
Djupanalysen fortskred med att författarna skapade två nätverk för vardera analys, se bilaga 3 
och 4. Bilaga 3 visar nätverket för intervjuanalysen och bilaga 4 visar nätverket för 
observationsanalysen. För att nätverken skulle bli tydliga delades huvudkategorierna in i olika 
färgkoder där grön stod för kommunikation, lila för mentala modeller, röd för 
meningsstruktur. Varje underkategori som enbart hade koppling till en huvudkategori fick 
samma färg som huvudkategorin, medan de underkategorier som hade en relation till fler 
huvud och underkategorier, fick en egen färg så de urskildes tydligt. 
Efter detta valde författarna att var för sig återvända till rådata för att återigen lyssna igenom 
inspelningarna av intervjuerna samt för observationen. Detta för att säkerställa validitet samt 
att feltolkningar av citat skulle undvikas, då de vid kodning förts ur sin kontext. Analysen 
avslutades sedan med att författarna diskuterade kring kodade kategorier relevans mot syfte 
återigen med validiteten i åtanke. De framarbetade kategorierna inom intervjuanalysen och 
observationsanalysen utgjorde där med det färdiga resultatet. 
 
Resultat 
Resultat av observationen  
 
Delade mentala modeller  
Resultatet av observationen som avser skapandet av delade mentala modeller visar att det 
finns en stark vilja i teamet att skapa en gemensam bild kring teamets mål och prestationer. 
Exempelvis säger en av deltagarna vid observationen till sina medarbetare angående teamets 
strävan efter en problemlösning följande: ”Jag skulle vilja att vi gemensamt skapar en 
realistisk bild” (Citat 2015-05-05)… Vidare visar sig denna vilja från teammedlemmar med 
att konkreta förslag ges gällande verktyg och modeller för att underlätta skapandet av den 
delade mentala modellen. Tillexempel menar TM 1 att teamet står i behov av en konkret 
handlingsplan för hur problem och uppgifter i teamet skall hanteras. Samt att teamet beslutar 
om att inrätta en särskild pärm som hjälpmedel för att beskriva teamets gemensamma bild och 
mål. 
 
Resultatet visar även att teammedlemmarna är medvetna om att det råder en brist på delade 
mental modell dels inom teamets tidigare arbete, men även gentemot organisationens ledning. 
Detta visar sig i teamets samtal med varandra kring tidigare missförstånd som bidragit till 
fördröjning och i vissa fall att utsatta mål inte kunnat uppnås. 
 
Gemensam meningsstruktur  
Resultatet av observationen gällande en gemensam meningsstruktur visade vikten av att 
teammedlemmarna hade en gemensam förståelse. Då samtliga teammedlemmar delade 
samma vision av situationen, blev diskussionen kring lösningar mer avslappnad och effektiv. 
Detta visade sig dels genom ett informationssökande fokus, där de hade en lyhördhet för 
varandras tankar, tidigare erfarenheter och förslag på framtida lösningar. Men också genom 
att teammedlemmarna stämde av problemsituationen med teamets gemensamma vision, för 
att försäkra sig om att alla teammedlemmar fortfarande hade en gemensam förståelse.  
 



Då det uppstod en avvikelse från den delade mentala modellen hade teammedlemmarna tillit 
till varandra och kände sig trygga med att stoppa processen och återigen klargöra hur 
exempelvis en lösning eller metod skulle kunna tillämpas.  
 
Sett till individerna i teamet rådde ett öppet och problemlösande klimat snarare än en defensiv 
inställning. Detta resulterade i att samtliga teammedlemmar var aktiva i 
kommunikationsprocessen och delgav sina visioner och tankar om olika lösningar och att 
gemensamt få fram en delad mental modell. Här fanns det således en uppmuntran till 
överlappning av de individuella mentala modellerna i strävan efter en delad mental modell.  
 
Kommunikation  
Resultatet av observationen visar att samtliga deltagare, under deras samtal med varandra, 
yttrar sig om att det känner krav från organisationens ledning gällande teamet och de 
individuella prestationerna. Att diskutera öppet om kraven, som samtliga teammedlemmar 
upplever som negativa, ger intrycket av att ett gemensamt lugn och lättnad infinner sig hos 
individerna. 
 Resultatet visar att kommunikationen mellan teammedlemmarna, det råder oklarhet och 
otydliga direktiv från beställare eller ledning, skapar frustration, stress och förvirring mellan 
teammedlemmarna. Detta visade sig genom röstlägen och ett livligare kroppsspråk. Detta i sin 
tur synliggjorde temamedlemmarnas individuella lösningar, de individuella mentala 
modellerna, men främjade inte skapandet av en gemensam mental modell. Dock 
framarbetades ett moget och gemensamt fokus på att hitta lösningar, vilket medförde att 
kommunikationsprocessen kunde leva vidare.  
 
Teammedlemmarna har en utvecklad förmåga att kunna ta hand om situationen utan att låta 
frustrationen ta överhand. Kommunikationsmönstret höll en tydlig struktur där det gällde att 
synliggöra öppna och dolda faktorer som påverkar hur de arbetar med en situation. Genom att 
ge och ta emot feedback och respons från varandra rörande utgångsläge, kunskaper och 
erfarenheter, kunde de fortsätta att arbeta med att hitta den mest tillämpbara lösningen på 
problemet. 
 
Genom att avsluta teammötet med en gemensam återkoppling, visade samtliga deltagare 
tillfredsställelse över hur de hittat lösningar på den aktuella situationen och med hjälp av 
metoder som handlingsplanen, hade de skapat en gemensam förståelse för deras arbetsuppgift. 
 
Resultat av intervjuerna 
 
Delade mentala modeller  
Resultatet av de tre genomförda intervjuerna gällande delade mentala modeller visar att 
deltagarna upplever att det är mycket viktigt att deras team arbetar med att efterstäva en delad 
mental modell. TM1 säger,” ja, jag upplever att det är oerhört viktigt att vi har en gemensam 
bild och att vi är överens om den gemensamma visionen om vilka tillvägagångssätt vi bör 
använda oss av.”  
Samtliga deltagare talar även i intervjuerna, om att de upplever att det finns en gemensam 
vilja inom teamet att skapa en delade mental modell men att det är en vilja som växt fram med 
tiden, något som även visade sig i observationen av teamets kommunikation. Det råder fokus 
på deltagarnas upplevelse om att det bör råda lyhördhet och respekt för varandras åsikter och 
visioner i skapandet av den gemensamma bilden av uppgifter och mål. TM1 uttrycker att 
denna upplever att om respekt och lyhördhet inte återfinns i teamet, så raseras den 
gemensamma grundblid som är finns i teamet. 



 
Samtliga deltagare uttrycker tydligt att de upplever att det finns en delad mental modell inom 
teamet gällande deras mål, arbetsuppgifter och stuktur. Det förtydligas dock att framgången 
med skapandet av den delade mentala modellen varit en process som pågått under en längre 
tid, samt att det är ett arbete som fortskrider. 
Resultatet visar avslutnings vis gällande deltagarnas upplevelse av skapandet av delade 
mentala modeller att när delade mentala modeller återfinns kan fokus övergå till utföranden 
och praktiska arbetsuppgifter. TM 1 säger: “Nu kan teamets fokus, energi och effektivaste 
användning av våra kompetenser bli riktlinjer för både oss som team och för vad 
verksamheten får ut av oss.”  
 
Gemensam meningsstruktur 
Resultatet av intervjuerna gällande meningsstruktur visade att teammedlemmarna upplevde 
att de hade lättare för att skapa en gemensam förståelse för ett ärende om alla 
teammedlemmar sökte information kring ärendet inom sina experticeområden, för att sedan 
presentera denna under deras möten.  
Då teamet stod inför så väl nya som bekanta problem upplevde samtliga att det var viktigt att 
dels erfarenshetsinventera och se på metoder som funkat tidigare, men också att konstant hålla 
sig uppdaterad och öppen inför nya metoder och kunskaper, som lösningar på ett problem. 
TM 3 upplevde att det fanns en risk i att enbart lita till tidigare beprövade metoder då det 
kunde hindra utvecklingen och förändringen av problemet, framförallt då metoder ska 
tillämpas på individer, där alla fungerar olika. Men med tillit till varandras vilja att hitta, eller 
utveckla lösningar stärkte samtligas engagemang och kreativitet. 
 
Resultatet visade även att, som ett stöd i skapandet av en individuell förståelse för ett ärende 
eller ett problem, upplevde samtliga att de genom en öppen och tillåtande kommunikation. 
Det grundades i respekt och hänsyn för varandra samt att de lät sig påverka och påverkas av 
varandras tankar, idéer och åsikter. TM 2 upplevde även att det var viktigt att istället för att 
bli ifrågasatt, tillåtas att bearbeta informationen för att kunna skapa förståelse.  
 
Att ha kännedom om varandras kunskaper och erfarenheter upplevde samtliga som en viktig 
faktor både när det avsåg påverkan av deras beteende samt hur de upplevde att deras arbete 
påverkats. Med dessa kunskaper om varandra upplevde TM 3 att hon var tryggare och att 
hennes engagemang för att arbeta mot en gemensam vision var större. TM 1:s upplevelser av 
att ha kännedom om sina teammedlemmars kunskaper och erfarenheter var även den positiv 
“jag anser att fokus läggs på uppgiften istället för vad vi tycker och tänker om varandra, för 
det har vi lärt oss att acceptera om varandra” (TM 1, citat, 5 Maj 2015).  
 
God kännedom om varandras erfarenheter och kunskaper ansågs även som en viktig faktor då 
de inte bara hade tillgång till sin personliga verktygslåda utan även varandras, vilket ansågs 
vara till verksamhetens nytta och fördel. 
 
Kommunikation 
Samtliga deltagare redogjorde för att kommunikationen och informationsutbytet främst sker 
genom fysiska möten som teamet har regelbundet. Dock råder det en önskan om att teamet 
även ska bli bättre på kommunikation utöver dessa möten exempelvis via e-mail.  
Deltagarna beskriver att deras upplevelse av kommunikationen i teamet är en process som de 
ständigt måste arbeta med, eftersom det alltid finns såväl inre som yttre faktorer som kan 
påverkar kommunikationen. TM1 menar att subjektiva faktorer, som känslor, är mycket 



viktiga att belysa som en del i att skapa förståelse för varandras sätt att hantera, tolka och 
leverera information. 
 
Vidare visar resultatet att teammedlemmarna arbetar aktivt med de missförstånd som dyker 
upp i kommunikationen, exempelvis säger TM2 “ vid missförstånd fortsätter vi diskutera” 
Teammedlemmarna arbetar även med konkreta åtgärder för att förbättra sin kommunikation 
och förebygga missförstånd, detta genom exempelvis kommunikationsanalyser av teamets 
kommunikation.  
 
Samtliga deltagare diskuterar att teamets främsta verktyg för att undvika och hantera 
eventuella missförstånd i kommunikationen är via teamets strategi att avsluta sina möten med, 
att ge feedback. Detta för att försäkra sig om att de beslut som fattats inom teamet är 
gemensamma beslut. Det redogörs även för att det är via feedback som deltagarna upplever en 
möjlighet att ta sig förbi hinder som uppstår i kommunikationen och därmed rikta fokus på 
teamets uppgifter.  
 
Under observationen och intervjuerna var det två faktorer som visade sig ha stark koppling till 
mentala modeller, gemensam meningsstruktur, kommunikation och teamets effektivitet. Detta 
var aktivt deltagande och interaktion.  
Samtliga teammedlemmar hade ett aktivt deltagande genom hela mötet. Detta visade sig 
genom att samtliga teammedlemmar, individuellt, inventerade och tillsammans diskuterade 
vars och ens erfarenheter kring hanteringar av tidigare, liknande problem, aktivt lyssnade och 
återkopplade på tankar och idéer som de andra presenterade. Då det inte gav resultat, i form 
av en bra problemlösning, kunde teammedlemmarna, genom interaktion, gemensamt arbeta 
fram en ny delad mental modell som gav dem en konkret plan att arbeta efter. Under samtliga 
intervjuer påpekades dessa faktorer som en grund till att föra arbetet framåt, att gå från en 
form av frustration till att handling, och därmed uppnå en högre effektivitet 
  
Diskussion  
 
Resultatdiskussion  
Resultaten av undersökningen visade att teammedlemmarna upplevde delade mentala 
modeller som en viktig del för att nå ett effektivare arbete både individuellt och som ett team.  
För att nå ett verksamhetsmässigt mål, räcker det inte med att lita till teammedlemmarnas 
individuella skicklighet. För att verkligen uppnå målet krävs att samtliga teammedlemmar 
delar en mental modell. Här räcker det inte att bara några i teamet delar visionen, om inte de 
andra gör det. Då kommer sannolikt mycket tid läggas på relationsfrågor, så som roller och 
beteenden, och inte på sakfrågor, om vad och hur en uppgift ska lösas.  
 
Teammedlemmarnas upplevelse av delade mentala modeller 
Det gemensamma resultatet av observationen och intervjuerna visade att det råder en stark 
vilja inom teamet att skapa en delad mental modell gällande teamets arbetssituation, uppgifter 
och mål. Detta visade sig dock inte vara begränsat inom teamet, det eftersöktes även en 
gemensam bild med organisationens ledning gällande teamets uppgifter och mål. Resultatet 
visar inte endast att viljan finns utan även att samtliga deltagare redogör för att denna vilja är 
en mycket viktig process för teamet som växt fram med tiden. Detta ger stöd för Salas et 
al.(2008) teori som menar att delade mentala modeller inte endast är något som bör prioriteras 
och är viktigt, men även att det inte är något som uppnås per automatik bara för att ett team 
sammansätts. 



Deltagarna i studien menar också att det råder stor vikt vid att teammedlemmarna är lyhörda 
för varandras visioner och visar respekt gentemot varandra. Detta är viktiga aspekter i 
skapandet av en delade mental modell, Maynard & Gilson (2014) definierar exempelvis 
delade mentala modeller som en överlappning av varje teammedlems individuella mentala 
modell krig teamet. Det handlar således om att sammanfoga varandras åsikter och bilder för 
att skapa en ny gemensam bild, vilket kräver att varje temmedlemmars individuella mentala 
modell blir hörd och respekterad. Samtidigt är det viktigt att tala om att en delad mental 
modell även kan förse teammedlemmarna med en såväl ökad förståelse för varandra samt 
lättare att tillgodo se varandras behov (Salas et al., 2005). Det vill säga att processer som 
lyhördhet och respekt för varandra är en förutsättning för skapandet av delade mentala 
modeller samt processer som underlättas av en delade mental modell. I arbetsteam råder det 
även ofta en hög komplexitet gällande teamets arbetsuppgifter. Därför menar Cooke et al. 
(2013) att det är omöjligt för en enskild individ i ett team att ensam vara medveten om hela 
teamets situation med alla perspektiv och att interaktionen krävs i teamet där kunskaper och 
erfarenheter synliggörs mellan teammedlemmarna.  
 
Resultatet visar att samtliga deltagare i studien upplever att det finns en delad mental modell 
gällande teamets grundfunktion. Men deltagarna menar att det varit en lång process att nå 
fram till detta, samt att det är en ständigt pågående process som bör underhållas för att inte 
mista den befintliga delade mentala modellen och för att ges möjligheten att utöka den. 
Deltagarna i studien redogör även att de upplever att när de uppnått en delad mental modell 
kan det individuellas och teamets fokus läggas på uppgifter, genomförande och mål och 
därmed att prestera effektivare. Möjligheten att på ett mer fokuserat sätt lägga tid och vikt vid 
arbetsuppgifter, mål och prestationer, som i sin tur bidrar till teamets effektivitet ger Jo (2012) 
teori gällande delade mentala modeller ett bra stöd. Jo (2012) menar att team som lyckas 
uppnå en delade mental modell får en mer exakt förklaring och klarare förväntningar för 
teamets uppgifter och får därmed en större möjlighet att rikta sin uppmärksamhet, beteende 
och kunskaper mot dessa. 
 
Teammedlemmarnas upplevelse av gemensam meningsstuktur  
Det som visade sig under både observationen och intervjuerna gällande en gemensam 
meningsstruktur var hur viktigt deltagarna upplevde att det var att visa respekt och ta hänsyn 
för varandras tankar och förslag. Samt att ha god kännedom om varandras erfarenheter och 
beteenden inom teamet. Då de hade lärt sig att respektera varandra kunde de fokusera på den 
arbetsuppgift som skulle utföras.  
 
Under intervjuerna kom det fram att de använde sig av varandras “verktygslådor”. Detta 
beskriver även Espevik et al. (2011) som en viktig komponent vid skapandet av delade 
mentala modeller och för att ett team ska bli mer effektivt. Att ha dessa kunskaper om 
varandra gav även upplevelsen av trygghet och mer engagemang.  
 
Under observationen var det intressant att se hur teammedlemmarna agerade för att faktiskt nå 
en gemensam förståelse, eller en delad mental modell. Maynard och Gilson (2014) beskriver 
sense-making teorin utifrån fem strategier: kontextualicering, aktiv handling och 
triangulering, överläggning och tillhörighet. De tre första utgör strategier för att skaffa sig 
information för att bygga upp en individuell mental modell, för att sedan, i de två sista 
strategierna, bearbeta den tillsammans med de andra i teamet för att uppnå en delad mental 
modell. Under observationen och intervjuerna visade det sig att temamedlemmarna arbetade 
på samma sätt för att nå en gemensam lösning. De använde varandras erfarenheter, sökte 
information från flera externa källor och de hade ett aktivt deltagande där ingen fråga 



lämnades odiskuterad. En öppen och vänlig kommunikation hölls tills alla kände sig nöjda. 
De delade med sig av sina individuella mentala modeller för att gemensamt komma fram till 
den lösning som skulle implementeras på just detta problem.  
 
Teammedlemmarnas upplevelse av kommunikation 
Vi kunde genom intervjuerna se att det krävs kommunikation i form av aktivt deltagande och 
en regelbunden återkoppling under hela kommunikationsprocessen för att försäkra sig om att 
samtliga teammedlemmar delade en mental modell, vilket stödjer Salas e al. (2005) teori om 
Closed-loop-communication som en central del och ett användbart verktyg i skapandet av 
delade mentala modeller. Det visade sig även, både i observationen och intervjuerna att då det 
rådde en osäkerhet kring vad och hur teamets arbete skulle utföras uppstod förvirring och 
teammedlemmarna upplevde stress och frustration då arbetet inte gav något resultat i form av 
en lösning. Detta stödjer Salas et al,. (2008) undersökning som visar just att individerna 
påverkas negativt, bland annat av stress, då det råder oklarhet i den kontext som en individ 
befinner sig i. Då teammedlemmarna hade rett ut alla frågetecken upplevde de att de kunde 
lägga fokus på arbetsuppgiften, och i det skedet ökade även effektiviteten. En delad mental 
modell skapades. Detta var även något som uppfattades vid observationen.  
 
Det visade sig även att gemensam meningsstruktur och Closed-loop-communication går hand 
i hand och båda är nödvändiga vid skapandet av delade mentala modeller. Under 
observationen observerades det hur teamet arbetade enligt Closed-loop-communication 
modellen och sense-making teorin, utan att de själva kanske inte var medvetna om just dessa 
modeller. Det visar att det finns en vilja att skapa delade mentala modeller.  
 
 
Metoddiskussion  
Att använda en kvalitativ metod istället för en kvantitativ, upplevs av båda författarna som 
rätt val då det var deltagarnas upplevelser som eftersträvades. Genom att observera och 
intervjua deltagarna, som fick tala fritt, fick studien mer bredd och djup i undersökningen. 
Detta hade inte uppnåtts av en kvantitativ undersökning.  
 
Syftet med studien var att få en ökad förståelse för skapandet av delade mentala modeller, 
genom att undersöka teammedlemmars enskilda upplevelse av delade mentala modeller samt 
centrala processer som gemensam meningsstruktur och kommunikation i teamets arbete med 
att uppnå effektivitet. För att skapa sig möjligheten att få denna ökade förståelse valde 
författarna att använda sig av två stycken datainsamlingsmetoder, observationen och 
uppföljning av semistrukurerade intervjuer. Att kombinera dessa två insamlingsmetoder, 
grundades i författarnas intresse om att ge studien djup och bredd. Observationen gav bra 
resultat, dels av teammedlemmarnas vilja att skapa delade mentala modeller och deras strävan 
efter gemensam meningsstruktur, men framför allt en god inblick i teamets 
kommunikationsmönster. Att följa upp med tre enskilda semistrukturerade intervjuer gav 
även det en god inblick i hur varje deltagare upplevde skapandet av delade mentala modeller, 
meningsstrukturen och kommunikationen i teamet. Valet av att ha en semistrukturerad 
intervjuform visade sig vara lyckad då det gav deltagaren möjligheten att tala fritt om varje 
fråga, och på så vis kunde deras upplevelser, i form av tankar och känslor, förmedlas 
tydligare. Med stöd av följdfrågorna kunde författarna som intervjuare försäkra oss om att 
deltagaren talade om sin upplevelse i relation till det som efterfrågades.  Författarna upplever 
att kombinationen av observation och intervjuer gav en större förståelse för hur den enskilde 
teammedlemmen upplever skapandet av delade mentala modeller.  
 



En styrka i denna studie var att författarna hittade ett team som visade sig vara i behov av 
delade mentala modeller i sitt arbete och under observationen både strävade och uppnådde en 
gemensam förståelse vilket skapar tillförlitlighet i undersökningen.  
Faktorer som att deltagarna var okända för författarna och att de själva fick välja plats där de 
kände sig trygga för intervjun, tros påverka deras öppna och ärliga inställning som präglade 
samtliga intervjuer. Samtliga deltagare talade öppet och fritt om sina upplevelser i relation till 
vårt syfte. Eftersom båda författarna satt med under hela observationen och deltog vid de tre 
intervjutillfällena, skilde inget som skulle kunnat påverka deltagarnas svar och troligtvis inte 
påverkat resultatet. Detta anses ha stärkt tillförlitligheten i studien. 
 
Att referera till en opublicerad litteraturgranskning kan anses påverka studiens tillförlitlighet 
då den inte är vetenskapligt granskad. Detta har dock redogjorts för läsarean tidigt i studien. 
De slutsatser och fynd som gjordes av Halai et al., (2014) baserades på en granskning av 
tidigare forskning av delade mentala modeller och kommunikation, därmed minimeras risken 
för att tillförlitligheten påverkats.  
 
Det hade varit intressant att få observera teamet under en längre tid och i olika kontexter för 
att får mer information och under tiden fört dialog med dem för att på så vis fått ett utökat 
resultat och där med ökat vår förståelse för deras upplevelser av skapandet av delade mentala 
modeller. 
Denna insikt anses dock inte av författarna ha påverkat studiens tillförlitlighet, utan ses som 
en god insikt att ta med sig i framtiden och som en möjlighet till vidare forskning för 
fenomenet upplevelse av delade mental modeller i team.  
Ytterligare en insikt om förbättring för framtida undersökningar låg i frågeformuläret. Alla 
frågor var inte korrekt formulerade. Vid ett tillfälle gavs inte svar med relevans och vid 
upprepade tillfällen hade frågan redan besvarats. Detta resulterade dock inte i att information 
gick förlorad men det skapade en förvirring hos författarna när det uppdagades att frågan 
redan besvarats.  
 
Analysprocessen var den del som var mest tidskrävande. Främst var det transkriberingen av 
all ljudinspelning som tog mer tid än vad de hade planerats för. Men att sedan använda 
Atlas.ti som stöd i analysarbetet var till god hjälp. Då textmaterialet lästes och analyserades 
noga gång på gång fann författarna teman som kodades samt relationer mellan koderna som 
bidrog till den ökade förståelsen. 
Att analysera observationen för sig och intervjuerna för sig tog tid men var i slutändan till 
fördel då det bidrog till ökad förståelse för materialet från bägge insamlingsmetoderna. De 
olika färgerna som användes för att strukturera och kategorisera koderna i nätverken (se 
bilaga 3 och 4) gav även de en god överblick av det som observerats och det som deltagarna 
upplevde. Det bidrog samtidigt till att författarna kunde hitta svar som framkom under 
intervjuerna som styrkte det som observerats vilket ger validitet till undersökningen.  
Det som skulle kunna sänka analysens validitet är att val av teman och kodning skedde utifrån 
författarnas tolkning av datan. Självfallet höll författarna sig så objektiva som möjligt men det 
hade förmodligen stärkt undersökningens tillförlitlighet ytterligare om någon utomstående fått 
ta del av det transkriberade materialet, samt båda nätverken för att ge synpunkter. Men då vi 
gjort etiska ställningstaganden om att ingen skulle få tillgång till det insamlade materialet, 
hindrades författarna från detta. Men då författarna lät analysprocessen ta den tid det tog och 
utan att stressa fram teman och koder samt skapande av nätverk, utan istället utföra arbetet i 
lugn och ro och med tid för reflektion över materialet för att inte missa något, anses 
tillförlitligheten/validiteten som hög. 
 



 
Författarna till den här studien anser att arbetet med att skapa delade mentala modeller har 
visat sig ha större betydelse. Att delade mentala modeller hade en positiv påverkan på ett 
teams effektivitet var ingen nytt, då bägge författare genom en tidigare litteraturgranskning, 
blivit varse om detta. Men att det fanns en större innebörd, som delade mentala modellers 
påverkan på individerna och deras välmående, då det lättade upp stämmningen under mötet 
och reducerade stressen hos teammedlemmarna. Men även hur de två modellerna, Closed-
loop-communication och sense-making går hand i hand, var något som visade sig ha större 
inverkan och betydelse än vad författarna hade kunskap om. Författarna önskar därmed att de 
hade haft mer tid för en utökad undersökning kring hur delade mentala modeller påverkar 
individen, men ser det som förslag på framtida forskning. Ett andra förslag på framtida 
forskning är att studera de modeller teamen använder. I den tidigare forskning som legat till 
underlag för denna studie, har Closed-loop-communication modellen och sense-making teorin 
nämnts i olika studier utförda av olika författare, men vad denna studie visar är att dessa hör 
ihop och anser därmed att forskning som innefattar en undersökning av bägge modeller och 
under olika kontexter bör utföras. Mer kunskap om detta kan leda till en bättre arbetsplats där 
effektivitet är uppnått som ett resultat av välmående och välfungerande team, även då teamen 
står under högt arbetstryck.  
 
Det finns en mening i denna studie. Att ha kunskap om värdet av delade mentala modeller i 
team kan i längden inte enbart skapa effektivitet på arbetsplatsen, utan även öka välmåendet i 
teamet då det visat sig reducera stress, vara tillvaratagande om relationerna då man ser värdet 
i varje teammedlem. Att använda och ta tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter i 
sakfrågor och se varandra som verktyg för att leda arbetet framåt samt att ha en fungerande 
kommunikation är något som alla arbetsplatser och team borde sträva efter.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Observationsunderlag 

 2015-05-05 Maria Halai & Malin Pihlblad 
 

 
Ämne 

TM 
1 

TM 
2 

TM 
3 

Citat Reflektioner/Anteckningar Övrigt 

Kommunikationsmönster 
Hur kommunicerar 
teammedlemmarna med 
varandra.  
 

      

Finns behovet av en delad 
mental modell?  
Hur visar det sig.  
 
 
 

      

Hur agerar 
teammedlemmarna i 
kommunikationen - 
Aktiva, tillbakadragna? 
 
 

      

Hur beter sig 
teammedlemmarna mot 
varandra? 
Öppna och tillåtande eller 
defensiva/försvarande 
 
 

      

På vilket sätt visar sig en 
gemensam förståelse/delad 
mental modell? 
Återkoppling osv 
 

      

Vad hände då de uppnått 
delad mental modell?  
 
 
 
 

      

Förändrades 
kommunikationen 
 
 

      



 
Förändrades beteenden  
 
 
 
 
 

      

Förändrades interaktionen 
och  
Deltagandet 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2  

Frågeformulär 

Mentala modeller 
 

1. Upplever du att det är viktigt för dig och ditt team att ni har en gemensam vision 
över era arbetsuppgifter och mål? 
 

• om ja, hur yttrar sig det i ers dagliga arbete? 
 

• om inte , är det något du önskar att det vore? 
 

2. Hur upplever du att ni agerar när ni planerar för att nå de mål som teamets 
arbetsuppgift kräver? 

• Upplever du att ni har ett gemensamt tänk/bild kring ev. mål eller uppgifter i teamet? 
• om ja,  hur upplever du det? 
• om inte, hur upplever du det? 

 
Meningsstruktur  
 

1. Då du ska skaffa dig en förståelse för teamets uppgift, hur skaffar du då fram 
den information som du behöver?  
- upplever du att du får stöd från dina teammedlemmar när du ska skapa dig en 
förståelse för er uppgift?  
 

• Arbetar ni på samma vis för att lösa en uppgift som ni har tidigare kunskap om som 
när ni ställs inför nya problem/uppgifter?  
 

• Om ja el nej - hur arbetar ni då 
 

 
• Hur upplever du att det främjar den gemensamma förståelsen och effektiviteten?  

 
2. Hur går ni vidare med informationen och era individuella visioner kring 

uppgiften    att skapa en gemensam vision? 
 

• upplever du att detta främjar eller hindrar er gemensamma förståelse och effektivitet? 
 

• på vilket sätt? 
 

3. Hur upplever du att ditt beteende påverkas om du har en större kännedom om 
dina temmedlemmars kunskaper och erfarenheter? 
 

 
4. Hur upplever du att ditt arbete påverkas om du har en större kännedom om dina 

temmedlemmars och deras kunskaper och erfarenheter? 
 
 



Kommunikation  
1. Hur upplever du att kommunikations och informationsflödet fungerar inom 

teamet, i det dagliga arbetet ? 
 

• hur förs ny information vidare inom teamet? 
 

• upplever du att ni förstår varandra och informationen på ett bra sätt ? 
 

• hur skulle den kunna förbättas?  
 

2. Hur upplever du att ni arbetar med att information inte ska missuppfattas inom 
teamet? 
 

• hur arbetar ni för att upptäcka om eventuella missförstånd uppstått? 
 
Övrig frågor 
 

1. Hur upplever du att ert arbete påverkas då ni har en god interaktion, 
kommunikation och en gemensam vision?  
 

2. Tror du att det hade gjort någon skillnad i ert arbete om ni hade haft god 
interaktion, god kommunikation och en gemensam förståelse?  
 

3. Utöver det vi frågat efter (kommunikation, gemensam mening och mentala 
modeller) finns det något du upplever “saknas/tilläggas” för att din upplevelse av 
effektivitet och gemensam förståelse ska bli så komplett som möjligt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
Nätverk över intervjuer utförda 2015-05-05 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
Nätverk över observationen 2015-05-05 
 

 


