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Tema KOmpeTensuTvecKling»

Det är gruppens prestation, snarare än individens, som avgör organisationens 

framgång. Så uttryckte sig en av föreläsarna vid årets Siop-konferens. Uttalandet 

speglar tydligt den allt större roll gruppen spelar i arbetslivet.

TexT  MARIA ÅKERLUND och SARA hENRYSSoN EIDVALL

A llt fler organisationer arbetar 
teambaserat, och när det gäller 
ledarutveckling riktas intres-

set allt mer mot gruppen, eftersom 
ledarskap inte utövas av en enskild 
individ utan i samspelet mellan män-
niskor. Vid årets Siop-konferens fick 
deltagarna möjlighet att ta del av de 
intressantaste rönen inom den ameri-
kanska teamforskningen.

Kimberly Smith-Jentsch, professor 
i psykologi vid University of Central 
Florida, och hennes forskargrupp 
har fått M Scott Myers Award för ett 
nioårigt forskningsprojekt om team 
dimensional training. Det är en metod 
för teamutveckling som bygger på 
klassisk debrief, även kallad ”after ac-
tion review”, i vilken man har integre-
rat resultat av modern teamforskning. 
Forskarna har utvecklat en standar-
diserad struktur för team-debrief som 
de prövat i 38 team i den amerikanska 
marinen. Resultaten visar tydligt att 
metoden leder till ökad effektivitet. 

Forskning visAr Att när medlemmarna 
i en grupp har liknande tankar och 
uppfattningar om sitt gemensamma 
arbete, det vill säga delar mentala mo-
deller, är sannolikheten hög att grup-
pen också arbetar effektivt. Ju mer 
gruppen delar mentala modeller, desto 
mer kan medlemmarna förutsäga 
och förekomma varandras behov och 
beteenden. Arbetet flyter på utan stör-
ningar och avbrott. Ju mer komplexa 
uppgifter en grupp har, desto svårare 
blir det för alla medlemmar att ha all 

information. De delade mentala mo-
dellerna består då av kunskap om vem 
i gruppen som har vilken information 
och vilket expert-
kunnande. Delade 
mentala modeller 
utvecklas genom 
att gruppen kom-
municerar om sitt 
gemensamma arbete, 
och det är här team-
debrief kommer in.

Grupper rör sig mellan perioder 
av handling och perioder av reflek-
tion och planering. Det konstaterar 
forskarna Jeffrey Le Pine, Ronald 
F Piccolo, Christine Jackson, John 
Mathieu och Jessica R Saul. Dessutom 
bromsar grupper spontant in halvvägs 

genom en arbetscykel för att utvärdera 
och korrigera sitt arbete. Grupper rör 
sig alltså självmant mellan utåtriktning 
och genomförande å ena sidan och 
reflektion, omvärdering och planering 
å andra sidan. Strukturerad och väg-
ledd reflektion, i form av team-debrief, 
visar Scott Tannenbaum och Chris-
topher Cerasoli, stödjer gruppens egen 
potential att lära av såväl framgångar 
som misstag och vid behov självkor-
rigera, det vill säga ändra metoder och 
arbetssätt för att lyckas bättre.

Under en team-debrief reflekterar 
gruppmedlemmarna över en nyligen 
genomförd arbetsepisod, diskuterar 
vad som hänt, formulerar lärdomar 
och möjligheter till förbättring samt 
planerar för framtiden. Teamet bygger 
alltså sina delade mentala modeller 
på ett målmedvetet sätt. Detta är ett 
exempel på ”på jobbet-träning” där 
lärande och planering integreras för att 

nå förbättringar i det dagliga arbetet.
En debrief ska fokusera mer på 

gruppens samarbete än på dess resul-
tat. Gruppen ska alltså inte ställa sig 
frågan ”Fattade vi rätt beslut under 
rådande omständigheter?” utan sna-
rare ”Fattade vi beslut på rätt sätt och 

Professor Kimberly Smith-Jentsch och hennes 

forskargrupp har identifierat fyra faktorer som 

styr en grupps effektivitet (se nästa uppslag).

»När medlemmarna i en grupp 
delar mentala modeller är sanno
likheten hög att gruppen också 
arbetar effektivt.«

25 procent effektivare   med team-debrief    
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på sätt som kan generaliseras till andra 
situationer och därmed öka vår chans 
att nå framgång?” 

gruppen går systemAtiskt igenom hur 
de kommunicerat, koordinerat sitt ar-
bete, samlat in information, integrerat 
olikheter, fattat beslut, täckt upp för 
varandra och hjälpts åt etcetera, med 
målet att kunna göra dessa saker ännu 
bättre i framtiden. 

Grupper som först lär sig en modell 
för effektiva grupprocesser under en 
så kallad pre-brief och sedan använ-
der denna modell som utgångspunkt 
för sin debrief kan öka sin effektivitet 
ännu mer än grupper som enbart 
använder debrief, enligt Kimberley 

Om SiOp-kOnferenSen» 
Siop, Society for industrial and 
organisational psychology, samlar 
varje år tusentals praktiker och 
forskare inom området arbets- och 
organisationspsykologi och hR. I år 
var konferensen förlagd till hawaii. 

Smith-Jentsch. Medlemmarna får på 
det sättet en delad mental modell över 
vilka områden som ska diskuteras och 
hur. De modeller som grupper lär sig 
enligt denna metod baseras på proces-
ser som forskning visat är avgörande 
för gruppers effektivitet.  

Team-debrief påverkar såväl 
tankemodeller som det känslomässiga 
klimatet och hur gruppens medlemmar 
beter sig. Det kan leda till att den en-
skilda individen får en ökad förståelse 
för hur det egna bidraget hänger ihop 
med övriga medlemmars och minska 
eventuella missförstånd. Ledare har 
nytta av team-debrief för att anpassa 
sitt ledarskap, till exempel genom att 
tydliggöra mål om de visar sig vara 

oklara, förse teamet med resurser, 
beslut eller information som saknas, 
och att ge rätt stöd. 

Team-debrief har använts i årtion-
den i militära och medicinska sam-
manhang. Verksamheter där misstag 
kan få ödesdigra konsekvenser och 

25 procent effektivare   med team-debrief    



36 | personal&ledarskap #7/8 2014

Tema KOmpeTensuTvecKling»

Att driva förändringsarbete i stora och komplexa  

organisationer är en alldeles speciell utmaning.  

Elisabet höög pekar i sin avhandling på både fall-

gropar och framgångsfaktorer.

TexT ULRIcA AMbjöRN

ser behov 
av strateger

e lisabet Höögs avhandling bygger 
på fyra studier från tre empiriska 
fall. I samtliga fall studerades 

grupperingar med uppdrag att facili-
tera och stödja systemövergripande 
utvecklingsarbete i en geografiskt stor 
region med många aktörer: organi-
sationer eller verksamheter, enheter, 
avdelningar och olika beslutsnivåer. 
Gruppernas förutsättningar skiljer sig 
åt beroende på om gruppen satts sam-
man för det specifika uppdraget eller 
om uppdraget tilldelats en befintlig 
grupp. Den gemensamma nämnaren är 
att samtliga grupper som undersökts 
haft i uppdrag att göra en strategisk 
insats i en stor och komplex organisa-
tion.

– Att arbeta med förändring är ing-
en ”piece of cake”, allra minst inom 
vård och omsorg där man ständigt har 
frågor om människors välmående, liv 
och död i fokus. Den offentliga vården 
har heller inget vinstmotiv även om 
ekonomin har stor betydelse, säger 
Elisabet Höög, personalvetare med en 
magisterexamen i arbets- och organi-
sationspsykologi, nu doktorand vid 
institutionen för folkhälsa och klinisk 
medicin vid Umeå universitet.

Hennes avhandling utmynnar i tre 
huvudsakliga spår. Det första rör grup-
pens medvetenhet om sig själv som 

grupp och hur deltagarnas inneboende 
förutsättningar påverkar gruppens sätt 
att fungera.

– När experter på utvecklingsarbete 
möts hjälper det inte att de är experter 
inom området. Ingen av grupperna 
jag studerade var fullt medveten om 
behovet att på ett tidigt stadium ta 
upp frågan om hur de skulle fungera 
tillsammans som grupp och ställa sig 
frågan: Hur påverkas vårt uppdrag av 
att vi är de vi är? De behövde alla gå 
tillbaka hem och fundera över grup-
pens inre liv, säger Elisabet Höög.

mAn behöver Förstå vad man är ense 
om, vad man är oense om, och vad 
man är osäker på, säger hon:

– Heterogena grupper får fler 
kulturfrågor att förhålla sig till, som 
olika bakgrund, skilda erfarenheter 
och olika sätt att uttrycka sig på. Det 
kräver en del jobb men kan samtidigt 
tillföra mycket och vara en stor fördel.

Det andra spåret handlar om 
relationen mellan grupperna och dem 
de skulle facilitera. Många av grupp-
medlemmarna hade i sin vardagliga 
yrkesroll mandat att fatta beslut, men 
hade inte alltid med sig det mandatet 
in i gruppen, vilket ledde till förvirring 
på flera nivåer.

– Mandatfrågan måste klargöras 

i värsta fall leda till dödsfall. Detta 
bistra faktum gör det lätt att se de 
positiva effekterna av team-debrief. 
Brister i teamarbetet är den vanligaste 
orsaken till problem med patient-
säkerheten i USA. På senare år har 
användningen av team-debrief spridits 
även till andra typer av grupper som 
ledningsgrupper, projektgrupper, 
säljteam, idrottslag, produktionsteam, 
kundtjänstteam, forskningsteam och 
konsultteam. Alla grupper där med-
lemmarna måste interagera och förlita 
sig på varandra och samarbeta i realtid 
kan använda sig av modellen för att 
utvecklas. Team-debrief kan användas 
som en enstaka insats eller göras till 
en kontinuerligt pågående process och 
den har visat sig leda till i genomsnitt 
25 procent ökad effektivitet i arbets-
grupper, enligt Scott Tannenbaums och 
Christopher Cerasolis forskning. •

fyra faktOrer Styr 
effektiviteten» 

Kimberly Smith-jentsch och hennes 
forskargrupp har identifierat beteen-
den som gynnar gruppens effektivi-
tet oavsett verksamhetsområde: 

• Informationsutbyte. Att förmedla 
information till rätt person vid rätt 
tillfälle, söka information i relevanta 
källor, och regelbundet lämna upp-
daterade helhetsbeskrivningar av 
den aktuella situationen.

• Kommunikation. Att använda 
rätt terminologi, undvika onödigt 
småprat, prata tydligt och hörbart, 
samt ge fullständiga rapporter som 
innehåller strukturerade data.

• Stöd.  Att ge, be om och ta emot 
hjälp vid behov, upptäcka och 
korrigera misstag, och acceptera 
korrigering.

• Initiativ och ledarskap. Att ut-
tala prioriteringar, ge vägledning, 
komma med förslag, och instruera 
varandra.


