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Förord 
För att ha bidragit och hjälpt till med arbetet kring rapporten vill vi tacka: 

Christer B Jansson som var väldigt hjälpsam och tillmötesgående under vårt första 
studiebesök. 

Mats Bejhem som alltid varit tillgänglig för att besvara frågor och hjälpa oss under 
arbetes gång. 

Max Bigum & Keivan Emami som hjälpt oss genom sin konstruktiva kritik under 
opponeringen.  

Anders Grimmer som bjöd in oss på ett informativt, trevligt och viktigt andra 
studiebesök.  



Sammanfattning 
I dagens samhälle är det vanligt förekommande att företag är projektbaserade. Sådana 
organisationer är till stor del beroende av att deras projektgrupper är välfungerande och 
effektiva. Därför borde allt som kan förbättra projektgruppers arbetsgång vara av stort 
intresse.  

Studien fördjupar sig i områdena gruppdynamik, projektprocesser och rekrytering. 
Syftet var att undersöka hur effektiva projektgrupper kunde skapas och bibehållas.  

För att kunna genomföra en övergripande analys inom de valda områdena utfördes en 
litterär och empirisk studie.  

Den litterära studien fördjupade sig inom Belbins teorier och dess inverkan på 
projektgrupper. Meredith Belbin forskade kring grupparbete och fann att endast vissa 
beteenden var relevanta för en projektgrupps framgång. Han valde att organisera dessa 
beteenden i nio grupper som han kallade teamroller. Varje roll kopplades samman med 
några specifika styrkor och svagheter. Detta för att framgångsrika team, enligt Belbin, 
består av individer vars styrkor och svagheter kompletterar varandra.  

Dessutom finns fyra olika generella typer av processer som ett projekt kan genomlöpa. 
Ett projekts struktur och planering behöver anpassas därefter för att ge ökade 
möjligheter för framgång.  

Därtill kan rekrytering vara en kostsam och komplicerad process. Det är därför viktigt 
att ha en genomtänkt rekryteringsprocess som åskådliggör vilken eller vilka kandidater 
som är mest lämpade för den aktuella tjänsten.  

I den empiriska studien genomfördes två studiebesök. Det första, på BelBin Svenska 
AB, planerades för att ge ett övergripande perspektiv på hur gruppdynamiska frågor 
tillämpas i olika företag. Det andra studiebesöket gjordes hos en projektledare på 
företaget Tyréns och var ämnat att ge mer insyn i en individuell organisation. 

Studiens slutsats var att Belbinteam är effektivare än slumpmässigt sammansatta 
grupper. De kan användas relativt oberoende av projektprocess dock ansågs processer 
där kreativt tänkande krävs, gynnas mest av Belbins teorier. Arbetet visade att flera utav 
rekryteringsprocessens steg kunde altereras för att, i kombination med Belbins teorier, 
nå en förbättring av arbetsplatsens gruppdynamik.  
   

 

 



Abstract 
In today’s society, companies that work project based are very common. Such 
organizations are dependent on their project groups working well and efficiently. 
Everything that can have such an effect should therefore be of great interest. 

The study focuses on the areas of group dynamics, project processes, and recruitment. 
The aim was to study how efficient project groups can be created and maintained. 

To be able to carry out a broad analysis in the chosen fields, a literary and empirical 
study was conducted. 

The literary study included Belbin’s theories and their effect on project groups. 
Meredith Belbin researched group work and found that only certain behaviors were 
relevant for a teams’ success. He organized these behaviors in nine groups he called 
team roles. Every role was associated with its own strengths and weaknesses. The 
ultimate group, according to Belbin, was one where the strengths and weaknesses of the 
group’s members balanced out – in essence a group with a variation of present team 
roles. 

It also covered the four different types of processes that a typical project can go through. 
The project’s structure and planning need to be accustomed subsequently in order to 
increase its chances of success.  

In addition, recruitment can be an expensive and complicated process. It is therefore 
important to have a well thought out recruitment process which can single out which 
candidate is most suitable for the employment in question. 

The empirical study was made up of two interviews. The first, at BelBin Svenska AB, 
was planned to give a general perspective of how group dynamic issues are handled in 
different companies. The second interview was with a project leader at the consulting 
engineering company Tyréns and was meant to give more insight in an individual 
organization.  

The study’s conclusion was that Belbin teams are more effective than randomly created 
groups and that they can be used relatively independently of the project’s process. 
Processes requiring creative thinking are, however, considered more suitable for 
application of Belbin’s theories. The study showed that several of the recruitment 
processes’ steps can and should be altered to, together with Belbin’s principles, improve 
the group dynamics of the work place. 
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1. Inledning 
Känslan av att hamna i en grupp där personerna inte klarar av att 
samarbeta är frustrerande. Oavsett hur mycket arbete som läggs ner 
känns det som att framstegen uteblir. Problemet kan många relatera till, 
men hur kan det undvikas? 

På organisatorisk nivå är det lätt att glömma att människan i sig är det 
mest mångsidiga verktyget som därför inte skall underskattas. Varje 
människa har dock sina svagheter, det vill säga, ingen är perfekt. 
Därför väljer företag ofta att använda sig av projektgrupper. 
Uppgifterna som ska utföras är då så komplicerade att kompetens från 
flera personer är önskvärd. Om projektgrupper skulle skapas utifrån 
vilka kompletterande styrkor och svagheter individerna besitter, skulle 
det då leda till gynnsammare gruppdynamik? 

Frågan är väldigt relevant eftersom många företag idag väljer att arbeta 
projektbaserat. Denna arbetsform ger organisationer mer flexibilitet och 
ökad förändringsförmåga, i många fall ett måste i dagens hårda 
företagsklimat. Andra förklaringar till dess popularitet är bland annat 
ny teknik, en förändrad arbetsmarknad samt möjligheten till kreativt 
tänkande.  

Därför borde allt som kan öka projektgruppers effektivitet vara av stort 
intresse för många moderna företag, oavsett bransch. 

1.1  Syfte  
Studiens syfte var att undersöka och utvärdera hur rekryteringen kunde 
anpassas för att förbättra gruppdynamiken hos företag som arbetar 
projektbaserat.  Den skulle dessutom granska ifall bra gruppdynamik 
faktiskt kan kopplas till effektivitet. Slutligen undersöktes även vilka 
projekttyper som kunde gynnas mest av detta.  

1.2  Avgränsning 
Det finns många åtgärder som kan vidtas för att förbättra en 
projektgrupps arbetsgång, men denna studie fokuserade på beteende-
vetenskapen kring detta. Det här sammankopplades med olika delar av 
teorierna kring projekt och metoder för rekrytering, som bedömdes vara 
relevanta.  
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1.3  Metod 
Inledningsvis söktes litteratur kring de ämnen rapporten skulle beröra, 
det vill säga, gruppdynamik, projekttyper och rekrytering. Tanken var 
att bilda en bred, grundläggande uppfattning kring de områdena för att 
sedan fortsätta litteraturstudien inom de valda fördjupningsområdena.  
För att få inblick i hur gruppdynamiska frågor fungerar i praktiken och 
hur dessa skulle kunna användas ur rekryteringssynpunkt har en 
empirisk studie gjorts. Den bestod av två stycken studiebesök. Det 
första studiebesöket var på BelBin Svenska AB och planerades för att 
ge ett övergripande perspektiv på hur gruppdynamikfrågor tillämpas 
och hur det sammankopplas med rekrytering i svenska företag.  

Syftet med det andra studiebesöket var att få komma ut till ett företag 
med stor vana att organisera och arbeta med projekt. Detta för att i 
kontrast till det första studiebesöket ge en uppfattning om hur det 
fungerar i ett individuellt företag. 

Insamlad data från den teoretiska och empiriska studien skulle sedan 
jämföras och analyseras i en diskussionsdel, för att slutligen nå en 
slutsats. 
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2. Gruppdynamik  
Gruppdynamik är det sampel som uppstår mellan människor i en grupp. 
Bions teori om vad en grupp egentligen är, kan sammanfattas enligt 
följande. En grupp är en funktion, eller en samling funktioner, hos ett 
antal människor. Exempelvis utgör inte en strands alla solbadare en 
grupp förrän de tillsammans utgör någon typ av funktion. Om de skulle 
samarbeta för att rädda en strandsatt val skulle de enligt Bion då klassas 
som en grupp (Jern, et al., 1995). 

I managementvärlden har begreppet team blivit allt mer accepterat, 
även på svenska, som benämning för projektgrupper. Vad skiljer då en 
grupp från ett team?  

Enligt Katzenbach och Smith är ett team ett litet antal människor med 
kompletterande kunskaper som arbetar efter samma ändamål och 
prestationsmål, vilket gör dem gemensamt ansvariga för resultatet 
(Katzenbach, J.R. & Smith, D.K., 1998). 

2.1 Personlighetstest och beteendetest 
Att på ett vetenskapligt sätt beskriva hur en person skiljer sig från en 
annan är komplicerat. Det finns en rad olika personlighetstest som 
försöker urskilja olika personlighetstyper. Några utav de mer kända 
testerna är bland annat MBTI, DISC, TMS, och the Five Factor Model.  

En människas beteende är något som är betydligt lättare att observera 
och beskriva. Detta leder till att ett test som grundar sig i beteende har 
en högre tillförlitlighet jämfört med personlighetstesterna ovan. En av 
mest beprövade teorierna inom området, i managementvärlden, är 
Belbins teamroller. Den innefattar bland annat teamsammansättning 
och kan även tillämpas i rekrytering (Belbin, R.M., 1981). 

2.2 Belbins teamroller 
Dr. R. Meredith Belbin utförde sin forskning på Administrative Staff 
College vid Henley, den äldsta management skolan i Europa. Genom 
att studera team som deltog i managementspelet Executive 
Management Exercise kunde han se vilka faktorer som ledde till bra 
respektive dåliga resultat (Belbin, R.M., 1981). 
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Han fann att folk antar en oändlig mängd beteendetyper. Men bara 
några utav beteendena bidrog till framgång för team. Sådana beteenden 
valde Belbin att arrangera i nio grupper som han kallade ”teamroller”. 
Han namngav rollerna efter deras beteendemönster och hade till slut de 
nio som beskrivs i Tabell 1. Tabellen är en förenkling av original-
tabellen som finns med i boken Teamroller i praktiken (Belbin, R.M., 
1993a). 

Tabell 1. Tabellen beskriver Belbins teamroller samt deras karaktärs-
drag. Detta är en förenkling av originaltabellen som finns med i boken 

Teamroller i praktiken (Belbin, R.M., 1993a). 

Roll Beskrivning Styrkor Svagheter 

Plant  

 

Innovatör, 
uppfinnare. 

Kreativ, fantasifull, 
påhittig, löser svåra 
problem. 

Benägen att förbise 
praktiska detaljer, 
uppe bland molnen. 

Resource 
Investigator 

Duktig på att 
utnyttja resurser  
och kontakter. 

Utåtriktad, 
entusiastisk, verbal. 

Tappar lätt 
intresset, kan 
uppfattas som 
pratsam. 

Coordinator Identifierar 
individers talang 
och delegerar 
därefter. 

Mogen, självsäker, 
målinriktad. 

Upplevs ibland som 
manipulativ. 

Shaper Utåtriktad, 
viljestark och 
dominant. 

Har drivkraft och 
förmåga att övervinna 
hinder. 

Dåliga lyssnare, 
provocerande, kan 
såra känslor. 

Monitor 
Evaluator 

Analytisk, 
eftertänksam. 

Kritiskt tänkande, 
strategisk, 
uppmärksam. 

Skeptisk, dålig på 
att motivera andra. 

Teamworker Mild, sällskaplig, 
bryr sig om andra. 

Samarbetsvillig, 
diplomatisk. 

Obestämd, 
lättpåverkad. 

Implementer Förnuftig med god 
självkontroll. 

Disciplinerad, pålitlig, 
handelskraftig. 

Konservativ mot 
nya idéer, 
inflexibel. 

Completer Upptäcker fel och 
håller leveranstider. 

Noggrann, 
omsorgsfull, 
koncentrerad.  

Benägen till 
obefogad oro, kan 
bli pedantisk. 

Specialist Expert inom sitt 
område. 

Självgående, 
hängiven, 
professionell. 

Ointresserad av 
andra områden än 
sitt eget. 
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Varje roll är mer eller mindre ett kluster av beteenden som folk antar i 
grupp. De flesta människor identifierar sig med två eller tre utav 
rollerna. Varje teamroll har egna styrkor och svagheter och 
kompletterar varandra i grupparbete eftersom de lämpar sig för olika 
funktioner (Belbin, R.M., 1981).  

Experiment där Belbin kompilerade så kallade ”rena grupper”, alltså 
grupper bestående av människor med samma typ av teamroll, visade att 
de oftast lyckades sämre än slumpmässigt utvalda grupper. 
Anledningen till detta är att endast den medlem som uppvisar starkast 
beteende inom den rollen faktiskt antar denna roll i gruppen. Övriga 
anpassar sig och försöker anta andra roller. Eftersom de flesta endast 
har styrkor som överensstämmer med två eller tre roller kommer några 
utav gruppmedlemmarna oundvikligen hamna i roller där de inte kan få 
ut sin kompetens. De känner själva att de inte får ut deras egen 
potential och de övriga i gruppen kanske anser att de inte har något att 
bidra med (Belbin, R.M., 1981). 

Målet för Meredith Belbin och hans forskning var att kunna förutsäga 
ifall ett team skulle vara framgångsrikt eller inte. Genom att titta på 
vilka teamroller som saknades eller fanns i överflöd bland teamets 
medlemmar kunde det här ske med relativt hög säkerhet. För att avgöra 
vilken teamroll någon tillhör utförs en beteendekartläggning. Först gör 
testpersonen i fråga en så kallad självskattning där han eller hon får 
bedöma sitt eget beteende. För att öka tillförlitligheten ska även ett 
antal människor som jobbat tillsammans med testpersonen, till exempel 
före detta eller nuvarande kollegor, fylla i ett liknande formulär. Idag 
finns sådana beteendekartläggningar webbaserade och kan därför lätt 
göras från vilken internetuppkopplad dator som helst (Belbin, R.M., 
1993a). 

2.3 Oberoende forskning kring Belbins teamroller 
Trots att en del forskning gjorts om Belbins teamroller finns inte 
mycket kritik mot den. Den kritik som finns riktar sig mot Belbins 
verktyg för fastställning av en individs teamroll och menar att den inte 
är tillförlitlig (Furnham, A. & Steele, H., 1993). Meredith Belbin har 
besvarat kritiken och anser att beteendekartläggningarna som 
forskningen byggdes på var felaktigt utförda (Belbin, R.M., 1993b). 



[7] 
 

Det finns desto mer forskning som styrker Belbins idéer. 1997 
publicerade the Journal of Occupational and Organizational 
Psychology artikeln “Team Roles and Team Performance: is there 
‘really’ a link?”. I artikeln testar författaren, Barbara Senior, Belbins 
teorier kring teamroller. Efter att ha utvärderat elva management team 
och deras sammanlagt 67 medlemmar efter hur balanserade de var och 
vilka teamroller varje team saknade ställde Senior en prognos över hur 
framgångsrikt varje team skulle vara på en femgradig skala. När hon 
sedan bedömde deras framgång hade fyra team presterat helt i enlighet 
med Seniors prognos. Sex teams framgång var en grad ifrån Seniors 
prognos, och ett team var två ifrån på skalan. Resultatet ger, enligt 
Senior, visst stöd åt Belbins idéer om att balanserade team presterar 
bättre (Senior, B., 1997). 

En annan undersökning lät testa sex team med fyra medlemmar 
vardera, bestående av endast Shapers. Deras resultat jämfördes med sex 
andra, blandade team. De team som blandades bestod av en 
Teamworker, en Coordinator, en Plant och en Completer. Resultaten 
visade att de team som blandats lyckades betydligt bättre än de rena. 
Detta stödde Belbins teorier om att balanserade team presterar bättre 
(Prichard, J.S. & Stanton, N.A., 1999). 

Forskning har även gjorts för att kartlägga eventuella samband mellan 
teamroller och högre poster inom olika företag. 1995 utfördes en 
undersökning för att se om det fanns någon sammankoppling mellan 
teamroller och ansvar eller status hos individer i näringslivet. För att 
kunna genomföra studien undersöktes löneskillnader, den totala 
budgeten som varje individ ansvarade för samt antalet anställda inom 
organisationen. Resultatet visade att teamrollerna hade en jämn 
fördelning bland tjänsterna med högre lön och ansvar (Dulewicz, V., 
1995).  

En annan studie fann att företagsklimatet kunde påverka vilka 
teamroller som befordrades. I en organisation med avstannad 
utveckling och där nytänkande saknas skulle kanske Plants eller 
Resource Investigators utmärka sig. Medan det i en stabil industriell 
miljö förmodligen skulle vara Implemeters eller Completer Finishers 
som skulle värderas högt (Shi Y. & Tang, K.H., 1997). 



3. Processer inom projekt 
Antalet modeller för hur ett projekt kan genomföras är många, därför 
beskrivs några faktorer som gör att de skiljer sig åt. I boken 
Organisering av projekt beskrivs skillnaderna mellan hårda och mjuka 
processer inom olika typer av projekt. Det är viktigt att definiera vilken 
typ av process olika projekt kommer att genomlöpa och sedan anpassa 
strukturen och planeringen därefter (Malmberg, L. & Ragnarsson, M., 
2005). 

Under en hård process kan osäkerheter undvikas. Det betyder inte att 
det är en enkel process men det är lättare att åskådliggöra vad som 
kommer att behöva göras. Ett exempel är en orkester som framför en 
symfoni, alla musiker vet vad som krävs av dem men det är ändå en 
svår process att genomföra (Malmberg, L. & Ragnarsson, M., 2005). 

En mjuk process innehåller en mängd oklarheter och måste anpassas 
därefter. Ett utvecklingsprojekt stämmer väl in på en mjuk process. 
Men om projektet försökte styras som en produktionslina skulle det 
troligtvis ge ett försämrat resultat (Malmberg, L. & Ragnarsson, M., 
2005). 

En av anledningarna till att företag försöker styra projekttyper med en 
mjuk process som om den vore hård, är för att de vill dra ner på tiden 
och därmed kostnaden. Det händer sällan att man får processer som är 
fullständigt mjuka eller hårda, se Figur 1. Oftast blir det något mellan-
ting. Det är därför viktigt för organisationer att identifiera olika projekts 
karaktär och anpassa sina projekt efter respektive process. Detta för att 
projekt som kräver extra resurser och tid inte ska pressas till 
misslyckande, utan ges utrymme för att lyckas (Malmberg, L. & 
Ragnarsson, M., 2005). 

 
Figur 1. Processer projekt kan genomlöpa. 

[8] 
 



4-. Rekrytering 
I dagens samhälle är det större omsättning på anställda än vad det var 
för till exempel 60 år sedan. En rad faktorer har påverkat detta och 
några är globaliseringen, flexiblare arbetssätt samt den stora skillnaden 
i management under åren. Termen långsiktig rekrytering har därför 
börjat användas flitigt bland företag. Långsiktig rekrytering syftar till 
att behålla personer inom ett företag en längre tid. Detta för att 
rekryteringsprocessen, inklusive inlärningstid, är kostsam samt att 
nyckelkompetens kan försvinna då personalomsättningen är hög (Foot, 
M. & Hook, C., 2008). 

 
Figur 2. Vem ska ett företag anställa och hur ska de gå till väga? 

Enligt boken Introducing Human Resource Management (Foot, M. & 
Hook, C., 2008) är det viktigt att rekryteringen hos ett företag är en 
rättvis och effektiv process för att den mest lämpade personen anställs 
till respektive tjänst. Vägen till framgångsrik rekrytering beskriver 
författarna bland annat i de olika delarna som en rekryteringsprocess 
bör genomgå. De förklaras nedan.  

• Arbetsanalys – används för att identifiera arbetsuppgifter för en 
specifik tjänst.  

• Annonsering – detta för att få in ett lämpligt antal ansökningar 
från passande kandidater. 

• Selektering – de mest lämpade kandidaterna väljs ut genom 
olika typer av gallringar.   

• Dokumentation – efter att rekryteringsprocessen är avklarad är 
det viktigt att kunna styrka varför personen anställdes. 

• Uppföljning – för att effektivisera rekrytering är det viktigt att 
ha regelbunden uppföljning av processen. Det är då viktigt att 
ha en väl fungerande dokumentation av rekryteringen (Foot, M. 
& Hook, C., 2008). 
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Under selekteringen finns det många olika hjälpmedel som kan 
användas för att slutligen välja ut den mest lämpade kandidaten till den 
lediga tjänsten. Några av de vanligaste momenten är gallring med hjälp 
av CV, personliga brev, intervjuer och uppföljning av referenser. Vissa 
organisationer väljer dessutom att använda sig av ett assessment center, 
detta för att få en större säkerhet i det slutliga valet av den person som 
bör anställas. Detta är en metod och inte en fysisk plats som namnet lätt 
kan antyda, dock finns det större organisationer som har en avdelning 
som sköter momentet. Några av de många aktiviteter som kan användas 
i ett assessment center beskrivs nedan. 

• Arbetssimuleringar – detta görs för att se hur de ansökande 
agerar i situationer som är viktiga för den aktuella tjänsten.  

• Gruppövningar och diskussioner – här kan observatörer avgöra 
hur de ansökande förhåller sig i en grupp. Vissa kan till 
exempel anta en ledarroll medan andra är mer tillbakadragna.  

• Psykologiska tester – personerna kan genomgå någon typ av 
personlighets- eller beteendetest (Foot, M. & Hook, C., 2008).   

Rekryteringsprocessen förändras ständigt och den varierar även 
beroende på vilken nation ett företag är verksam inom. Detta dels på 
grund av att lagarna och kulturen i landet i sin tur påverkar företags-
kulturen inom organisationen. En företeelse som vanligtvis inte gynnar 
en organisation är att personer som sköter rekryteringen ofta rekryterar 
kandidater vars beteende påminner om sitt egna. Detta innebär att vissa 
avdelningar inom ett företag kan bli väldigt enformiga vilket kan leda 
till konflikter och att effektiviteten inom avdelningen minskar (Foot, M. 
& Hook, C., 2008).  

Till slut hamnar rekryterarna i situationen som Figur 2 illustrerar, vem 
av slutkandidaterna ska de anställa? Vägen dit kan vara komplicerad 
eller enkel, men oftast är en rekryteringsprocess kostsam, svår-
analyserad och den lämnar alltid några osäkerhetsfaktorer. Den största 
osäkerheten är om rätt person verkligen har rekryterats, detta är dock 
omöjligt att veta. Det som kan säkerställas är om personen som 
anställdes klarade av tjänsten eller inte. Detta kan dock endast göras då 
personen har arbetat inom företaget en längre tid. Det är därför viktigt 
att ha en väl genomtänkt rekryteringsprocess som åskådliggör vilka 
kandidater som är mest lämpade för den aktuella tjänsten. Men i 
slutändan är det ofta en persons, mer eller mindre, kvalificerade 
bedömning som avgör vem som anställs (Foot, M. & Hook, C., 2008). 
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5. Empirisk studie 
För att få inblick i hur gruppdynamiksfrågor fungerar i praktiken och 
hur dessa skulle kunna användas ur rekryteringssynpunkt har två 
studiebesök gjorts. Den insamlade informationen från besöken redogörs 
för i följande kapitel. 

5.1 BelBin Svenska AB  
BelBin Svenska AB äger rättigheterna till utbildning i Belbins teorier 
på svenska. Ett studiebesök gjordes med företagets grundare och VD, 
Christer B Jansson, för att samla in mer information om teorierna och 
deras tillämpning. Följande text är utdrag och tolkningar från besöket. 

Christer berättade att han, tillsammans med sin fru, köpt rättigheterna 
till Belbins teorier 1991 och sedan startat konsultföretaget 1993 med 
intentionen att hjälpa svenska företag expandera utomlands. Han ville 
endast arbeta med teorier som var väl akademiskt förankrade och 
baserade på empirisk forskning. 

Till en början jobbade Christer direkt mot företag för att få inblick i 
teoriernas tillämpning. Idag lär han ut dessa till konsulter som efter att 
ha gått en sex dagar lång kurs med Christer får en kvalitetsstämpel av 
BelBin Svenska AB. De är därefter kvalificerade att själva försöka 
hjälpa företag och deras teams att prestera bättre. Eftersom kursen är 
sex dagar lång är den relativt dyr jämfört med konkurrerande 
managementverktyg.  

Christer ansåg att alla företag som arbetar med team kan dra nytta av att 
införa Belbins teorier. Ändå gör långt ifrån alla det. Vissa företag väljer 
något utav de konkurrerande managementinstrumenten. Att många utav 
konkurrenterna är billigare innebär att Belbins teorier sällan kan hävda 
sig i offentliga upphandlingar i Sverige. Därför går de miste om 
potentiella kunder inom kommunal verksamhet. 

En annan anledning, säger Christer, är att svenska företag sysslar med 
sjukvård, snarare än friskvård. Företagen agerar sällan i förebyggande 
syfte utan först när problem har uppstått. Han menar att allt för få 
företag investerar i Belbins principer för att förbättra en redan 
fungerande verksamhet. De väljer istället att börja undersöka och 
tillämpa teorierna först då företaget går dåligt. 
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Den svenska arbetsmarknaden skiljer sig avsevärt från den i USA. I 
Sverige har det länge ansetts vara fult med olika typer av 
personlighetstest. Det här lever till viss del kvar idag och kan enligt 
Christer vara ytterligare en faktor som hämmar användandet av Belbins 
teorier i Sverige. Detta trots att de grundar sig i beteende och inte 
personlighet.   

Christer tyckte att de organisationer som är allra mest lämpade för 
användning av teamrollerna var de som gått ifrån den klassiskt 
hierarkiska strukturen. De har då istället skapat en plattare organisation 
där chefer snarare agerar strategiska coacher än renodlade ledare. I en 
traditionellt hierarkisk struktur förväntas det ofta att en chef ska sköta 
organisering och koordinering. Dock behöver inte chefen 
nödvändigtvis tillhöra en teamroll som känner sig trygg med de 
uppgifterna. I en icke-hierarkisk struktur kan chefen istället fokusera på 
sina styrkor. Chefen kan då tillsätta den mest lämpade personen för att 
sköta det som tidigare förknippades med chefsrollen, till exempel att 
leda ett möte. 

5.2 Tyréns 
Det första studiebesöket, hos BelBin Svenska AB, gav inblick i den 
säljande och undervisande sidan av Belbins teorier. För att få en mer 
heltäckande syn gjordes ytterligare ett studiebesök, den här gången hos 
en utav Tyréns projektledare, Anders Grimmer. 

Tyréns är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad och Anders 
har en bakgrund inom landskapsarkitektur. Tanken var att se hur en 
erfaren projektledare från näringslivet upplever gruppdynamiska frågor, 
Belbins teorier och hur dessa skulle kunna användas i rekryterings-
sammanhang. Följande text är utdrag och tolkningar från besöket. 

I egenskap av projektledare hade Anders aldrig upplevt att ett projekt, 
som han definierade som någonting med en början och ett slut, 
misslyckats på grund av personliga konflikter eller dålig 
gruppdynamik. Detta trots att gruppdynamiska frågor inte 
uppmärksammades när grupperna skapades. En medarbetare 
förväntades kunna arbeta med alla andra utan problem och de 
förväntningarna infriades alltid. Dock ställde Anders sig frågande till 
om man fick ut gruppens maximala prestation på det här viset.  
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Projektgrupperna på Tyréns sammansattes efter vilka med rätt teknisk 
kompetens som faktiskt var lediga, oftast fanns det inte ett stort antal att 
välja mellan. Därför, menade han, kunde inte Belbinteam tillämpas på 
just den arbetsplatsen. Möjligheterna att sätta samman projektgrupper 
där rätt teknisk kompetens och teamroller representerades fanns helt 
enkelt inte. När projektgrupperna väl formats arbetade de ofta i en 
liknande ordningsföljd, hus byggs trots allt från grunden upp. Men 
kunder kan också efterfråga unika lösningar, så det lämnar utrymme för 
nytänkande.   

Även om möjligheterna att applicera Belbins teorier hade funnits, 
trodde Anders att de kanske ändå inte hade använts. Att välja bort 
någon för att han eller hon saknade viss kunskap eller teknisk 
kompetens var lätt, menade han. Utbildningsbevis fanns på papper och 
om någon valdes bort på sådana grunder accepterades det. Att istället 
analysera någons beteendemönster och av den anledningen antingen 
välja eller välja bort den personen var betydligt känsligare. Anders 
trodde att ett sådant system kanske till och med kunde upplevas som 
kränkande. 

Däremot trodde han att Belbins teorier med fördel kunde användas i 
rekryteringsprocessen. Anders var väl införstådd med problematiken 
kring chefer som rekryterar kandidater som är lika sig själva och 
arbetsplatser som därför kanske domineras av några få teamroller. 
Genom att låta anställda och ansökande få genomgå beteendetest och 
på så vis fastställa vilka teamroller som saknades eller fanns i överflöd, 
kunde sådana situationer undvikas. Anders arbetade själv inte med 
rekrytering, men hade själv inte fått genomföra ett sådant test vid sin 
egen anställning och trodde inte företaget hade infört det sedan dess.   
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6. Diskussion 
Efter att ha studerat flertalet gruppdynamiska teorier och verktyg 
ansågs Belbins principer vara mest relevanta för studien. Meredith 
Belbins forskning har fått stort genomslag i managementvärlden. Vi 
tror att det är för att principerna baseras på människans beteende i olika 
situationer och inte hennes personlighet. Personligheten påverkar 
visserligen en människas beteende men det finns också flera andra 
faktorer som kan ha inverkan, exempelvis tidigare erfarenheter och 
omgivning. I slutändan är det ändå hur människor beter sig mot 
varandra som avgör hur väl en grupp kommer att fungera. 

Det finns forskning som antyder att team skapade i enlighet med 
Belbins teorier är mer framgångsrika än andra (Senior, B., 1997 och 
Prichard, J.S. & Stanton, N.A., 1999). Hans idéer låter sunda även på 
det mänskliga planet. Att en grupp gynnas av att varje enskild medlem 
får göra det han eller hon är bra på känns ganska självklart, ändå är det 
inte alltid så. Ibland kan det bero på att en individ inte har någon 
självinsikt om vart dennes styrkor och svagheter ligger. Då kan en 
beteendekartläggning med fördel användas för att identifiera dessa och 
förhoppningsvis få individen att inse vilka uppgifter han eller hon 
borde hålla sig till.  

Problem med att tillämpa teorierna kan uppstå då företag, som Tyréns, 
inte har en arbetsstruktur som tillåter tillämpning av Belbinteam. En 
övervägning får då göras om det är värt att ändra företagets 
arbetsstruktur för att kanske öka projektgruppernas effektivitet. I 
Tyréns fall, där den befintliga gruppdynamiken inte verkar ställa till 
med några problem, anser vi att en sådan förändring inte är befogad. 
Dock påpekade Christer att det är väldigt vanligt att företag tänker på 
det viset och att de då kanske går miste om potentiella förbättringar i 
prestation. 
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Utav de projektprocesser som beskrivs i kapitel 3 ansåg vi att 
Belbinteam kunde tillämpas framgångsrikt i samtliga. Dock ansågs 
mjuka processer, sådana som kräver kreativt tänkande, kunna dra störst 
nytta utav detta. Eftersom endast teamrollen Plant anses vara 
förknippad med kreativitet, har en slumpmässigt sammansatt grupp 
bara en liten chans att få med en naturligt kreativ person. En hård 
process bedömdes inte ha samma behov för en specifik teamroll. Därför 
uppskattades en slumpmässigt sammansatt grupp ha större chans att nå 
bättre resultat i en hård process, snarare än i en mjuk.  

Då det kommer till arbetssättet på Tyréns tolkar vi deras projektprocess 
som en hårdmjuk process. Detta eftersom projekten ofta följer samma 
ordningsföljd men ändå kräver visst nytänkande. Dessutom fick vi 
intrycket av att företaget hade en klassisk hierarkisk struktur.  Eftersom 
Christer påpekade att Belbins teamroller passar bättre med en planare 
företagsstruktur, tror vi att en väldigt omfattande förändring skulle vara 
nödvändig för att uppnå bästa möjliga resultat hos företag vars struktur 
liknar den på Tyréns. 

Om ett företag vill genomföra beteendekartläggningar, enligt Belbins 
teorier, finns risken att arbetsplatsen visar sig domineras av en eller två 
teamroller. Detta eftersom rekryterare ofta väljer att anställa personer 
vars beteende påminner om sitt egna. I ett sådant fall blir det självklart 
svårt att skapa balanserade och välfungerande teams. Företaget bör då 
införa beteendekartläggning i dess rekrytering. I rekryteringsprocessen 
kan det lämpligast utföras i fyra utav de fem stegen som förklarades i 
kapitel 4, anser vi. Nämligen: 

• Arbetsanalysen – här bör företaget analysera vilken eller vilka 
teamroller som ska rekryteras till varje specifik tjänst.  

• Annonseringen – bör vinklas för att främst attrahera sökande 
tillhörande önskade teamroller. 

• Selekteringen – kandidater som tagit sig förbi gallring via CV 
och personligt brev bör innan de går på arbetsintervjun, 
genomföra en webbaserad beteendekartläggning.  

• Dokumentationen – efter att rekryteringsprocessen är avklarad 
bör informationen från beteendekartläggningarna sparas ifall 
sökande ger tillåtelse till detta.  
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Eftersom rekryteringsprocesser ofta är dyra och tidskrävande ansåg vi 
att dokumentationssteget borde kunna utnyttjas för att, i bästa fall, 
undvika en helt ny rekryteringsprocess. Tanken är att lagra 
informationen från till exempel de tio slutkandidaterna till den önskade 
tjänsten i en databas. Enligt svensk lagstiftning krävs tillstånd av de 
sökande för att få lagra uppgifterna. Då någon väljer att lämna sin tjänst 
på ett företag, kan företaget använda sig av databasen och direkt 
kontakta en kandidat som bedöms lämplig. Om den avgående personen 
varit framgångsrikt på sin position anser vi att det borde vara gynnsamt 
att ersättaren som rekryteras bör tillhöra samma teamroller som sin 
föregångare. Detta för att undvika en större omställning, varför ändra 
på ett fungerande koncept? Då en människas beteende har en tendens 
att förändras med tiden finns det ett bäst före datum på denna 
information och det bör beaktas. Vi har inte funnit någon konkret data 
om hur länge informationen kan anses vara tillförlitlig. 

Under arbetets gång ansågs ett av de huvudsakliga hindrena, för att 
teorierna inte tillämpas i större utsträckning i Sverige, vara att det vid 
första anblicken kan kännas skrämmande att analyseras så ingående. 
Även Anders på Tyréns trodde att detta kunde upplevas som känsligt. 
Ett annat hinder vi ansåg hämma teorierna var att det inledningsvis 
verkade som att teamrollerna kunde knytas till specifika poster, till 
exempel en chefspost. Med en sådan syn på teorierna skulle individer, 
förknippade med teamroller som de inte tror kan avancera inom 
organisationen, lätt kunna bli motvilliga. Forskning visar att teamroller 
inte är bundna till poster med mer ansvar eller högre status (Dulewicz, 
V., 1995). Annan forskning tyder på att det är företagsklimatet som 
påverkar vilken teamroll som värderas högt inom ett företag (Shi Y. & 
Tang, K.H., 1997). Denna motvilja skulle således vara obefogad, men 
att den kanske kunde förekomma hos den okunnige ansågs förståligt. 
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7. Slutsats 
Efter undersökning och utvärdering av Belbins teorier har vi 
tillsammans med den litterära och empiriska studien kring processer 
inom projekt och rekrytering kommit fram till följande slutsats. 

Enligt flertalet oberoende studier presterar Belbinteam bättre än 
slumpmässigt sammansatta projektgrupper (Senior, B., 1997 och 
Prichard, J.S. & Stanton, N.A., 1999). Därför ansåg vi att företag, vars 
projekttyper har processer där kreativt arbete krävs, bör beakta hur 
Belbinteam kan användas för att skapa effektiva projektgrupper.  

Det som talar emot teoriernas användning i Sverige anser vi vara 
grundat i okunnighet och är därför inte oöverkomliga hinder. I 
synnerhet inte då företag informeras om de potentiella förbättringar 
teoriernas tillämpning kan leda till. En arbetsplats med bra grupp-
dynamik gynnar inte bara företags lönsamhet utan också personalens 
välmående.  

Det viktigaste för framgångsrik tillämpning av Belbins principer 
bedömdes vara rekryteringen. En väl genomtänkt rekryteringsprocess 
som förutom kompetens också beaktar beteende ansågs vara ett måste. 
Detta för att kontinuerligt kunna skapa projektgrupper utifrån vilka 
kompletterande styrkor och svagheter individerna besitter. 
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