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1. Djupa olikheter
2. Virtuella team och psykologisk trygghet
3. Voice



1. Djupa olikheter (Deep level faultlines)

● Kraven på teamarbete ökar
● Mångfalden ökar
● Hur kan man minska de negativa och öka de positiva

effekterna av mångfald?
● Tidigare forskning har visat på negativa, positiva, 

obefintliga resp. kurvilinjära samband mellan ytliga
olikheter och teamprestation

● Saknas forskning om djupa olikheters betydelse



● Modell: Arbetskrav – Resurser
● Djupa olikheter ett arbetskrav, tillit till teamets förmåga (team 

efficacy) en resurs

● Djupa olikheter (deep level faultlines) i denna studie: 

● Proactive personality
● Goal commitment

● Team-självförtroende (team efficacy): “a team’s conviction or confidence
about their abilities to mobilize the motivation, cognitive resources or courses of action needed
to successfully execute tasks” (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007) 



Hypoteser

● H1: Djupa olikheter baserade på personlighetsdragen 
proaktivitet och målinriktning har positivt samband med 
uppkomsten av subgrupper. 

● H2: Team-självförtroende modererar sambandet mellan 
djupa olikheter och uppkomsten av subgrupper så att när 
team-självförtroende är högt minskar sambandet mellan 
djupa olikheter och uppkomsten av subgrupper. 



Studie

● 112 projekt-team (475 MBA-studenter North university i
Kina.

● 3 datainsamlings-tillfällen: 1 demografiska variabler, 
personlighet och team-självförtroende, 2 subgrupper, 3 
teamprestation.





Slutsatser

● Djupa olikheter försämrar team-prestation via uppkomst
av subgrupper.

● Medlemmarnas tillit till teamets förmåga skyddar teamet
mot de djupa olikheternas effekt på subgrupps-
formering.

● Om man vet att medlemmarna i teamet har djupa
olikheter kan det vara värt att undersöka hur tilliten till 
teamets förmåga kan stärkas innan subgrupper har
uppstått.



2. Virtualitet och psykologisk trygghet



En undersökning av sambandet mellan virtualitet och
psykologisk trygghet

Mindre virtualitet: Zoom
Mer virutalitet: chat

Hypoteser:
● Mer virtualitet (bara text-meddelanden) ger mindre 

upplevelse av stöd och mindre psykologisk trygghet
● Anonymitet när man slagit av kameran ger mindre 

hämning och därmed större psykologisk trygghet.





● 210 personer (rekryterade på Prolific, över hela USA) delades 
slumpmässigt in i teams om 3.

● Team delades in i 3 betingelser (grader av virtualitet) och 
bedömdes utifrån objektivt resultat på teamuppgift 
(prestation). 
○ Zoom video och ljud
○ Zoom bara ljud
○ Zoom chat (bara text)

● Löste uppgift tillsammans i 30 min.
● Besvarade frågor on-line omedelbart efteråt.





● Anonymitet korrelerade inte med psykologisk trygghet.

● Ju mindre virtuellt, desto mer upplevt stöd av andra 
medlemmar. Stöd från andra medlemmar korrelerar 
positivt med psykologisk trygghet som korrelerar med 
team-prestation.



● PRESENTER: 
● Sophia Miri Yoo (sophymyoo@gmail.com) Yunsung Lee 

(yoonslee1994@snu.ac.kr) 

FORSKNINGSFRÅGOR:
• Vad predicerar voice respektive tystnad?
• Har olika former av målinriktning liknande eller olika effekter på 
voice resp tystnad? 
• Påverkar olika för målinriktning relevanta ledarvariabler
(ödmjukhet resp status) vilka effekter olika former av målinriktning 
får på voice resp tystnad? 

3. Voice



● Frågan varför människor gör sina röster hörda, eller inte, på 
arbetsplatsen är avgörande för moderna organisationer i en 
föränderlig omvärld. 

● Voice anses bidra till organisationers effektivitet genom att bidra till 
beslutskvalitet, identifikation av problem samt innovation.

● “Voice is defined as informal and discretionary expressions of work-
related ideas, suggestions, concerns, or opinions intended to boost 
unit functioning, whereas silence is defined as the intentional 
withholding of opinions or information that can potentially improve 
the organization (Morrison, 2011).”



Ny forskning

● Voice och tystnad kan uppstå samtidigt och oberoende
av varandra på individnivå och ha olika triggers och olika
konsekvenser.

(Sherf, Parke, & Isaakyan, 2021) 



Denna studie - prediktorer

● LGO (Learning Goal Orientation): ser voice som en 
lärandeprocess; tror att de kan utveckla förmågor genom 
engagemang. 

● PGO (Prove Goal Orientation): voice bara när man väntar 
sig positiva resultat; försöker spara på resurser för 
uppgifter i fokus och håller tillbaka idéer för att behålla 
informations-överläge. 



Modererande variabler

● Ledarens ödmjukhet
● Ledarens status



Hypoteser

● Hypotes 1: LGO har (a) positivt samband med voice och (b) negativt samband med 
tystnad

● Hypotes 2: PGO har positivt samband med tystnad. 

Ledares ödmjukhet motiverar medarbetare som ligger högt på LGO att göra sig hörda mer 
(voice) och vara mindre tysta, genom att ge uttryck för sina arbetsrelaterade värderingar.● Hypotes 3: Ledares ödmjukhet modererar sambandet mellan LGO och a) voice, b) 

tystnad så att sambandet blir mer a) positivt, b) negativt när ledarens ödmjukhet är 
hög. 

En ledares höga status antyder större möjlighet att idéer som kommer av voice 
implementeras framgångsrikt samt att följarens egen status höjs. 
● Hypotes 4: Ledarens status på arbetsplatsen modererar sambandet mellan PGO 

och voice så att sambandet blir mer positivt när ledarens status är hög. 



Metod

● 277 individer besvarade en enkät om sin målinriktning, 
ledarkaraktäristika mm. 

● Tre veckor senare kontaktades dessa deltagare och bad 
dem besvara en enkät om deras beteenden relaterade till 
voice resp tystnad. 

● 177 (64%) deltagare besvarade båda enkäterna. 



Mått

● Exempel på items i skala som mäter ledarens ödmjukhet:
“My supervisor actively seeks feedback, even if it is critical.” 

● Exempel på items som mäter ledarens status: 
“My supervisor possesses high status in my organization.” 

● Voice skattades m h a Van Dyne och Lepine’s (1998) 6-
itemskala, och tystnad mättes m h a Van Dyne et al.’s (2003) 
10-itemskala vilken inkluderar mått på eftergiven resp
försvarsinriktad tystnad.



Resultat

● LGO kan motivera individer att uttrycka sig mer och vara mindre tysta, 
medan PGO kan motivera individer att hålla tyst om sina idéer. 

● Ledarens ödmjukhet kan hindra följare med LGO ännu mer från att 
vara tysta, medan ledarens status kan motivera följare med PGO att 
göra sig hörda. 

● Den negativa påverkan av kombinationen PGO och ledarens 
ödmjukhet på voice var oväntat tydlig. 



Kombinationer av typ av målinriktning och ledares egenskaper predicerar voice resp tystnad.
Ledares ödmjukhet och ledares status utgör kontextuella faktorer som aktiverar olika former av 

målinriktning. 


