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Rapport från SIOP-konferensen

Årlig konferens.

Samlar runt 5.000 deltagare (i år 5292), forskare och 
praktiker.

Närmare 1.000 symposier, paneldiskussioner, 
workshops och poster sessions över 3 dagar.

4 – 6 april 2019 i National Harbor utanför Washington 
DC.



Lärdomar

• Betydelsen av kön i arbetslivet

• Teamprocessers betydelse för 
sjukvårds-team

• Dynamiken i rymdteam



Feedback mellan män och 
kvinnor

BAKGRUND: Kvinnor får mer negativ feedback än män och har 
svårare att bli befordrade och belönade än män.

När man ger feedback till någon av motsatt kön använder man fler 
ord.

Män använder mer handlingsinriktat språk och kvinnor mer 
relationsinriktat språk. 

Kvinnor tar feedback mer negativt och män tar inte feedback från 
kvinnor på allvar.

Feedback till kvinnor innehåller fler ord som beskriver negativa 
känslor än feedback till män.

Danielle M. Gardner, Michigan State University, Ann Marie Ryan, Michigan State University, Cross-Gender 
Feedback Effects: Do Evaluator and Recipient Gender Matter? 



Manliga bundsförvanter

Män lyssnar på kvinnor lika mycket som andra 
män i frågor som inte handlar om jämställdhet. 

När det gäller jämställdhet tar män inte kvinnor 
på allvar, men tar andra män på allvar.

Det har stor effekt på andra män att män tar 
ställning för jämställdhet.

Male allies: Rachel Trump-Steele, Rice University, Michelle (Mikki) Hebl, Rice University, Male Allies and 
Gender Equity: A One-Month Lagged Study



Discrete emotions at work: An 
array of forms and functions.

Kvinnor som visar stolthet ses som mindre 
varma och mer högmodiga än män som visar 

stolthet.

Alicia A. Grandey, Pennsylvania State University, Vanessa A. Burke, Pennsylvania State University, Katelyn
England, Pennsylvania State University, Should You Show Pride? Benefits and Costs to Social Judgments by 
Gender and Context



Teamprocessers betydelse för 
sjukvårdsteam

Unpacking the influence of intragroup factors in 
healthcare teams



Betydelsen av tidigare kontakter

När teammedlemmar känner varandra från andra sammanhang 
minskar operationstid och tid på sjukhus, om den ena medlemmen 
är kirurgen.

Operationstiden minskar med 1 minut för varje 50 interaktioner 
mellan 2 medlemmar i operationsteamet. 

Att tiden påverkas tyder på att det är samordning som påverkas, inte 
bara ”liking”. 

Seth A. Kaplan, George Mason University, Sarah H. Parker, Virginia Tech, Xue
Lei, George Mason University, Shimae Fitzgibbons, Georgetown University, Shawn Safford, Virginia Tech, The 
Impact of OperaNng Room Team Familiarity on PaNent Outcomes



Delad kontroll

När läkare delade med sig av inflytande och kontroll till 
sjuksköterskor kortades tiden det tog för patientens 

tillstånd att stabiliseras. 

Dela kontroll = upprätta en kommunikation som består 
av påverkansuttalanden som går åt båda håll.

Roseanne J. Foti, Virginia Tech, Neil M. A. Hauenstein, Virginia Tech, Maureen E. McCusker, Army Research 
Institute for Behavioral and Social Sciences, CRFP, Sarah H. Parker, Virginia Tech, The Impact of Trauma 
Resuscitation Teams Discourse on Time to Patient Stabilization



Uttryckt irritation

2,5 uttryck för irritation per operation uppmättes i en studie av 
samarbetskvalitet under operationer.

90 % av dessa från den ledande kirurgen, de flesta riktade mot 
sjuksköterskor. 

Den ledande kirurgen menade att irritation riktad från hen till andra kirurger 
eller sjuksköterskor inte påverkade samarbetet negativt så länge det inte är 
mot narkosläkaren.

Reflektion från discussant: Äldre läkare tenderar att inte komma till 
teamträning, är ännu auktoritära och inte team-inriktade.

Sandra Keller, University of Neuchatel, Franziska Tschan, University of Neuchat- el, Norbert K. Semmer, University of Bern, Eliane Holzer, 
University of Neucha- tel, Simon Huber, Chalmers University of Technology/University of Gothenburg, Jasmin Zimmerman, University of
Neuchatel, Daniel Candinas, University of Bern, Guido Beldi, University of Bern, Triggers and Impact of Tensions on CollaboraNon
Quality in the OperaNng Room



Dynamiken i rymdteam

De dåliga nyheterna: Teamet samarbetar inte 
nödvändigtvis bättre ju längre de jobbat ihop.

De goda nyheterna: Forskarna börjar hitta orsakssamband 
vilket gör att de kan identifiera verksamma åtgärder.



Beslutsfattande i ICE teams

Common knowledge effect blir VÄRRE 
under ICE-omständigheter 

Kan leda till beslut som innebär att hela 
mänskligheten utplånas.

Ilya Gokhman, Northwestern University, Leslie A. DeChurch, Northwestern Uni- versity, Gabriel K. Plummer, 
Northwestern University, Suzanne T. Bell, DePaul University, Noshir Contractor, Northwestern University, Team 
Information Sharing and Decision Making Over Time



Sammanhållning i ICE teams

Interpersonal compatibility – människor i 
dessa rymd-analoga projekt blir inte mer 
fästa vid varandra över tid, tvärtom kan 

relationer urarta. 

Sammanhållningen sjunker över tid.

Melissa Vazquez, DePaul University, Neal Outland, DePaul University, Suzanne T. Bell, DePaul University, Leslie A. 
DeChurch, Northwestern University, Noshir Contractor, Northwestern University, Examining Interpersonal Compatibility
Using fsQCA Across Two Samples



Orsakssamband och åtgärder

Låg densitet dag 1 predicerar lägre rapporterad 
sammanhållning dag 2. 

Målet är algoritmer som bearbetar all data som strömmar 
in via sensorerna och ger feedback till besättningen i 

realtid.



Teamroller på tapeten igen

Team-roller i ICE-team på Arktis.
Att ha en underhållare (Den sociala) i teamet ökar effektiviteten. 
Mot slutet av ett uppdrag sjunker förekomsten av uppgiftsroller och 
ökar förekomsten av sociala roller. 

De tretton rollerna i Driskells et al’s modell: Teamledare, motivator, 
maktsökare, kritiker, uppmärksamhets-sökare, negativ, den sociala, 
samordnare, följare, teamarbetsstöd, utvärderare, problemlösare, slutförare.

C. Shawn Burke, University of Central Florida/Institute for Simulation and Training, Claudia Hernandez, University of Central 
Florida, Molly Kilcullen, Rice University, Eduardo Salas, Rice University, Exploration of Team Role Dynamics in Antarctic
Winter-Over Teams 





Böcker som kommit ut sedan sist
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Behövs det verkligen ännu en bok om team? 
team?
Det forskas intensivt om team, alltså vet vi inte allt om team 

redan. Forskningen genererar ständigt ny kunskap.

Det finns anledning att uppdatera teori och litteratur om 

team allteftersom forskningen kommer med nya rön.

2019-09-25 Psykologikonferensen 2019 18
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Varför ville vi skriva en bok om team?



Och sedan ytterligare en?



Bok på väg
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Nya plattformen

Ny grupp- och mätningshantering för konsulter

- Mycket stort arbete lagt på pedagogiken i processen för 
att undvika oavsiktliga misstag.

- Nya grupp- och mätningsöversiktssidor med betydligt 
tydligare och mer komplett information.

- Mappsystem där man kan lägga grupper i mappar för att 
bygga sin egen föredragna struktur.

- Tidsinställda automatiska påminnelser till deltagare som 
ej svarat (valfri).

- Tidsinställd automatisk påminnelse till konsulten (valfri).

2019-09-25 SIOP-seminarium 2018 23



Nytt enkätformulär för mätningsdeltagaren
- Fokus på pedagogik och förklarande texter
- Ny, mer tilltalande, grafisk design

Ny e-posthantering
- Totalt ombyggd och flyttad till en specialkonfigurerad server för att 
eliminera/minimera spamklassning av GDQ-mail
- Ny omfattande loggning för att tydligt kunna se vilka mail som 

skickats och när

Ny teknikplattform
- Snabbare
- Säkrare
- Plattform för framtiden med integrationer till t ex mobilappar eller   

externa parter



Organizational Support 
Checklist

Checklista från Att skapa effektiva team kommer att 
finnas i elektronisk form på plattformen och generera en 
rapport.





Nästa års GDQ-seminarium

15 september 2020

Förmiddagen på engelska
Eftermiddagen på svenska

Live-streamat och filmat

Anmäl intresse för att göra en presentation 
till christian.jacobsson@psy.gu.se


