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”Socialpsykologi är studiet av våra beteenden, hur vi 

människor påverkar varandra att agera, tänka och 

känna. […] Socialpsykologi studerar på så vis samspe-

let mellan individens inre liv, hennes relation till grup-

per och gemenskaper samt till institutioner, organisa-

tioner och samhället”  

(Stenberg, 2011:14f) 
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Abstrakt 

Syftet med den här undersökningen är att studera vilken relation som finns mellan samman-

hållning och motivation, prestation och kommunikation i en arbetsgrupp. För att undersöka 

detta har vi utgått ifrån två frågeställningar: vilken relation finns mellan gruppsammanhåll-

ningen och individens upplevelse av prestation och motivation i ett IT-företag? och vilken 

relation finns mellan gruppsammanhållning och kommunikation? Vi har svarat på våra fråge-

ställningar utifrån nio semistrukturerade intervjuer gjorda i en arbetsgrupp på företaget Hew-

lett-Packard (HP) i Göteborg. Resultatet vi har fått fram genom intervjuerna har sedan analy-

serats utifrån relevanta, socialpsykologiska teorier och vi har i vår uppsats kommit fram till att 

sammanhållningen i stor utsträckning påverkar de enskilda individernas motivation, prestation 

och kommunikation. Vi har även kommit fram till att motivation, prestation och kommunika-

tion i sin tur påverkar hur sammanhållningen utvecklas. 

 

Nyckelord: Socialpsykologi, grupp, sammanhållning, kommunikation, motivation, prestation 

 

Abstract 

The main purpose of this fieldwork is to study the relation between group cohesion and moti-

vation, performance and communication in a work group. We have used the following ques-

tions as our starting point for the research: which is the relation between group cohesion and 

the individual experience of performance and motivation in an IT-company? And which is the 

relation between group cohesion and communication? To gather data for our study we used 

nine semi-structured interviews from a work group in the IT-company Hewlett-Packard (HP) 

in Gothenburg. The results we gathered through the interviews are analyzed based on relevant 

theories from the social psychology field and our conclusion from the study is that group co-

hesion affects the individual motivation, performance and communication. We also concluded 

that motivation, performance and communication affect the development of group cohesion. 

 

Keywords: Social psychology, group, cohesion, communication, motivation, performance 
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Förord  

Skrivandet av denna kandidatuppsats har stundtals varit krävande, men också stimulerande 

och givande. Vi har lärt oss mycket nytt om grupper i organisationer och har fått en möjlighet 

att förankra de teorier vi har läst i praktiken och på så sätt fått en ökad förståelse för grupper 

och människors beteenden. Detta har påverkat och inspirerat oss mycket som socialpsykolo-

ger och har lett till ökad kunskap som vi anser att vi kommer ha stor nytta av i vårt fortsatta 

yrkesliv. Vi hoppas att det även har öppnat upp för nya tankebanor hos den grupp av männi-

skor vi studerade och har bidragit till att de har fått nya perspektiv både på gruppen och på sig 

själva. 

 

Vi vill tacka alla medlemmar i arbetsgruppen på HP för att ni tog er tid att delta i vår under-

sökning och att vi fick komma och ta del av er arbetsgemenskap och era upplevelser. Utan er 

hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även tacka chefen för gruppen för det stora intresse 

som visades för oss och för vår uppsats redan när vi inledde vår studie. Det betydde väldigt 

mycket för oss. 

Vi vill även tacka vår handledare Henrik Stenberg för de råd, tips och konstruktiva kritik vi 

har fått under uppsatsens gång. 

 

Trevlig läsning! 

 

Maria Ericsson och Shakila Farahmand 
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1. Inledning 

Socialpsykologi handlar om beteenden, relationer och hur vi människor samspelar med var-

andra. Genom våra liv skapar vi många relationer till andra människor och tillhör flera olika 

grupper vilket leder till att vi behöver anpassa vårt beteende för att dessa relationer och 

gruppkonstellationer dels ska förbli intakta och dels utvecklas genom att enskilda initiativ kan 

tas. Med ordet relation är det lätt att i första hand tänka på privata relationer vi har till familj 

och partners, men som socialpsykologer studerar vi även de relationer vi har till andra sorters 

grupper och hur vi identifierar oss med andra människor. Vi kan tillhöra arbetsgrupper, skol-

grupper, träningsgrupper, hobbygrupper, vara medlemmar i olika föreningar etc. och i alla 

dessa grupper skapa relationer till andra människor.  

     Vi människor har ett stort behov av att umgås med andra människor och att tillhöra ett 

större socialt sammanhang. I arbetslivet är det ofta en förutsättning att kunna samarbeta med 

andra människor för att uppnå optimala arbetsresultat, men att samarbeta kan innebära kom-

plikationer och svårigheter. Det är lätt att problem uppstår då flera individer med olika åsikter 

och tankesätt ska samarbeta för att utföra ett gemensamt arbete. Både våra studier, som myck-

et har handlat om individers förhållande till olika grupper och det faktum att vi själva har till-

hört flera arbetsgrupper, har fått oss att vidare vilja utveckla vår förståelse för hur människor 

fungerar i grupper. Vi vill utveckla vår förståelse för hur grupp och individ samspelar och det 

dubbelriktade förhållande som finns däremellan. En grupp påverkas av de individer som finns 

i gruppen, men gruppen påverkar också individerna. Vi vill studera hur relationen ser ut just 

genom denna växling mellan individualitet och grupptillhörighet.  

 

Vi har valt att utföra en studie på en arbetsgrupp, bestående av nio medlemmar, inom ett IT-

företag för att se hur de förhåller sig till varandra och för att se hur deras samarbete i gruppen 

påverkar den enskilda individens arbete. Vår studie är baserad på nio semistrukturerade inter-

vjuer och genom att analysera materialet ur en socialpsykologisk synvinkel ämnar vi undersö-

ka hur sammanhållningen i gruppen ser ut och hur den påverkar kommunikationen i gruppen 

samt individernas upplevelse av den egna motivationen och prestationen. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att studera vilken relation som finns mellan sammanhållning-

en i en arbetsgrupp och motivation, prestation och kommunikation. Vi vill fokusera på indivi-

dens upplevelse av dessa faktorer och genom det få en helhetsbild av hur gruppen upplevs av 



________________________________1. Inledning_________________________________ 

6 

 

medarbetarna. För att studera gruppens dynamik och sammanhållning ämnar vi även undersö-

ka hur organisationskulturen ser ut på arbetsplatsen. Det är vår ambition att genom att under-

söka hur gruppmedlemmarna förhåller sig till varandra, få en helhetsbild av hur sammanhåll-

ningen ser ut och vilken relation den har till just motivation, prestation och kommunikation. 

 

1.2 Frågeställning 

– Vilken relation finns mellan gruppsammanhållningen och individens upplevelse av presta-

tion och motivation i ett IT-företag? 

– Vilken relation finns mellan gruppsammanhållning och kommunikation? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta olika avsnitt som i sin tur är indelade i underrubriker för att göra 

uppsatsen överskådlig. Vi ämnar att så tydligt som möjligt låta vår frågeställning genomsyra 

varje enskild del i uppsatsen. Det inledande avsnittet beskriver studiens syfte och frågeställ-

ning. I det andra avsnittet beskrivs bakgrunden för undersökningen för att ge läsaren en för-

ståelse för kontexten för vår undersökning. I detta avsnitt redovisas även tidigare forskning 

som är relevant för studien. I tredje avsnittet beskrivs de teorier som har legat till grund för 

vår socialpsykologiska analys och i det fjärde avsnittet beskriver vi den metod vi har använt 

för att samla in vårt empiriska material samt vilka val och begränsningar vi har gjort. I femte 

avsnittet redovisas resultatet av vår empiriska undersökning vilket ligger till grund för den 

analys som avsnitt sex består av. I sjunde avsnittet finns slutsatsen vi har dragit och vi sam-

manfattar vad vi har kommit fram till i undersökningen. Det åttonde och sista avsnittet knyter 

ihop uppsatsen med en avslutande reflektion.  
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2. Bakgrund 

Vi kommer här att redogöra för vilken typ av företag arbetsgruppen vi undersökte verkar i. Vi 

kommer även att redogöra för hur arbetsgruppen ser ut och vad som är deras uppgift i före-

taget. Vi avslutar avsnittet med tidigare forskning. 

 

Det företag vår empiriska undersökning har utförts i är teknikföretaget Hewlett- Packard (HP) 

som tillhandahåller tekniska tjänster för företag och privatpersoner. Företaget finns i mer än 

170 länder världen över och har vid tillfället för undersökningen ungefär 321 000 medarbeta-

re. I Sverige har företaget ca 1600 anställda uppdelade på tre kontor. Huvudkontoret finns i 

Stockholm, men det finns regionala kontor i Göteborg och Malmö för försäljning, konsult-

tjänster och support. 

     Den arbetsgrupp som vår undersökning behandlar arbetar med att ge teknisk support till ett 

annat stort teknikföretag, vilket innebär att de har till uppgift att lösa de tekniska problem som 

det företaget stöter på. Inom hela företaget är detta en grupp på 24 personer som i sin tur är 

indelade i tre mindre grupper som sitter i Göteborg, Stockholm och uppdelade på fyra olika 

länder i Europa. Vi har undersökt arbetsgruppen som sitter på kontoret i Göteborg som består 

av nio personer varav en är anställd som konsult. 

     Arbetet är flexibelt vilket innebär att de anställda inte behöver befinna sig på kontoret för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att arbetet är flexibelt och det faktum att vissa anställda 

har lediga dagar gör att alla sällan befinner sig på kontoret samtidigt. Största delen av jobbet 

går ut på att jobba självständigt med enskilda uppgifter, men trots att alla inte jobbar med ex-

akt samma sak kan de ändå rådgöra med varandra om de stöter på problem. Detta sker anting-

en genom att de pratar med varandra direkt på kontoret eller att de använder ett chattverktyg. 

Med hjälp av chattverktyget finns en möjlighet att även kommunicera med de medarbetare 

som inte befinner sig på plats. Vid vissa tillfällen samarbetar även hela gruppen med andra 

grupper i större projekt. De har också teammöten en gång per vecka i arbetsgruppen och en 

gång per månad i större grupp. 

 

Arbetsgruppen består av nio personer varav åtta är fast anställda och en är konsult. En person 

är teamleader och har mer administrativa uppgifter. Gruppens arbetsuppgifter består av pro-

blemlösning (vad denna problemlösning innebär förtydligar vi i kommande stycke). De har ett 

annat stort teknikföretag som kund och löser tekniska problem som kunden har. Det kan vara 

både mindre problem och större projekt. Vissa projekt som ska göras innebär också helgarbe-
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te. Anledningen till detta är att de ibland måste göra ändringar som annars skulle störa använ-

darna. Sådana ändringar kan exempelvis vara att lösa problem med någon server eller installe-

ra en ny version av någon programvara. Arbetsuppgifterna är utformade så att man inte behö-

ver sitta på kontoret för att kunna utföra dem, vilket leder till att många sitter hemma och job-

bar någon eller några dagar i veckan och att de ibland sitter ute hos kunden. Det är därför säl-

lan alla i gruppen är på kontoret samtidigt. Detta gäller även vid teammöten där de flesta upp-

ger att de brukar vara närvarande, men det finns även möjlighet att vara med via högtalartele-

fon vilket det oftast är någon som är. 

 

Gruppen arbetar med ett versionshanteringssystem där olika versioner av filer sparas och där 

man senare kan gå in och titta på dessa olika versioner när det blir problem någonstans. Sy-

stemet kan liknas vid ett arkivsystem där det finns olika hyllor med pärmar och där varje pärm 

dessutom har olika flikar. Varje pärm är en fil och i varje flik finns en version av denna fil. På 

detta sätt kan man lätt ta fram den version av filen man är intresserad av. Ofta vill man ha den 

senaste versionen, men för att lösa något problem med filen kan man behöva gå tillbaka och 

titta på en tidigare version. Vad gruppen arbetar med är att se till att dessa pärmar är åtkomli-

ga för det andra stora företag de har som kund och att det inte blir några problem för kunden 

att visa den information man vill ha. Detta är gruppens övergripande arbetsuppgift och med-

lemmarna i gruppen arbetar med olika delar av systemet. De arbetar med problem på olika 

versioner för att se till att detta versionshanteringssystem ska fungera. När kunden har pro-

blem med något i systemet är det gruppens jobb att se till så att problemet blir löst.  

     Ibland krävs det att någon gruppmedlem åker ut till kunden för att lättare kunna lösa dessa 

problem, men ofta går det bra att lösa problemen på distans, antingen på kontoret eller hem-

ifrån. Anledningen till att de ibland sitter hos kunden är att det går lättare och snabbare att 

kommunicera direkt med användarna där än att kommunicera via mail. Genom att gruppen 

sitter tillsammans och arbetar med samma system är det lätt för dem att få hjälp av varandra 

för att lösa de problem de ställs inför. 

 

Gruppen består av tre män och sex kvinnor. Vi använder fingerade namn i undersökningen 

och våra respondenter har vi valt att kalla Måns, Fredrik, Martin, Sofia, Viktoria, Marita, Su-

sanne, Sandra och Therese. Majoriteten har varit anställda under en längre period.  Många har 

också blivit förflyttade från det andra stora tekniska företag som de nu har som kund och hjäl-

per med tekniska problem.  
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     Tidigare har gruppen suttit på ett annat kontor en längre period, men vid tillfället för vår 

undersökning hade de precis flyttat till ett nytt kontor i ett industriområde. Rummet de sitter i 

är ganska stort med stora fönster på ena långsidan. Utanför kontoret finns en korridor med fler 

arbetsrum och om det finns behov kan dörrarna ut mot korridoren stängas. Inne på kontoret 

finns det fler skrivbord än det är medlemmar av gruppen eftersom det finns anställda på HP 

som inte har fasta arbetsplatser och då har möjlighet att sitta i det här rummet. Skrivborden är 

avskilda med höga skärmar som man behöver ställa sig upp för att kunna se över. Det är även 

stora ytor mellan vissa skrivbord vilket gör att vissa gruppmedlemmar blir mer avskilda från 

resten av gruppen.  

 

2.1 Tidigare forskning 

I vårt sökande efter tidigare forskning hade vi svårigheter att hitta forskning som var relate-

rat både till vårt syfte med undersökningen och till en liknande organisation som vi valde att 

studera, alltså ett stort IT-företag. Vi valde därför att fokusera på forskning som handlar om 

de områden vi har valt att studera och om det arbetssätt som gruppen har. Vi redovisar här 

först en forskning gjord av Rousseau & Aubé (2010) som handlar om hur ett självstyrande 

beteende påverkar en arbetsgrupps effektivitet och prestation och även en forskning gjord av 

Frenkel & Sanders (2007) som har undersökt hur olika faktorer påverkar en arbetsgrupps 

benägenhet att hjälpa varandra på arbetet.  

 

I sin studie (2010) har Rousseau och Aubé undersökt hur det påverkar en grupps effektivitet 

att ha ett självstyrande beteende (self-managing behaviors). Teamets självstyrande beteende 

hänvisar till de handlingar teammedlemmarna utför för att tillsammans ta ansvar för att styra 

sitt eget utförande av arbetsuppgifter i syfte att uppnå teamets fastställda mål. Effektiviteten 

undersöks ur tre synvinklar, teamets prestation, livskraft och förmåga att förbättra arbetspro-

cesserna. Resultatet är baserat på en kvantitativ studie med 97 arbetslag med sammanlagt 341 

medlemmar utförd inom en offentlig säkerhetsorganisation.  

     Enligt Rousseau och Aubé minskar det självstyrande beteendet behovet av en nära över-

vakning av teammedlemmarna, vilket innebär att teammedlemmarna får ta över vissa operati-

va ansvarsområden som traditionellt sett har utförts av den närmaste chefen. Trots detta finns 

det ofta en teamleader närvarande för att uppmuntra teamet att styra sin arbetsverksamhet. 

     Rousseau och Aubé för sex hypoteser. De tre första är antaganden om att självstyrande 

beteende är positivt relaterat till teamets prestation, livskraft och processförbättring. Livskraft 
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handlar om gruppens sammanhållning och i vilken utsträckning medlemmarna kan fortsätta 

att arbeta tillsammans i framtiden och vilken förmåga medlemmarna har att anpassa sig till 

interna och externa förändringar för att över tid kunna hålla teamet intakt. Processförbättring 

handlar om i vilken utsträckning man förfinar nuvarande processer och kommer på innovativa 

lösningar på teamets problem, som i sin tur förbättrar resultatet av uppgiften. De menar att 

man genom sådana förändringar kan förbättra teamets produktivitet och effektivitet. 

     De tre sista hypoteserna handlar om rutinmässighet i arbetet och de antar att förhållandet 

mellan självstyrande beteende och prestation, självstyrande beteende och livskraft/samman-

hållning samt självstyrande beteende och processförbättring stärks när rutinmässigheten i ar-

betet är låg. De testar på detta sätt i vilken utsträckning varierade rutiner stärker gruppens 

effektivitet. Resultatet visar att det finns stöd för fem av de sex hypoteserna. De får fram att 

en grupp som själva får ta ansvar för sina arbetsuppgifter presterar bättre än en grupp som har 

hög styrning av en chef. Det påverkar också teamets sammanhållning och visar att teamet inte 

splittras så fort deras uppgifter är slutförda utan fortsätter vara ett välfungerande team som 

trivs tillsammans under en längre period. Det visar också att individer som själva får styra sitt 

arbete i större utsträckning förbättrar de processer som man använder under arbetets gång, 

vilket gör utförandet av arbetsuppgifterna mer effektivt. Studien undersökte även i vilken ut-

sträckning ett varierat arbete (låg rutinmässighet) påverkade effektiviteten och kom fram till 

att varierade arbetsuppgifter också är en faktor som ökar individens prestation och teamets 

sammanhållning. Den enda hypotes som däremot inte fick stöd var att det skulle finnas ett 

samband mellan varierat arbete och förbättring av arbetsprocesser. Det visar sig snarare vara 

så att teamet alltid har en möjlighet att förfina eller skapa nya metoder för att utföra sina upp-

gifter oavsett hur rutinmässigt eller varierat deras arbete är. 

 

Frenkel och Sanders (2007) har i sin studie undersökt i vilken utsträckning olika faktorer på-

verkar kollegors benägenhet att hjälpa varandra (co-worker assistance). De hänvisar till tidi-

gare studier som har visat att grupper med högt hjälpbeteende presterar bättre på arbetet och 

även att det ökar välmåendet i gruppen och gör att arbetet känns mer meningsfullt. De har 

studerat detta på både individ- och gruppnivå. På individnivå finns personlighet och attityder 

och på gruppnivå finns ledarskapsbeteende och gruppsammanhållning. Undersökningen 

genomfördes på 1210 anställda i 10 nederländska organisationer inom public service och 4 

firmor som har koppling till public service-sektorn. De hypoteser man arbetar utifrån är att 

organisatoriska åtaganden (organizational commitment) förmedlar relationen mellan medarbe-

tarnas hjälpbeteende och deras kontroll över arbetet samt den övervakning som finns för att 
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underlätta arbetet, exempelvis av en teamleader. Man menar att medarbetarna i större grad är 

villiga att assistera varandra om de har hög kontroll över sina arbetsuppgifter. Frenkel och 

Sanders utgår även från hypoteser om hur gruppsammanhållning kan relateras till hjälpbete-

ende, bland annat utifrån antaganden att när medarbetarnas kontroll över arbetet är hög och 

gruppsammanhållningen är stark så ökar benägenheten att hjälpa varandra. 

     Studien visar att gruppsammanhållningen som gruppen har arbetat fram, oberoende av 

ledningen, har stor effekt på i vilken utsträckning man hjälper varandra i gruppen. Det innebär 

att gruppen själva skapar sin egen kultur och ideologi och man bestämmer gemensamt i grup-

pen vilka regler och normer som ska finnas. Resultatet av studien visar också att ifall med-

lemmarna har hög kontroll över sitt arbete så ökar benägenheten att hjälpa varandra. Grupp-

sammanhållningen gör även att gruppmedlemmarna vill göra det lilla extra för gruppen och 

att de känner solidaritet gentemot varandra och teamleadern.  

     Gemensamma värderingar skapar en stark gruppidentitet och undersökningen bekräftar 

starkt att en bra gruppsammanhållning leder till ett ökat hjälpbeteende och att medlemmarna 

är mer villiga att assistera varandra.  
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3. Teorier 

Vi börjar med en beskrivning av begreppen organisationskultur och teamorganisation för att 

senare gå in på Scheffs teori om sociala band, Asplunds teori om konkret och abstrakt sociali-

tet samt Karaseks krav/kontroll-modell. Avsnittet avslutas med en beskrivning av kommunika-

tionsbegreppet och vilka begrepp som finns angående detta. 

 

3.1 Organisationskultur 

Organisationskultur handlar om vad man har gemensamt inom en organisation eller en grupp. 

Det kan handla om tankesätt, åsikter, värderingar och föreställningar som är gemensamt för 

just den gruppen. Vissa gemensamma föreställningar internaliseras vilket leder till att det ska-

pas en tillhörighet och en kulturell identitet hos medarbetarna, vilket är en förutsättning för att 

gruppen ska fungera (Alvesson, 2009:167). Genom att hitta eller skapa något gemensamt i 

gruppen skapas sammanhållning och en känsla av att vara delaktig i ett större sammanhang. 

Organisationskulturen används också för att få vägledning i hur vi ska bete oss och det inne-

bär också att den arbetssituation som finns påverkar hur medarbetarna samspelar och de ge-

mensamma erfarenheter de har haft påverkar hur de som grupp ser på arbetet. 

     Vi människor upplever omgivningen genom kulturen och kulturen, i detta sammanhang, 

samspelar med arbetsuppgifter och arbetsvillkor. Den materiella basen och det sociala sam-

spelet som finns påverkar vilken innebörd kulturen får för medarbetarna (Alvesson, 

2009:209f). Genom att man i en grupp har gemensamma erfarenheter av arbetet utvecklas det 

ofta gemensamma föreställningar. På det sättet är det sociala samspelet viktigt för att just ska-

pa denna föreställning och att skapa en organisationskultur (Alvesson, 2009:214). 

 

Organisationskulturen har också betydelse för resultaten i arbetsgruppen och företaget. Alves-

son (2009:73f) beskriver fyra olika sätt att se på förhållandet mellan resultat och organisa-

tionskultur. 

– Om anställda och ledning har samma värderingar så ger det positiva resultat. Genom att ha 

en stark organisationskultur hävdar man att även motivationen ökar. Man hävdar att det ge-

nom identifiering med gruppen även kommer känslor av tillhörighet och ansvar för gruppen. 

– Vissa forskare hävdar däremot att förhållandet mellan kultur och resultat är omvänt. Att det 

istället är de höga resultaten som leder till en stark kultur. Är det så kan det leda till att man 

inte ifrågasätter hur arbetet utförs eftersom det brukar fungera. 
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– Ett annat sätt att se på kulturer hävdar att olika typer av kulturer krävs vid olika förhållan-

den. I de situationer där det inte fungerar så bra med resultatmätning och regler, som i olika 

typer av innovativ verksamhet, kan istället en stark kultur bidra till bra resultat. 

– Det fjärde sättet att se på organisationskulturer handlar om ”anpassningsbara kulturer” och 

hur de leder till bra resultat. En sådan kultur kännetecknas av att man litar på varandra, är vil-

liga att ta risker och arbetar aktivt tillsammans. Vart en sådan kultur tar företaget är olika. 

Antingen leder det till att företaget blir framgångsrikt eftersom man anpassar verksamheten 

efter marknaden, men det kan också innebära en osäkerhet med riskabla projekt och att man 

inte längre har en känsla för vart man är på väg. 

 

3.2 Teamorganisation 

Ett sätt att strukturera en organisation på är som en teamorganisation (Granström, 2009:17ff). 

Tanken med denna typ av organisation är att komma bort från ett hierarkiskt system där arbe-

tet kan riskera att bli monotont. Genom denna struktur vill man utnyttja de fördelar man får 

genom att de anställda tar ansvar och samarbetar och huvudtanken är att det är en hel grupp 

och inte enskilda individer som har ansvar för olika arbetsuppgifter. En teamorganisation är 

uppdelad i olika enheter (team) där varje team har ansvar för just sin grupps arbetsuppgifter. 

Som en kärna mellan dessa team finns en ledningsgrupp som har ansvar för samordning, ut-

värdering, målsättning och resursfrågor. I arbetsgruppen finns även en representant som har 

närmare kontakt med ledningen. Att ha en representant är viktigt för att regelbundet kunna 

utvärdera arbetet och se till att varje team följer organisationens mål. Representanten ger ock-

så ledningen lite mer insikt i gruppen och kan på det sättet även ta upp exempelvis de resurs-

behov som teamet har. Det finns fyra huvudsakliga villkor som behöver uppfyllas för att en 

organisation ska räknas som en teamorganisation. Alla gruppmedlemmar ska stå på samma 

ansvarsnivå och förväntas erbjuda sin kompetens för gruppens problemlösning, arbetet styrs 

inte av instruktioner utan av de problem och uppgifter gruppen får, gruppen arbetar själva 

fram vilket sätt man ska lösa problemen på och varje individ vet vad gruppens uppgift är och 

kan hjälpa till om det behövs. I en teamorganisation arbetar alla gemensamt för att uppnå 

gruppens mål och ingen enskild medarbetare är klar förrän gruppen är klar. Inom alla olika 

organisationsformer finns det för- och nackdelar. Ett problem som finns med just denna typ av 

organisation är att gruppmedlemmarna ofta har samma kunskaper vilket kan leda till begräns-

ningar i problemlösningen. För att detta inte ska vara ett problem är det vanligt att anställa 

konsulter eller specialister som har andra kunskaper som utökar och kompletterar gruppens 
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gemensamma kompetens. Konsulterna är ofta anställda i gruppen under en längre period och 

under tiden de jobbar där blir de som en del av gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Hämtad från Granström (2009) och omgjord för att bättre passa in på den organisation som vi har un-

dersökt. Gruppen som arbetar med detta är uppdelade på flera team som befinner sig på olika platser. De svarta 

prickarna symboliserar den representant i varje grupp (teamleader) som har närmare kontakt med ledningen. 

 

3.3 Scheff – sociala band 

Thomas Scheffs (1990) teori om sociala band handlar om den samhörighet och delaktighet 

som människor känner till andra människor och även till grupper. Genom Scheffs teori finns 

ett antagande att det mest betydelsefulla mänskliga motivet är att bevara och upprätthålla des-

sa band (Dahlgren & Starrin, 2004:91f; Scheff, 1990:4). För att ett samhälle ska hålla ihop 

krävs att de sociala banden är intakta. Begreppet sociala band används inte bara för att beskri-

va samhörigheten hos ett helt samhälle utan kan även appliceras på mindre grupper exempel-

vis en familj eller en arbetsgrupp. För att de sociala banden ska förbli intakta krävs en balans 

mellan närhet och distans. Med närhet menas att man har kunskap om den andres synsätt och 

distans handlar om att man accepterar att alla människor är olika och ser saker och ting på 

olika sätt. Scheff tar upp begreppet differentiering som handlar om hur stor del av människors 

liv som präglas av antingen individualism eller kollektivism. Scheff anger olika grader av 

differentiering för att beskriva denna balansgång (Scheff, 1990:4). Överdifferentiering handlar 

om att gruppen har fått mindre betydelse och att individen på så sätt blir mer isolerad ifrån 

andra. Underdifferentiering är tvärtom ett sammanhang där gruppen har fått alltför stor bety-

delse och individen inte ses som en enskild person utan mer som en del av gruppen. Ett ex-

empel på detta skulle kunna vara en religiös eller politisk sekt. Vad man bör sträva efter är 

Europa 

Göteborg Stockholm 

 

Chef 
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istället den optimala differentieringen som innebär att de sociala band som finns tar hänsyn 

till både individens och gruppens behov. 

 

De mest grundläggande emotionerna, menar Scheff, är skam och stolthet. Det är också de 

emotionerna som enligt honom är de primära motiven för mänskligt handlande. Det är ett van-

ligt tankesätt att motiv finns inom individen, men Scheffs teori använder ett relationellt per-

spektiv då han menar att upprätthållandet av sociala band är det fundamentala motivet för 

människor och att individens beteende är kopplat till de sociala strukturer som finns och till 

förhållandet mellan individ och grupp. Scheff menar att emotionen stolthet är den emotion 

som bygger upp sociala band och skam är den emotion som hotar dem. Emotionerna skam 

och stolthet signalerar därför hur tillståndet hos de sociala banden ser ut i en grupp då stolthet 

är ett tecken på trygga och säkra sociala band och skam är ett tecken på otrygga och hotade 

sociala band (Dahlgren & Starrin, 2004:93). Både skam och stolthet är sociala emotioner som 

baseras på sig själv i relation till andra (Scheff, 1990:79). Främst skam är en emotion som är 

beroende av andra människor. Genom att se sig själv och sina handlingar utifrån andras syn-

vinkel blir vi medvetna om oss själva och vad våra handlingar leder till. Det leder till en större 

medvetenhet om hur man ska bete sig i den kontext man befinner sig i för att undvika skam 

och istället öka stoltheten. Det är därför, som Scheff beskriver, främst en social och kulturell 

process (Scheff, 1990:84). 

 

Scheff utvecklar en modell för socialt inflytande som han kallar the deference-emotion system 

eller hänsynsemotionssystemet (Scheff, 1990:71). Med hjälp av denna modell vill han visa 

hur emotionerna skam och stolthet leder till konformitet i en grupp. Det handlar om hur våra 

upplevelser av de sociala förväntningar som finns bidrar till att skapa social kontroll. Kon-

formitet skapas genom belöningar och bestraffningar, men det sker oftast inte synligt och of-

fentligt. Hänsynsemotionssystemet består istället av osynliga belöningar och bestraffningar 

baserat på emotionerna skam och stolthet (Scheff, 1990:74). Hänsynsemotionssystemet exi-

sterar även i ensamhet eftersom vi kan föreställa oss vilka konsekvenser våra tankar och hand-

lingar får utifrån normerna som existerar i den sociala grupp vi tillhör eller vill tillhöra. Det 

gör hänsynsemotionssystemet till ett system som utövar social kontroll både inom och mellan 

människor (Scheff, 1990:95).  
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3.4 Asplund – konkret och abstrakt socialitet  

Socialpsykologen Johan Asplund (1987) vill i sin bok beskriva det elementära i social samva-

ro och hur sociala interaktioner har förändras från det traditionella, förindustriella samhället 

till dagens moderna samhälle. Han menar att människorna förr inte skiljde på arbetsliv och 

privatliv utan hade en bestämd roll som de alltid kunde identifiera sig med. På det här sättet 

kunde människor skapa genuina relationer till varandra och lära känna varandra på ett person-

ligt plan. Människorna reagerade på varandras känslomässiga stimuli vilket Asplund beskriver 

som en konkret socialitet (Asplund, 1987:154) eftersom man lättare kunde visa sina naturliga 

känslor och detta var en norm som man levde efter. En konkret socialitet kännetecknas av en 

social närhet och att människorna förhåller sig till varandra som just människor. I den konkre-

ta socialiteten kan människor spontant svara på andras kommunikationsförsök och det är även 

naturligt att själv ta kontakt med andra. 

     Hur samspel inom en grupp fungerar och hur man ger varandra gensvar inom gruppen, 

beskrivs av Asplund som en social responsivitet (Asplund, 1987:29-32). Social responsivitet 

innebär att människan är sällskaplig till sin natur och att individen är benägen att svara när 

frågor ställs till denne. I detta sammanhang betyder inte ”svara” och ”fråga” att det måste röra 

sig om en muntlig kommunikation utan snarare handlar det om att respondera på andra män-

niskors närvaro. När man är socialt responsiv försöker man inte heller att tygla sin emotionel-

la sida utan man är fri att visa vad man känner. Responsiviteten är en allmän svarsbenägenhet 

och att vara socialt responsiv innebär med andra ord att svara eller repsondera på stimuli. Ett 

exempel på en social responsivitet kan vara när en person blir arg på en annan, som ett svar på 

personens handling/stimuli kan denne svara tillbaka genom att antingen bli ledsen eller arg 

tillbaka.  

 

I och med det moderna samhällets framväxt har vi mer gått över till en abstrakt socialitet 

(Asplund, 1987:154) där människan intar allt fler opersonliga roller
1
, framför allt yrkesroller

2
, 

och förväntas ha ett visst beteende i olika sociala sammanhang. De roller vi tar blir mer gene-

raliserade och eftersom vi ställer våra egna personliga tankar och känslor utanför rollen kallar 

Asplund detta förhållningssätt just för abstrakt socialitet. Skillnaden mellan detta tillstånd och 

den konkreta socialiteten är att människor nu förhåller sig mer abstrakt till varandra eftersom 

                                                 
1
 Roll definieras enligt Dimbleby & Burton (1999) som ”något som individen spelar i en given grupp eller situa-

tion. Till rollen hör vissa personlighetsdrag och beteendeformer som bidrar till att definiera hans relation till 

andra personer i en grupp (t.ex. arbetsroller eller familjeroller)” (s. 284) 
2
 Yrkesroll handlar om de förväntningar som yttervärlden har på ens roll i förhållande till vad man arbetar med. 



__________________________________3. Teorier_________________________________ 

17 

 

interaktionerna sker mellan roller och rollförväntningar och inte mellan personer. De abstrakta 

yrkesroller vi tar gör att vi förväntas agera på ett visst sätt.  

     I och med den abstrakta socialiteten har den sociala samvaron på ett sätt blivit friare, vilket 

innebär att man inte begränsas att ansluta sig till en specifik grupp utan kan istället ingå i flera 

grupper samtidigt, men det har även lett till att man inte längre spontant kan uttrycka sina per-

sonliga emotioner utan emotionerna har blivit mer disciplinerade och man är mer medveten 

om hur man uppfattas av andra. Denna medvetenhet förklarar Asplund som en asocial re-

sponslöshet vilket innebär att vi har utvecklat en bristande benägenhet att reagera på andras 

beteende. I ett samhälle med många invånare är det omöjligt att respondera på alla människor 

vilket har lett till att vi allt oftare, medvetet eller omedvetet, inte längre responderar på stimu-

li. Genom att vi internaliserats i en kontext har vi även lärt oss vilka normer och regler som 

gäller för just det samhälle eller den kulturen vi lever i. Detta gäller samhället som helhet men 

även mindre grupper som vi är med och deltar i. Våra vardagliga aktiviteter är därför baserade 

på regler som vi styrs utifrån, vilka framstår som föreskrifter för hur social responsivitet bör te 

sig. Följer man inte föreskrifterna blir man oftast sedd som regel- eller normbrytare och riske-

rar därmed att bli straffad, vilket kan ske genom att man exempelvid utesluts från samhället 

(avvikare) eller från gruppen. Dessa föreskrifter sker som rutin och automatiskt i människans 

vardagsliv på ett omedvetet sätt. När vi förhåller oss abstrakt till varandra, genom våra yrkes-

roller, kan vi därför inte ge uttryck för våra genuina känslor eftersom det inte går ihop med de 

rollförväntningar vi har på oss. 

 

Konkret och abstrakt socialitet är inte sätt att förhålla sig till varandra som enbart förknippas 

med ett traditionellt respektive modernt samhälle. Konkret socialitet finns även i det moderna 

samhället och är ett socialt sammanhang där människor kan vara öppna mot varandra och där 

det finns en möjlighet att spontant uttrycka sig själv och interagera utifrån sin egen personlig-

het och inte utifrån rollförväntningar (Stenberg, 2011:37). I vårt moderna samhälle finns det 

därför tillfällen då vi både förhåller oss konkret och abstrakt till varandra. Även inom en ar-

betsgrupp, där man ofta förhåller sig till varandras yrkesroller, finns det tillfällen då man går 

utanför detta och lär känna varandra på ett mer personligt plan. 

 

3.5 Karaseks krav/kontrollmodell  

Robert Karasek, professor i arbetsmiljöforskning och psykologi, har tillsammans med den 

svenska läkaren och professorn Töres Theorell, utformat en modell för hur den psykosociala 

arbetsmiljön ser ut. Modellen visar hur de psykologiska krav man har på arbetet, i vilken mån 
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man får använda sina färdigheter och vilken kontroll man har över sina arbetsuppgifter påver-

kar hälsa och beteende. På det här sättet vill de visa att arbetets struktur i hög grad påverkar 

hur de anställda mår. Modellen kallar Karasek och Theorell för krav/kontrollmodellen efter-

som det är dessa två faktorer som de anser har störst påverkan på de anställdas välmående 

(Karasek & Theorell, 1990:31–40). De använder sig bland annat av begreppet beslutsutrymme 

som innefattar hur stor del av sina färdigheter man får använda på jobbet och vilken makt man 

har vid beslutsfattande. Vi kommer senare i beskrivningen hänvisa till detta under begreppet 

kontroll. 

Genom nedanstående tabell vill vi visa vilka konsekvenser låga/höga krav och låg/hög kon-

troll får för de anställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Krav/kontrollmodellen. Hämtad från Karasek & Theorell (1990:32) 

 

1. Jobb med hög belastning 

Dessa jobb har höga psykiska krav, men låg kontroll vilket leder till ökad risk för negativa 

hälsokonsekvenser så som trötthet, ångest, depression och liknande. Karasek och Theorell 

menar att man behöver något som minskar pressen och belastningen och detta är i bästa fall 

att få större kontroll över sina arbetsuppgifter. Att få ökad kontroll är dock inte möjligt inom 

alla arbeten och de menar då att frivilligheten att engagera sig i informella ritualer, exempel-

vis fikapauser eller andra sociala aktiviteter med de andra anställda, tillfälligt kan minska 

pressen. Har man inte heller frihet att göra detta, ökar de psykiska konsekvenserna ytterligare. 
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2. Aktiva jobb 

Aktiva jobb har precis som jobben med hög belastning höga psykiska krav, men trots att dessa 

jobb är krävande har arbetarna även en hög grad av kontroll och frihet att använda sina fär-

digheter. Att de höga kraven inte får negativa konsekvenser beror på att mycket av den energi 

som genereras vid de många utmaningar man stöter på översätts till handling genom effektiv 

problemlösning. Det finns därför inte mycket belastning kvar som kan orsaka störningar. Att 

omvandla den psykiska pressen till handling är också effektivt när det gäller inlärning och 

människor med aktiva jobb upplever ofta en hög tillfredsställelse med sitt arbete. Det har även 

visats att människor med aktiva jobb oftare än andra även har en aktiv fritid. 

 

3. Jobb med låg belastning 

Den här typen av jobb kännetecknas av låga psykiska krav och hög kontroll. Eftersom man 

har så hög kontroll och högt beslutsutrymme kan man svara optimalt på varje utmaning, men 

med låga krav blir det relativt få utmaningar. Inom denna grupp löper man minst risk att drab-

bas av konsekvenser för arbetsrelaterad stress, men det är inte många arbetsplatser som har så 

här låg belastning. 

 

4. Passiva jobb 

Vid passiva jobb har arbetarna både låga krav och låg kontroll och sådana arbetsförhållanden 

är också ett stort psykosocialt problem. På en passiv arbetsplats finns ingen möjlighet att testa 

sina egna idéer för att förbättra arbetet vilket leder till en understimulerad arbetsmiljö och på 

lång sikt även till brist på motivation och produktivitet. Det kan även leda till att man förlorar 

de färdigheter man har haft eftersom man inte får tillfälle att använda dem. 

 

Karasek och Theorell (1990:69ff) utvidgar även sin modell genom att använda begreppet so-

cialt stöd. Med detta sociala stöd menar man alla hjälpsamma sociala interaktioner som finns 

tillgängliga på arbetsplatsen, både ifrån kollegor och från ledning. Att få socialt stöd hjälper 

till att minska effekterna av de psykiska stressorer som kan finnas på arbetet och är också vik-

tigt för att långsiktigt kunna bevara hälsan och kunna skaffa ny kunskap. Karasek och Theo-

rell menar också att detta sociala stöd påverkar arbetarnas produktivitet. 

     De använder också begreppet socioemotionellt stöd som hänvisar till det emotionella stöd 

man får ifrån andra människor. Det handlar om att bekräfta varandra emotionellt för att alla 

ska känna sig värdefulla och delaktiga i gruppen och på det sättet även se till att gruppen be-

står som en social enhet. Det socioemotionella stödet kan mätas genom vilken social och emo-



__________________________________3. Teorier_________________________________ 

20 

 

tionell integration det finns på arbetsplatsen och vilken tillit som finns mellan kollegor, led-

ning och andra. Man kan också mäta detta stöd genom att titta på hur bra den sociala sam-

manhållningen och integrationen är i gruppen. 

 

Bekräftelse har även Henrik Stenberg (2011) skrivit om. Bekräftelse definieras där som att bli 

bekräftad, förstådd och uppskattad för den man är eller snarare vill vara. Stenberg jämför be-

greppet bekräftelse med begreppet erkännande som istället handlar om att bli erkänd för den 

förmåga man har som samhällsmedborgare och hur väl man utför de uppgifter man ska utföra. 

I en arbetsgrupp innebär bekräftelse och erkännande att man både får uppskattning och blir 

sedd som individ och gruppmedlem, men också att man får erkännande för det arbete man 

utför. 

 

3.6 Kommunikation 

Genom socialisationsprocessen
3
 lär vi oss att passa in i samhället och att anpassa oss efter de 

föreställningar och värderingar som finns. En sådan anpassning kan för individen skapa en 

trygghet där vi får lära oss hur socialt beteende och sociala relationer fungerar. Genom att 

kommunicera lär vi oss att relatera till andra och på så sätt interagera och vara medlem i olika 

grupper, vilket är av stor betydelse för individens utveckling.  

     Kommunikationen mellan människor är betydligt svårare i dagens samhälle än förr, både 

när det gäller det privata och på arbetet. Det beror bland annat på att människor får alltmer 

erfarenheter och sätter upp individuella mål som skiljer sig från andra människors mål i da-

gens moderna samhälle. Människors bakgrund blir alltmer varierande och vi möter även 

många fler människor under vardagen. Dessutom lever vi i ett mångkulturellt samhälle där vi 

ständigt stöter på människor från olika kulturer vilket bidrar till att riskerna för missförstånd 

och andra störningar i det mänskliga samspelet ökar, och därmed blir även konsekvenserna av 

missförstånden svårare att hantera. Ytterligare en anledning till att kommunikationsstörningar 

har blivit vanligare för oss idag är att beroendet mellan individer och grupper har ökat. Detta 

betyder att vi sällan exempelvis kan sköta våra egna arbeten utan att vara beroende av andras 

arbetsinsatser. Nilsson och Waldemarson (2007) menar att ju mer ett sådant beroende växer, 

desto oftare uppstår det anledning till konflikt (Nilsson & Waldermanson, 2007:10-11). 

 

                                                 
3
 ”Den process genom vilken vi lär oss de förhärskande föreställningarna, värderingarna och beteendena i vårt 

samhälle. Därmed har den också att göra med hur man lär sig att kommunicera. Familjen, arbetet, skolan och 

medierna är viktiga socialisationsagenter” (Dimbleby och Burton, 1999:284) 
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Inom ett företag finns både formell och informell kommunikation. Den formella kommunika-

tionen är den information som förmedlas genom de officiella kanalerna. Formell kommunika-

tion kan exempelvis vara rapporter eller direktiv från ledningen. Den informella kommunika-

tionen är improviserad och förmedling av information sker utanför de officiella kanalerna.  

Den formella kommunikationen inom en organisation utgör bara basen i en kommunikations-

struktur, medan den informella kommunikationen är den som är mest betydelsefull för all 

kommunikation runt omkring (Kaufmann & Kaufmann, 2010:407).  

 

Man brukar vanligtvis dela upp kommunikation i fyra olika kommunikationskategorier; intra-

personell-, interpersonell-, grupp- och masskommunikation. I vår uppsats har vi valt att foku-

sera på interpersonell- och gruppkommunikation då vår fokus ligger i att studera kommunika-

tionen mellan individer, och kommunikationen i och mellan grupper. Den interpersonella 

aspekten på kommunikation är den kommunikation som sker mellan individer. Vanligtvis 

använder man denna kategori för att beteckna två eller flera personer som interagerar ansikte 

mot ansikte. Vanliga exempel på interpersonell kommunikation skulle kunna vara en intervju, 

ett samtal mellan vänner osv. Det väsentliga inom den interpersonella kommunikationen är 

betoningen på tal och icke-verbala kommunikationsformer vilket även kan beskrivas som 

feedback
4
 (Dimbleby & Burton, 1999:14). Den ickeverbala kommunikationen kan delas in i 

tre kategorier; kroppsspråk (exempelvis gester, mimik, kroppshållning osv.), paraspråk (säger 

oss mycket om hur vi ska tolka ordens betydelser under ett samtal, det är alltså de ickeverbala 

tecken som följer med talet), och klädsel (även hår, smycken och makeup som säger oss 

mycket om personens personlighet, arbete, status) (Dimbleby & Burton, 1999:54ff). Med 

hjälp av feedback kan vi dels föra fram vårt budskap både verbalt och icke-verbalt och re-

spondera på andras budskap, men även genom reaktioner visa på en respons av andras utta-

landen. Detta är en viktig del av kommunikationen eftersom om vi är dåliga på att ge, ta och 

respondera på feedback blir vi sämre på att kommunicera med vår omgivning. Enligt Dimble-

by och Burton är det den icke-verbala kommunikationen som är av störst betydelse för oss 

människor. Den icke-verbala feedbacken känns inte alltid igen men ändå menar Dimbleby och 

Burton att forskning visar att den har mest inflytande på oss och påverkar våra attityder och 

känslor som vi har gentemot någon annan. Ett exempel på att den icke-verbala feedbacken 

skulle kunna påverka oss är om någon talar till en och personen responderar genom att le eller 

                                                 
4
 Feedback ”är kommunikation som svar på ett tidigare budskap. Det innefattar att sändaren anpassar sin kom-

munikationsstil som reaktion på sådan feedback. I samtal ges feedback kontinuerligt. Den kan vara en avsiktlig 

reaktion (t.ex. ett uttalat svar) eller oavsiktlig (t.ex. vissa icke-verbala beteenden).” (Dimbleby och Burton, 1999: 

281) 
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nicka tillbaka till den som talar. Detta kan i sin tur påverka talaren och uppmuntra honom eller 

henne att fortsätta tala.   

 

Gruppkommunikation är kommunikation inom och mellan grupper. Det kan handla om både 

små och stora grupper. Inom de större grupperna brukar människans sätt att förhålla sig till 

varandra vara annorlunda eftersom människor inom den större gruppen oftast förts samman 

av olika anledningar. Ett vanligt exempel på större grupper skulle kunna vara en affärsorgani-

sation eller ett företag. Inom olika företag har människor oftast förts samman och arbetar på 

så sätt i grupp eftersom att de har gemensamma intressen och syften, de gemensamma målen 

är det som fört samman gruppen. För att en grupp ska kunna fungera bra krävs det gruppen 

bildar relationer och gemensamma kommunikationsmönster, med andra ord är en flytande 

interaktion mellan individerna inom gruppen av stor betydelse (Dimbleby & Burton, 

1999:109ff). Det framgår även att kontroll över kommunikationskanalerna ger makt då den 

som har kontroll över kommunikationskanalerna kan styra över vilken information som ska 

föras vidare (Dimbleby & Burton, 1999:150). 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod och vår vetenskapsteoretiska ansats. Vi pre-

senterar även hur vi förberedde undersökningen och hur vårt material har samlats in och 

tolkats. Vi diskuterar hur både vi och respondenterna kan ha påverkat och påverkats av un-

dersökningen, etiska ställningstaganden och studiens reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats – Hermeneutik 

Hermeneutik står för förståelse- eller tolkningslära och handlar om att tolka texter för att ska-

pa förståelse (Allwood & Erikson, 2009:73) Vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt förhållnings-

sätt då det handlar om våra tolkningar av individens upplevelser. Det finns flera tolkningar av 

begreppet text och det kan handla om både skrivna och talade yttranden (Allwood & Erikson, 

2009:73f). Forskare som analyserar en text ur ett hermeneutiskt perspektiv, vill få fram tex-

tens mening och innebörd utifrån författarens perspektiv (Bryman, 2006:370). Att se sitt un-

dersökningsmaterial som en text gör man för att texter är meningsbärande och genom att ana-

lysera på detta sätt kan man undersöka denna mening (Allwood & Erikson, 2006:293).  

     Forskarens förhållningssätt till studien kan beskrivas av den hermeneutiska cirkeln. Det 

handlar om en förståelse för både helheten och delarna vilket innebär att man i tolkningen av 

materialet förstår delarna utifrån den helhetsbild man har fått och av kontexten för undersök-

ningen. Helhetsförståelsen fördjupas också kontinuerligt utifrån analyserandet av varje del. 

     I vår studie vill vi undersöka arbetsgruppen utifrån individernas synvinkel och genom att 

utgå ifrån ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv kan vi skapa en förståelse för gruppen och 

individernas upplevelser av den, även om dessa inte uttrycks direkt. 

 

Genom att arbeta hermeneutiskt utgår vi ifrån vår förförståelse om grupper i allmänhet och 

även vår förförståelse om just den grupp vi har undersökt. Genom arbetets gång relaterar vi 

den nya kunskap vi får till denna förförståelse vilket både kan bekräftas och dementeras. Vårt 

arbete är hermeneutiskt eftersom vi strävar efter ny kunskap. För att kunna nå den kunskap 

och förståelse som krävs är det nödvändigt att vara delaktig och öppen för gruppen. Genom 

att vi besökte arbetsplatsen fick vi intryck och erfarenheter som också präglar oss i vår förstå-

else. Eftersom detta är en hermeneutisk studie är vi påverkade av de fördomar vi har, och vil-

ken kultur vi lever i. Vi har haft erfarenheter om hur grupper fungerar inom en organisation, 

men vill utöka vår kunskap om hur grupper inom ett teknikföretag kan se ut. 
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4.2 Misstankens hermeneutik 

Den franske filosofen Paul Ricoeur intresserade sig för Freud och psykoanalysen, och genom 

detta intresse lyckades han utveckla ett kritiskt tolkningsbegrepp, misstankens hermeneutik. 

Med misstankens hermeneutik menar Ricoeur att meningar har dolda sidor som man kan upp-

täcka genom att komplettera lyssnandet med misstanken. Att tolka är med andra ord att lyssna 

och misstänka. Ricouer eftersträvar en förståelse av människan som innefattar både det med-

vetna och det omedvetna och deras ömsesidiga påverkan (Allwood & Erikson, 2009:92). 

Misstankens hermeneutik kallas även för den kritiska hermeneutiken eftersom syftet med 

hermeneutiken är att avslöja någonting som medvetet eller omedvetet hålls fördolt (Allwood 

& Erikson, 2009:304). Med ovanstående påstående kan man säga att begreppet misstankens 

hermeneutik är skapad inom en psykoanalytisk kontext och har en positiv mening då dess 

användning kan ses som en resurs i meningstolkandet. För att utveckla vår tolkning har vi 

även tänkt använda oss av misstankens hermeneutik. Genom denna ansats kan vi vara kritiska 

till vårt material och försöka se bortom det som sägs.  

 

4.3 Förförståelse 

Alla våra tolkningar är baserade på våra tidigare erfarenheter och det vi ser tolkas oftast ut-

ifrån våra förkunskaper, dvs. förförståelse. Redan från barndomen får vi lära oss att uppfatta 

världen på ett visst sätt vilket formar våra tolkningar av en del situationer, vilket bidrar till att 

vår förförståelse blir omedveten för oss. Med begreppet förförståelse menar vi de synsätt och 

föreställningar som vi människor använder oss av för att förstå någonting. Detta innebär att vi 

inte bara använder oss av våra sinnen för att få en uppfattning om verkligheten, utan snarare 

är våra tolkningar av en viss situation av stor betydelse. Även tidigare känslomässiga upple-

velser bidrar till hur man uppfattar sammanhanget i en viss situation. Exempelvis kan en fors-

kare som tidigare själv har jobbat med en dålig grupp uppfatta teammedlemmarnas berättelser 

på ett mer negativt sätt än någon som inte haft samma upplevelser tidigare. Man kan ändra sin 

förförståelse genom att ta till sig ny kunskap, men för att detta ska ske måste man ”förstå nå-

got som man redan har förstått” (Wallén, 1996; Thurén, 2007). 

Våra frågeställningar handlar om att se vilken relation som finns mellan gruppsammanhåll-

ning och kommunikation samt gruppsammanhållning och motivation/prestation.  

Vår förförståelse baseras på ett socialpsykologiskt tankesätt där vi med hjälp av olika teorier 

som vi har läst under programmets gång har fått en viss förståelse och uppfattning om hur 

människor beter sig i grupper. Vi har även en generell förståelse för hur grupper fungerar och 

vad som är viktigt för att en grupp ska hålla ihop. Vi anser att alla grupper ingår i ett unikt 
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sammanhang som är speciellt för just den gruppen, vi har däremot en förförståelse kring att 

alla grupper är uppbyggda enligt en liknande mall och samhällets förväntningar kring hur 

denna mall ska se ut. Genom de teorier vi har läst under vår utbildning har vi en förförståelse 

om hur den grupp som vi har undersökt kommer att se ut, vilket kommer att prägla vår analys. 

 

Vår förförståelse inför undersökningen är att det finns en relation mellan gruppens samman-

hållning och individens känsla av motivation och prestation. Att de här faktorerna hänger ihop 

tror vi beror på att människan är en social varelse som behöver andra människor för att själv 

må bra. Att må bra på arbetsplatsen tror vi påverkar hur jobbet utförs och därför också moti-

vationen och prestationen. 

     Vår förförståelse är också att det finns en relation mellan gruppens sammanhållning och 

kommunikation. Vi tror att relationen mellan sammanhållning och kommunikation verkar i 

båda riktningar. Med det menar vi att en bra kommunikation är en förutsättning för en god 

sammanhållning och den goda sammanhållningen är i sin tur en förutsättning för fortsatt bra 

kommunikation. Vi menar att sammanhållning och kommunikation hänger ihop eftersom 

gruppmedlemmarna blir mer bekväma med varandra och inte har problem att prata med var-

andra i olika sammanhang. 

     I vår förförståelse om organisationen som helhet antar vi att vi kommer att se att de tillhör 

en specifik organisationskultur där medlemmarna har gemensamma föreställningar om hur 

arbetet ska utföras och även när det gäller hur de förhåller sig till varandra på arbetsplatsen. 

De här förhållningssätten tror vi kommer att påverka även hur sammanhållningen, kommuni-

kationen, motivationen och prestationen kommer att se ut. Efter det inledande besöket då vi 

fick se hur arbetsmiljön såg ut och lite information om hur de arbetade hade vi förförståelsen 

att det finns en viss kommunikation mellan medlemmarna eftersom de sitter i samma rum och 

arbetar, men att kommunikationen mellan de inte är så frekvent då vi fick intrycket av att de 

satt avskilt från varandra. Efter att ha sett de höga skärmarna kring skrivbordet fick vi förförs-

tåelsen att det är svårt att kommunicera och jobba tillsammans som en grupp då de inte kan se 

varandra. 

En av författarna hade en personlig koppling till en av medarbetarna i gruppen, men hade ing-

en inblick i hur gruppen ser ut eller hur de arbetar. Förförståelsen kring gruppens arbete och 

sammanhållning var därför lika hos båda författarna. Förförståelsen hos författaren med per-

sonlig koppling till gruppen är generellt mer positiv och hon har därför en förförståelse att det 

mesta fungerar bra i gruppen. Att ha en sådan förförståelse kan påverka hur resultatet tolkas. 
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4.4 Kvalitativ metod 

De främsta undersökningsmetoderna för att nå kunskap inom ett forskningsområde är kvanti-

tativ och kvalitativ metod. Bryman (2006) beskriver att den kvantitativa metoden har en mer 

positivistisk inriktning vilket innebär att man anser att det finns en objektiv och mätbar verk-

lighet som existerar oberoende av oss. Kvantitativa studier omfattar därför oftast ett omfattan-

de material som kan mätas och generaliseras. Kvalitativ metod innebär ett mer tolkande syn-

sätt då man är intresserad av hur enskilda individer uppfattar sin egen sociala verklighet. Den 

kvalitativa metoden lägger också stor vikt vid ord istället för kvantifiering vid insamlingen 

och analysen av data. Använder man sig av en kvalitativ metod har man även en konstrukti-

vistisk syn på den sociala verkligheten vilket innebär att man ser den som ständigt föränderlig 

eftersom individerna själva skapar den. 

 

Utifrån vårt syfte med undersökningen som är att undersöka individens upplevelse både av 

gruppens och också av sitt eget arbete, har vi valt att använda en kvalitativ metod. Det har vi 

valt eftersom vi vill gå på djupet i en arbetsgrupp och låta alla medlemmar få chansen att dela 

sin subjektiva upplevelse av gruppen. Vår avsikt med undersökningen är inte att få ett genera-

liserbart material, vilket vi hade fått om vi gjort en kvantitativ undersökning, utan istället få en 

utökad förståelse för hur varje enskild gruppmedlem upplever sin tillvaro. En kvalitativ metod 

var ett självklart val för oss då vi strävar efter en ny kunskap och bredare förståelse för hur 

just denna grupp fungerar tillsammans. En kvalitativ studie ger oss möjlighet att tolka materi-

alet och på så vis förändra vår förförståelse. Eftersom vi varit intresserade av individernas 

upplevelser kunde vi, genom en kvalitativ undersökning, få fram utförligare svar. En kvantita-

tiv studie skulle kunna ge oss ett annorlunda resultat då medlemmarna hade kunnat uttrycka 

sig friare eftersom det då finns en möjlighet att vara mer anonym. Vi anser ändå att en kvalita-

tiv metod var det bästa sättet att gå tillväga utifrån vårt syfte med uppsatsen. 

 

Vid insamlingen av vårt material valde vi att använda semistrukturerade intervjuer. En semi-

strukturerad intervjuform är baserad på en intervjuguide med frågor som är mer allmänna än 

vid en strukturerad intervju (Bryman, 2006:127). Att frågorna är mer allmänt formulerade gör 

att vi kan gå på djupet i vissa frågor och ha möjlighet att ställa följdfrågor. Vi har även möj-

lighet att ställa frågorna i olika ordningsföljd baserat på hur svaren ser ut vilket gör att inter-

vjun känns mer som ett samtal än en förhörssituation. 
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Eftersom kvalitativ forskning handlar om tolkningar har vi även valt att redovisa vår egen 

förförståelse då den har stor betydelse för hur vi senare tolkar materialet. Vi har också valt att 

redovisa hur vi tror att undersökningen kan ha påverkat både gruppen och de enskilda med-

lemmarna 

 

4.5 Urval och begränsningar 

För att utföra vår undersökning bestämde vi oss för att leta efter en mindre grupp som bestod 

av ca 10 medlemmar. Vi tänkte oss en grupp i någon typ av kontorsmiljö eftersom vi sökte en 

grupp som jobbar tillsammans med många olika uppgifter och även med vissa projekt. Vi 

sökte en grupp som har ett nära samarbete och ett gemensamt mål för sina arbetsuppgifter och 

kontaktade flera större företag där vi tänkte oss att det kunde finnas grupper som stämde över-

ens med våra kriterier. Då vi inte fick någon respons från dessa företag bestämde vi oss för att 

använda personliga kontakter för att komma i kontakt med en arbetsgrupp. På detta sätt fick vi 

kontakt med chefen för den arbetsgrupp som vi har studerat. Personen vi känner sedan tidiga-

re är en av medlemmarna i gruppen som vi har studerat vilket kan ha påverkat resultatet, men 

vi strävade efter att utföra studien på ett sådant sätt att detta inte skulle ha någon avgörande 

betydelse. Den arbetsgrupp som vi fick kontakt med bestod av nio medlemmar vilket var pas-

sande för vår undersökning då alla medlemmar kunde vara delaktiga och på så sätt fick vi 

även information baserat på alla medlemmarnas upplevelser och perspektiv. Något som skulle 

kunna ha begränsat vår undersökning negativt var att det skulle ha räckt med att endast en 

respondent valde att inte delta i undersökningen vilket hade bidragit till att vi inte skulle ha 

fått det intervjumaterial som krävdes för att kunna genomföra undersökningen.  

 

Urvalet för undersökningen är ett bekvämlighetsurval vilket innebär att vi använde oss av en 

grupp som genom kontakter fanns tillgänglig för oss. Bryman (2002) skriver att resultatet från 

en undersökning grundad på bekvämlighetsurval kan leda till att man kan göra kopplingar till 

tidigare forskning inom samma ämne och detta har vi tagit fasta på i vår undersökning. Ge-

nom att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval har det förenklat vår kvalitativa studie då 

undersökningen går ut på att göra tolkningar samt få en bredare förståelse för gruppmedlem-

marna inom den specifika gruppen. Bekvämlighetsurvalen ser vi som en tillgång snarare än 

som ett hinder eftersom det dels har gett oss tillgång till en grupp som vi annars inte hade fått 

kontakt med, men även att det fanns en ökad benägenhet att ställa upp då man även ställde 

upp för en teammedlem. 
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På grund av att vår studie var tidsbegränsad och vi var tvungna att begränsa vårt syfte så 

mycket som möjligt, valde vi att undersöka sammanhållningens relation till motivation, pre-

station och kommunikation. Det finns även andra saker som är relaterade till sammanhåll-

ningen som vi inte har tagit upp exempelvis ledarskap, maktfördelning, genusperspektiv, 

gruppsammansättning etc. men eftersom att detta hade blivit för omfattande för vår tidsram, 

fick vi göra begränsningar och därmed var vi tvungna att utesluta dessa faktorer.  

 

4.6 Tillvägagångssätt  

Vi lyckades få kontakt med chefen för arbetsgruppen, genom vår personliga kontakt, som såg 

väldigt positivt på vår studie. Chefen hjälpte oss att få en kontaktperson inom den grupp som 

vi senare kom att undersöka, kontaktpersonen var någon annan än den person som vi redan 

kände. Vi diskuterade med varandra och även med chefen huruvida vi borde berätta för grup-

pen att vi redan innan hade en personlig koppling. Chefen tyckte att vi borde vara öppna och 

vi diskuterade för- och nackdelar med det. Fördelarna skulle kunna vara att det underlättade 

väldigt mycket att komma in i företaget och få teammedlemmarna att ställa upp på intervjuer 

och att det även kunde vara en bidragande orsak till att teamet ställde upp att delta i vår un-

dersökning. Nackdelarna skulle kunna vara att respondenterna kunde känna sig begränsade i 

sina svar då det kunde finnas en osäkerhet att inte veta om svaren senare skulle föras vidare 

till någon annan i gruppen. 

     Vi fick kontakt med teamleadern för arbetsgruppen och bestämde en dag och tid då det 

passade att vi kom dit. En vecka innan vi skulle börja med våra intervjuer besökte vi kontoret 

i Göteborg för att vid detta tillfälle presentera oss själva och vår undersökning. Varför vi val-

de att besöka gruppmedlemmarna en gång innan vi påbörjade undersökningen beror på att vi 

ville dels få en klarare bild av hur arbetsplatsen såg ut för att bättre kunna anpassa vår inter-

vjuguide, men även för att förbereda gruppmedlemmarna på vad vi skulle göra där och ge 

dem en bild av oss. Vi ville förbereda dem muntligt på hur studien kommer gå till och även 

göra oss själva mindre främmande för dem. På detta sätt anser vi att vi även har försökt ta 

hänsyn till gruppens perspektiv.  

     Vid första besökstillfället var fyra personer på plats och två deltog via högtalartelefon. Vi 

lämnade också skriftlig information om undersökningen som de som inte var där kunde ta del 

av. Vid detta tillfälle informerade vi också om frivillighet, anonymitet och konfidentialitet. Vi 

hade bestämt oss för att vara öppna med att vi kände någon i gruppen och trodde att chefen 

eller teamleadern redan hade berättat för alla innan vi kom dit. Det visade sig dock att de inte 

var medvetna om detta vilket gjorde att vi själva fick berätta. Informationen gav upphov till 
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förvånade reaktioner och vi kände behov av att ytterligare betona konfidentialiteten. Vi upp-

levde däremot, när vi kom tillbaka efter en vecka och de fått tid att smälta informationen, att 

detta ändå inte hade en betydande roll för hur de svarade på frågorna.  

 

Vi skrev en intervjuguide som vi delade in i tre delar, kommunikation, sammanhållning och 

prestation/motivation, som är baserade på de teman som vår frågeställning ämnar besvara. 

Senare gjorde vi två provintervjuer med personer som inte var relaterade till gruppen för att se 

hur intervjuguiden fungerade praktiskt och om det behövde göras förändringar. Vi märkte då 

att en del frågor behövde struktureras om. Vid vårt första intervjutillfälle hade vi bestämt med 

fyra personer om vilken ordning vi skulle ta intervjuerna. Genom vår kontaktperson fick vi 

bestämda tider för intervjuerna, baserat på våra önskemål om att varje intervju skulle vara en 

timme. Mot slutet av dagen fick vi även möjlighet att intervjua en femte person vilket vi tyck-

te var bra då vi endast behövde åka till kontoret två gånger istället för tre som vi hade plane-

rat. Förändringen i planeringen gav oss mer tid för transkribering av materialet.  

 

Vi upplevde att gruppen som helhet var väldigt tillmötesgående. I planeringen för vårt fältar-

bete upplevde vi att de anpassade sig efter våra önskemål trots att vi sa att vi kunde anpassa 

oss efter deras schema. Vi kände att vi fick bra kontakt med vår kontaktperson och att hon 

gjorde sitt bästa för att underlätta för oss och att få allt att fungera. Vid intervjutillfällena fick 

vi tillgång till ett samtalsrum där vi kunde vara privata, vilket vi upplevde som ytterligare ett 

sätt från deras håll att underlätta vårt arbete på.  

 

Under intervjuerna deltog båda författarna och tog ansvar för varannan intervju. På detta sätt 

kunde en observera och vid behov ställa följdfrågor samtidigt som den andra ledde intervjun. 

Att lägga upp intervjuerna på det här sättet såg vi som positivt eftersom det då var mindre risk 

att vi utelämnade frågor som vi ansåg vara viktiga. Att båda var med under intervjun gav även 

möjlighet att observera och anteckna beteenden hos respondenterna då vi ansåg att det kunde 

vara betydande för vår tolkning av deras svar. En negativ aspekt av detta skulle kunna vara att 

respondenterna kunde känna att det var ett ojämnlikt förhållande i intervjusituationen då det 

kunde upplevas som vi var två personer mot en. Om någon respondent kände att de inte var 

bekväma med att besvara vissa frågor kanske detta skulle kunna vara en anledning. Anled-

ningen till att vi ändå valde att gå till väga på detta sätt var att vi ansåg att fördelarna överväg-

de nackdelarna då vår fokus låg på att få in så omfattande material som möjligt. 
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Vi upplevde att en del av våra respondenter var ganska stressade och därmed inte så fokusera-

de på intervjun som vi hade önskat. Vi upplevde att flera av respondenterna verkade ha tan-

karna på annat håll och tyckte att en timme var lång tid att vara borta från arbetet. Detta på-

verkade de svar vi fick då vi trots följdfrågor inte lyckades få fram ett utförligt svar på våra 

frågor. Det här gällde dock inte alla respondenter. Intervjun ägde rum i ett samtalsrum bara 

några meter ifrån gruppens kontor. Anledningen till att vi satt så nära gruppmedlemmarnas 

kontor var för att underlätta för gruppen att ta sig till oss och därmed även spara tid. Att vi satt 

så nära deras kontorsrum kan ha varit en bidragande orsak till att en del kände mer stress ef-

tersom de relaterade just den miljön till jobb och därmed hade svårigheter att släppa tankarna 

på sina arbetsuppgifter. Om vi hade haft intervjuerna någon annanstans kanske respondenter-

na hade varit mer inställda på att vara borta från jobbet en timme och därmed inte känt i sam-

ma utsträckning att vi tog så mycket av deras arbetstid. Trots detta ansåg vi att denna lösning 

var mest praktiskt genomförbar. 

     Vid två tillfällen efter intervjuerna skickade vi ut ett fåtal nya frågor via mail för att 

komplettera det material vi hade och utöka vår förståelse för de svar vi redan hade fått. 

(Vi har funderat på hur vi skulle kunna göra undersökningen annorlunda, detta beskrivs i den 

avslutande reflektionen). 

 

4.7 Etisk reflektion 

I den inledande fasen till uppsatsen besökte vi arbetsgruppen för att informera om vårt syfte 

med undersökningen och hur vi hade tänkt gå tillväga. Vid detta tillfälle informerade vi även 

om frivillighet, anonymitet och konfidentialitet. 

 

Frivillighet: Vi informerade om att deltagandet i vår undersökning var frivilligt och att re-

spondenterna skulle ha möjlighet att avbryta intervjuerna ifall de av någon anledning inte 

skulle vilja fortsätta.  

 

Anonymitet: Vi informerade om att deras svar inte på något sätt skulle kunna kopplas till dem 

personligen och att resultatet vi redovisar i undersökningen på så sätt inte skulle kunna kopp-

las till en enskild person. Vi ansåg att det skulle bli en tydligare sammanhängande text om vi 

använde fingerade namn istället för att benämna respondenterna som person A, B, C etc. Ef-

tersom arbetsgruppen hade en ojämn könsfördelning skulle de fingerade namnen kunna inne-

bära att männens svar lättare kunde identifieras, därför skickade vi ut en personlig förfrågan 

om deras åsikter angående fingerade namn. 
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Konfidentialitet: Vi informerade om att resultatet som vi har fått fram genom intervjuerna 

enbart ska användas i forskningssyfte och endast till denna uppsats. Vi förtydligade även vad 

detta innebar, att intervjuerna inte skulle sparas efter avslutat arbete. 

 

Vi har funderat mycket kring hur vi skulle presentera resultatet av vårt material eftersom vi 

inte ville skriva den på ett sätt där någon kunde bli utpekad, då det kan leda till personliga 

konsekvenser. Ett exempel skulle kunna vara ifall någons citat skulle framställa chefen på ett 

negativt sätt och citatet på något sätt skulle kunna kopplas till den personen. Detta har gjort att 

vi varit extra noga med vilka citat vi ska ta med och vilka som ska utebli.  

 

Att vara ärlig och öppen när det gäller syfte och tillvägagångssätt var ett viktigt etiskt ställ-

ningstagande för oss. Då en av författarna hade en personlig koppling till en av respondenter-

na diskuterade vi huruvida vi skulle vara öppna med detta och hur det i så fall skulle kunna 

påverka gruppmedlemmarna. Vi tänkte att det kunde finnas en misstänksamhet mot oss på 

grund av detta och att respondenterna kunde känna sig osäkra på att deras svar verkligen inte 

skulle delas med någon annan. Vi betonade därför anonymiteten extra mycket för att senare få 

en så naturlig intervju som möjligt. Vi ville att deras svar så lite som möjligt skulle påverkas 

av det faktum att det fanns en personlig relation till en av gruppmedlemmarna. Vi tror ändå att 

detta fanns med i medvetandet hos respondenterna under intervjuns gång. 

 

4.8 Påverkan 

En kvalitativ och hermeneutisk studie baseras på både våra och respondenternas tolkningar. 

Vi har ställt frågorna utifrån vår förståelse, men vi kan inte veta att respondenterna tolkar frå-

gan på samma sätt eftersom de tolkar den utifrån sin egen förståelse. Med detta menar vi att vi 

utifrån vår kunskap har en definition av exempelvis begreppet sammanhållning och vi ställer 

frågan baserad på denna definition. Respondenten kan i sin tur ha en annan definition på 

samma begrepp och svarar då utifrån sin definition vilket kan göra att våra tolkningar av 

samma begrepp inte går ihop. Att svaren baseras på tolkningar från båda håll kan leda till 

misstolkningar som gör att vi inte nödvändigtvis får de svar som vi hade önskat. Det kan leda 

till en förändring i både vår egen och respondenternas förförståelse. 

 

Vi tänker att vi omedvetet kan ha påverkat respondenternas svar eftersom vi har valt ut vilka 

frågor vi ska ställa utifrån vad vi anser vara relevant för vår undersökning. Det har gjort att vi 
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medvetet och omedvetet har tagit med vissa frågor och uteslutit andra som skulle kunna ha 

bidragit till ett annat resultat.  

 

Att vi kommer in i denna arbetsgrupp kan bidra till att vi skakar om tillvaron för gruppmed-

lemmarna lite, på grund av att de är vana vid att vara själva i sin grupp och nu kom vi som 

utomstående in för att studera dem. Något annat som kan skaka om är att de kanske strukture-

rat upp sitt arbete på ett visst sätt för att hinna med allt, och när vi kommer för att ta tid från 

arbetet kan det orsaka störningar i den individuella arbetsprestationen.  

     Vi tänker även att det kan påverka respondenterna när de senare får läsa uppsatsen. Efter-

som gruppmedlemmarnas åsikter kommer fram kan det leda till diskussioner ifall deras åsik-

ter går isär. Hur det påverkar dem är däremot upp till gruppen. De har ett val att antingen ta 

itu med dessa åsikter på ett konstruktivt sätt eller ignorera varandras åsikter vilket kan orsaka 

spänningar i gruppen. 

 

Respondenternas svar kan ha påverkats av att de är en liten grupp och att det finns en risk för 

igenkänning i materialet. Det kan ha lett till att de var medvetna om hur de svarade eftersom 

de kunde känna att det fanns en risk att det de sa skulle kunna påverka dem. Eftersom gruppen 

är så pass liten kan detta även göra teamleadern utsatt. Vi tänker att teamleadern är utsatt ef-

tersom hon är ensam om sin roll och både det som sägs av henne och om henne skulle kunna 

kopplas till henne och leda till negativa konsekvenser.  

     Vi informerade tidigt och flera gånger om att deras svar är anonyma och konfidentiella 

men vi upplevde i början att det trots allt fanns en del tveksamheter kring detta. Vi upplevde 

att en del var osäkra på att deras svar faktiskt inte skulle delas med någon. Det gjorde att vi 

flera gånger betonade att deras svar inte skulle kunna kopplas till dem.  

     Vi kan också tänka oss att chefens intresse av att läsa den färdiga uppsatsen kan ha påver-

kat respondenternas svar. Vi upplevde att några av respondenterna såg detta som en möjlighet 

att kunna uttala sig och förmedla sina åsikter och på detta sätt ge chefen en annan inblick i 

gruppen och också på sikt kunna förändra vissa saker. Däremot upplevde vi att några andra 

såg det faktum att chefen skulle läsa uppsatsen som ett hinder för att verkligen våga säga vad 

de tycker. Det kan ha begränsat svaren hos några av våra respondenter.  

 

Studiens syfte är inte att leta efter eventuella problem i gruppen och försöka lösa dem utan 

istället utöka både vår egen och gruppmedlemmarnas förståelse för varandra. Vi hoppas att 

detta i sig kan leda till att medlemmarna börjar reflektera kring hur de själva förhåller sig till 
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gruppen och hur de påverkar varandra. Om gruppmedlemmarna skulle vilja göra en föränd-

ring i gruppen efter detta, är självreflektionen viktig då man istället för att fokusera på andras 

fel och brister funderar över vad man själv kan göra annorlunda. Vi tänker att denna studie 

även kan bidra till en utveckling för gruppmedlemmarna då det kan leda till att de inser att de 

inte är ensamma om sina känslor och tankar. Att få denna insikt kan bidra till ökad kommuni-

kation i gruppen vilket på sikt leder till ökad förståelse och förbättring. Ett exempel på det här 

skulle kunna vara att om det är många andra som delar samma åsikt om något så kan de 

gemensamt prata om det för att få till en förändring.  

 

4.9 Reliabilitet/validitet  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen. Lite olika begrepp inom reliabilite-

ten är extern reliabilitet (Bryman, 2006:257) och stabilitet (ibid. s.86) som handlar om huru-

vida samma resultat hade uppnåtts ifall undersökningen skulle upprepas. Ifall det är flera 

forskare som arbetar tillsammans är begreppen intern reliabilitet och internbedömarreliabil-

itet viktiga (Bryman, 2006:86, 257). Dessa begrepp rymmer forskarnas subjektiva bedöm-

ningar av materialet och att resultatet kan tolkas olika av olika forskare. Därför kommer man 

oftast överens om hur man ska tolka det aktuella materialet. 

     Bryman (2006) beskriver att extern reliabilitet är svårt i kvalitativ forskning eftersom det 

inte handlar om mätbara resultat och detta anser även vi är fallet i vår studie då resultatet inte 

är mätbart och att det finns flera faktorer som har påverkat de svar vi fick. Vi anser att det inte 

går att fastställa att resultatet av en ny undersökning i samma grupp skulle bli likadant då det 

handlar om respondenternas upplevelser och medvetenhet av olika situationer och genom vår 

undersökning kan gruppmedlemmarnas reflektioner ha förändrats. Vi anser även att resultatet 

av undersökningen skulle kunna bli annorlunda med andra forskare som har en annan förförs-

tåelse och ett annat sätt att tolka materialet. Eftersom undersökningen handlar om responden-

ternas subjektiva upplevelser kan inte resultatet mätas i siffror och inte heller generaliseras till 

att gälla för fler personer. Vi anser därför att reliabilitetsbegreppet inte är av så stor betydelse i 

vår undersökning. 

     Validitet handlar om att se till att studien undersöker det som den ska undersöka och att se 

till att slutsatserna hänger ihop med resultatet. Inom validitet är begreppet intern validitet vik-

tigt (Bryman, 2006:44, 257). Det handlar om att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

de observationer som har gjorts och de teorier som redovisas. Det handlar också om kausalitet 

och huruvida de slutsatser man har dragit är hållbara. Exempelvis om vi har påståendet att x 
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orsakar y så är det viktigt att vara säker på att det verkligen är så och att det inte är någon an-

nan faktor inblandad. 

     Vi har varit noga med att diskutera de resultat vi har fått fram och hur vi ska förstå dem. 

Våra tolkningar har ibland skiljt sig åt och vi har då varit noga med att prata om detta och 

tillslut nått fram till en gemensam tolkning som båda är överens om. Vi har också varit noga 

med att inte anta att det finns kausaliteter som vi inte kan bevisa och har därför dragit slutsat-

sen att flera faktorer hänger ihop, men vi kan inte dra någon slutsats av vad som påverkar vad. 

Exempelvis har vi dragit slutsatsen att sammanhållning och kommunikation hänger ihop, men 

inte att det ena orsakar det andra. Det var viktigt för oss att ge intervjupersonerna så mycket 

utrymme som möjligt för att dela sin upplevelse för att vårt material i största utsträckning 

skulle vila på resultatet och inte på våra tolkningar. 

     Validitet handlar även om att anknyta det material vi fått in till teorierna, vilket vi anser att 

vi har gjort. Vi anser även att vår studie svarar på den frågeställning och det syfte vi hade med 

studien och genom att dela in intervjuguiden utifrån de teman som vår frågeställning utgick 

ifrån ser vi till att vårt empiriska material är relevant för att besvara frågeställningen. Baserat 

på detta anser vi att vår studie är valid.  
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5. Resultat 

Vår empiriska undersökning baseras på nio semistrukturerade intervjuer. Vi har delat in resul-

tatet i sex teman som är ”gruppnormer och organisationskultur”, ”gruppsammanhållning”, 

”kommunikation”, ”motivation och prestation” och ”relationer utanför jobbet. Det första 

temat, gruppnormer och organisationskultur, beskriver hur gruppens arbetssystem ser ut och 

hur medlemmarna förhåller sig både till varandra som individer och till gruppen. Det kan ex-

empelvis handla om hur man ber om hjälp med vissa problem. Temat beskriver också hur 

arbetsmiljön ser ut. Det andra temat, gruppsammanhållning, redogör för hur medlemmarna 

känner sig i gruppen och om hur problemen de har är hela teamets problem. Det handlar även 

om hur medlemmarna trivs i gruppen och hur de lär känna varandra, främst på ett arbetsrelate-

rat plan. Temat kommunikation är en beskrivning av hur gruppen kommunicerar både munt-

ligt och skriftligt. Det beskriver också den delaktighet som finns inom gruppen gällande var-

andras problem och uppgifter. En liten del av detta tema handlar även om mer formell kom-

munikation. 

     Det fjärde temat, motivation och prestation, handlar om vad medlemmarna uppger gör dem 

motiverade och hur de känner för arbetet. Det handlar också om vad som får medlemmarna att 

känna sig omotiverade och hur både känslan av att vara motiverad och att vara omotiverad 

påverkar prestationen i olika riktningar. Det handlar också om hur man ser på ansvar i grup-

pen och hur man ser på gruppens arbetsuppgifter. Temat relationer utanför jobbet beskriver 

det som gruppmedlemmarna gör tillsammans som inte har med arbetet att göra. Där beskrivs 

fikapauser, andra aktiviteter som man gör tillsammans och vilken relation som finns till per-

soner som har varit en del av gruppen, men inte längre är det.  

     Vi börjar med en beskrivning av hur arbetsplatsen och arbetsgruppen ser ut för att ge en 

klarare bild av kontexten för vår undersökning. 

 

5.1 Gruppnormer och organisationskultur 

Gruppen har ett självstyrande arbetssystem, vilket innebär att de själva tar ansvar för de upp-

gifter som ska göras för att uppnå gruppens mål. Hur gruppmedlemmarna får nya uppgifter 

kan jämföras med en liten låda där det ligger olika problem. Ur lådan kan de sedan plocka de 

problem de vill lösa och oftast väljer de problem baserat på prioritet och hur lång tid det tar att 

lösa dem. En del medlemmar anger även att de väljer problem baserat på sina tidigare kun-

skaper inom området eller det de själva känner att de behöver lära sig mer av. Vilka uppgifter 

man tar kan man i stor utsträckning välja själv. Vissa uppgifter fördelas även på medlemmar-
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na beroende på hur viktiga de är och om de skulle riskera att inte bli lösta. Även större projekt 

är arbetsuppgifter som fördelas på medlemmarna. Eftersom de flesta i teamet tidigare har job-

bat på det företag som de nu har som kund, händer det ibland att det företaget har önskemål 

om vem som ska lösa problemet. Detta försöker de tillmötesgå, men det är inte alltid möjligt. 

 

Sättet man förhåller sig till gruppen är något gruppen tillsammans har byggt upp och som 

medlemmarna efterlever. Miljön på arbetsplatsen är ganska trygg och öppen och eftersom 

gruppmedlemmarna har arbetat tillsammans i många år har detta skapat vissa sätt att agera 

och förhålla sig till olika saker. En del av gruppens kultur är att man förväntas ställa upp och 

hjälpa de andra teammedlemmarna när de har frågor eller problem. När man har en fråga för-

väntas man kunna ställa den till vem som helst och alla uppger att de är beredda att hjälpa till. 

Det var ingen som upplevde det som ett problem att fråga andra om hjälp och inte heller nå-

gon som upplevde att det var ett problem att bli tillfrågad om något. I de flesta fall tyckte de 

inte heller att de blev störda i sitt eget arbete, men i enstaka fall kunde det kännas som ett 

störningsmoment eftersom man då blir engagerad i de andras uppgifter och det finns en risk 

att man tappar fokus på sitt eget arbete.  

 

En del av gruppens kultur är att ett vanligt sätt att be om hjälp är att ställa frågan rätt ut i 

rummet vilket upplevs som både positivt och negativt. Det positiva är att den som har ett svar 

på frågan kan ställa upp och det bidrar också till en känsla av att vara delaktig i gruppen efter-

som man även får ta del av de andras uppgifter och problem. Så här beskriver Susanne hur 

hon upplever denna öppna arbetsmiljö: 

 

”Man lär sig ju en hel del också genom att höra vad som sägs så för mig är 

det ju positivt för jag hör ju vilka problem de brottas med […]. Den feed-

backen får jag ju inleva då när de sitter och talar högt och det är ju en    

positiv grej.” 

 

Det som upplevs som negativt med detta sätt att arbeta är att ljudnivån ibland kan bli lite hög. 

Vissa upplevde det som ett problem då man lätt kan tappa fokus på sitt eget arbete och att det 

ibland kan vara svårt att koncentrera sig. Trots detta vill de flesta teammedlemmar ha en mer 

öppen miljö för att komma varandra närmare. Då de nyligen har bytt kontor upplever många 

en skillnad i gruppens gemenskap. På det tidigare kontoret hade de haft en mer öppen miljö 

och många hade tagit bort de skärmar som separerade dem från varandra, vilket en del tyckte 
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var bättre. Martin beskriver att han tycker att det finns både fördelar och nackdelar med att 

sitta i ett öppet kontorslandskap: 

 

”Sitter man och jobbar mer ihop med nån mycket är det lätt att slänga iväg 

en fråga eller så där i ett landskap, det är en fördel då, men nackdelen är ju 

också att folk stör varandra mycket mer.” 

 

En möjlighet på arbetsplatsen är att kunna sitta någon annanstans än på kontoret. Vissa behö-

ver detta för att kunna sitta ute hos kunden, medan andra tycker att det är en fördel att kunna 

sitta hemma och jobba ibland, då det kan vara lättare att koncentrera sig på vissa uppgifter 

eller att det då går lättare att kombinera med andra aspekter av livet, exempelvis sjuka barn. 

De flesta tyckte ändå att det var bäst att sitta på kontoret, men det är sällan alla är på plats 

samtidigt. I och med att jobbet är upplagt som det är har det även blivit accepterat att jobba på 

detta sätt. Möjligheten att kunna sitta var man vill under arbetstid har utvecklats gemensamt 

med gruppen och organisationen, detta har blivit en kultur och norm som blivit en del av arbe-

tet.  

 

5.2 Gruppsammanhållning 

Majoriteten av gruppen tycker att sammanhållningen är bra eftersom de har ett gott samarbete 

och ställer upp för varandra. De flesta gruppmedlemmar kände sig bekväma i gruppen och 

med sin egen och andras personlighet på arbetsplatsen. Det är exempelvis accepterat att man 

delar med sig olika mycket av sitt privatliv. Det var inte heller någon som kände sig utanför 

vilket gjorde att de flesta kände sig som en del av teamet oavsett var de befann sig, däremot 

kände de flesta att de inte var lika delaktiga i gruppens arbete om de inte satt på kontoret. 

Många upplevde att det fanns medlemmar som var mer eller mindre involverade i gruppen, 

men inte att det var någon som stod utanför.  

 

En aspekt av gruppsammanhållningen är att man inte ser problem som individuella problem 

utan som teamets problem. Gruppen har gemensamma mål, men alla arbetar med individuella 

uppgifter för att gruppen ska uppnå dessa. Då de måste vara medvetna om vad som ska göras 

och vilka uppgifter de andra arbetar med ökar samarbetet mellan gruppmedlemmarna. Marita 

beskriver gruppens sätt att förhålla sig till arbetet och kollegorna på följande sätt: 
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”Det är ingen så här konkurrens eller nåt riktigt som, som nån som tycker 

att ’det här är mina grejer det här ska bara jag kunna’, det är liksom ingen 

som tycker att ’åh du tog mitt jobb för mig’ eller… nja ingen prestige så, 

har vi överhuvudtaget inte alls.” 

 

Gruppens arbetsuppgifter är något väldigt få inom företaget arbetar med. Företaget består av 

flera tusen anställda och det är bara tre grupper som arbetar med just detta. Det gör att de är 

ganska ensamma om sina arbetsuppgifter och problem. Det finns inte många andra som syss-

lar med samma sak och som ett resultat av detta måste gruppen samarbeta och vända sig till 

varandra.  

     Gruppmedlemmarna har tillsammans arbetat sig fram till hur de ska få en fungerande 

grupp vilket har gjort att de lär känna varandra bra när det gäller arbetsrelaterade frågor. De 

vet vilka kunskaper de andra har och vem det är bäst att vända sig till med olika problem. De 

kan utnyttja varandras kunskaper för att underlätta arbetsprocessen, vilket också bidrar till att 

de på ett mer effektivt sätt uppnår gruppens mål.  

 

Flera av respondenterna ansåg att gruppens goda sammanhållning var betydelsefullt när det 

gällde hur de trivs på arbetet. Många sa att arbetsuppgifterna ibland kunde kännas tråkiga, 

men eftersom de trivdes så bra i gruppen var det ändå roligt att gå till jobbet. Flera medlem-

mar uttryckte att sammanhållningen är en stark bidragande orsak till att man stannar kvar och 

inte söker sig till något annat arbete. 

 

5.3 Kommunikation 

De flesta i gruppen tyckte att kommunikationen fungerade bra. Dels för att man alltid kan 

ställa frågor och få svar och dels för att man kan använda sig av olika sätt att kommunicera. 

Det vanligaste sättet att kommunicera på är att prata direkt med varandra. Det finns också ett 

chattverktyg som de ofta använder för att kommunicera med de som inte är närvarande på 

kontoret, men även mellan de som sitter på kontoret när det gäller information de inte vill att 

alla andra ska ta del av eller när det gäller speciell information angående ett problem som 

måste anges exakt, exempelvis text från något felmeddelande. Trots att denna möjlighet finns 

upplevde alla att gruppen kommunicerade mer muntligt än skriftligt. De flesta föredrar att 

kommunicera muntligt eftersom det är lättare att uttrycka sig utan att det blir missförstånd. 

Eftersom tonlägen och betoningar går förlorade i skrift kan det bli missuppfattningar om hur 

budskapet framförs. Med missförstånd menas då inte vad som sägs utan snarare hur det sägs. 
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Gruppen har en öppen kommunikation
5
  vilket innebär att alla är med och deltar i diskussioner 

som rör teamet och arbetet. Detta gör det möjligt för teammedlemmarna att vara delaktiga i 

varandras problem och därmed har de koll på varandras arbete till viss del. Genom en sådan 

kommunikationsstruktur är medlemmarna medvetna om varandras kunskaper och tidigare 

erfarenheter av vissa arbetsuppgifter. Det gör att de vet vem de ska vända sig till rörande olika 

frågor. Man vet vem som nyligen gjorde en viss uppgift eller om det finns något som någon är 

extra bra på. Det är några av de faktorer som påverkar vem de väljer att vända sig till i första 

hand. 

 

Att gruppen har en öppen kommunikation underlättar ofta även individernas egna arbetsupp-

gifter eftersom de då vet vad de andra arbetar med och vilka problem de har. 

     Konversationen på arbetsplatsen handlar inte heller bara om problem eller andra arbetsre-

laterade frågor utan man pratar också en del om vardagliga saker vilket bidrar till att alla upp-

lever att det är en god stämning i gruppen. Den goda stämningen är en anledning till att majo-

riteten föredrar att arbeta på kontoret. En annan anledning till att man föredrar att arbeta på 

kontoret är att man upplever att man missar mycket när man jobbar hemma. På frågan varför 

hon föredrar att arbeta på kontoret svarar Viktoria: 

 

”Dels för den sociala biten och dels så tycker jag att man missar mycket yt-

prat liksom när man sitter hemma. […] Vi diskuterar mycket och så här och 

det missar man helt när man är hemma tycker jag.” 

 

När någon vill ha hjälp eller vill diskutera ett problem med någon brukar de gå till den perso-

nen och prata direkt eller bara ställa frågan rakt ut. Eftersom de ofta kommunicerar på detta 

sätt upplever många att det är ett problem med de höga skärmarna. De upplever att det är svårt 

att få kontakt med de andra i gruppen när de inte kan se dem. Det fanns enstaka personer som 

tyckte att skärmarna inte var något problem utan snarare en hjälp för att kunna koncentrera sig 

på sitt arbete. Så här beskriver Fredrik hur han upplever att kontorets utformning påverkar 

kommunikationen: 

 

                                                 
5
 En öppen kommunikation tillåter att alla medlemmar deltar på lika villkor och alla medlemmar får komma till 

tals. När alla idéer och förslag kan komma fram ökar möjligheten att förbättra gruppens produktivitet. (Wheelan, 

2011:61) 
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”Och så har vi skärmar runt skrivbordet som gör att vi blir… ja det är som 

att bli instoppad i ett bås, man ser inte de andra. Eftersom vi pratar mycket 

med varann så fort det är nånting och går runt så är det väldigt bra att kun-

na se varann också… men eh.. samtidigt är det väldigt bra rum för det är 

ofta tyst, man blir inte störd heller.” 

 

När det gäller mer formell kommunikation, exempelvis om hur arbetsuppgifterna ser ut, upp-

lever flera respondenter att det ibland finns oklarheter. Det fanns flera personer som upplevde 

att arbetsuppgifterna inte alltid är helt tydliga och att hur ansvar fördelas inte heller alltid är 

helt klart för alla. Vid vissa tillfällen kan det även uppstå missförstånd gällande vem som ska 

göra vad och hur det ska utföras. Missförstånd kan ske både i den nedåtriktade och i den late-

rala kommunikationen.
6 

 

5.4 Motivation och prestation 

När det gäller motivationen påverkar inte yttre omständigheter så mycket utan det handlar mer 

om den individuella tillfredsställelsen att göra ett bra jobb och att vara till nytta. På frågan vad 

som motiverar dem svarar många först på ett skämtsamt sätt att det är lönen, men kommer 

sedan in på andra saker. Mycket handlar om att man trivs med att ha något att göra, att man 

trivs med arbetskamraterna och att det känns bra att kunna göra ett bra jobb. På frågan vad 

som motiverar henne att utföra sitt arbete svarar Susanne: 

 

”Inre tillfredsställelse […] det är väl alltid trevligt om nån uppskattar det 

man gör men där tror jag igen att det är viktigt att jag känner mig nöjd.” 

 

Även Måns svarar liknande på denna fråga: 

 

”Ja jag får ju ingen lön om jag inte kommer hit (skratt) nej men det är ju… 

oftast drivs man ju av att det är roligt… att det är kul att det blir rätt och att 

det blir gjort så” 

 

                                                 
6
 Med nedåtriktad kommunikation menas den information som förmedlas nedåt i organisationen ofta ifrån någon 

med en överordnad roll. Denna kommunikation har ofta en styrande och vägledande karaktär. Med lateral kom-

munikation menas den information som sker på samma organisationsnivå. Det handlar alltså om kommunikatio-

nen mellan kollegorna (Kaufmann & Kaufmann 2010:404ff) 
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Medlemmarna i gruppen har olika grad av utbildning för just detta. Det finns medlemmar som 

har ingenjörsutbildningar och andra som är mer självlärda efter gymnasiet och har läst enstaka 

kurser som är relevanta för detta arbete. Att medlemmarna har utbildning för arbetet visar att 

det finns ett intresse för arbetet och att det i stor utsträckning är ett medvetet val medlemmar-

na har gjort. Alla upplevde också att när det gäller själva arbetsuppgifterna får de använda 

sina kunskaper på ett tillfredsställande sätt. Detta visar att de inre faktorerna i stor utsträck-

ning påverkar motivationen. 

 

Det finns också saker som gör medlemmarna omotiverade. Mycket handlar om problem med 

själva arbetet, men vissa saker handlar också om relationerna i gruppen. De arbetsrelaterade 

problemen kan handla om att arbetsuppgifterna ibland känns enformiga, att man får arbets-

uppgifter som man egentligen inte ska ha, när verktyg inte fungerar eller när rutinerna inte är 

bra. Det upplevs också som ett irritationsmoment när de behöver ägna sig åt uppgifter som 

egentligen inte är deras ansvar. Ibland gäller det uppgifter som bara skickas runt mellan olika 

grupper utan att någon tar tag i att lösa dem. Vid vissa sådana tillfällen kan gruppen ta tag i 

uppgifterna trots att de egentligen skulle lösas av någon annan. Detta beskriver Måns: 

 

”Ibland gör vi ju lite mer än vi ska, vi tar ärenden som vi inte ska ha egent-

ligen bara för vi vet ju hur det ska lösas men egentligen är det inte våran 

boll då.” 

 

Många upplever också att de utför arbetsuppgifter som ligger utanför det som de är anställda 

för att utföra. Det finns ett administrativt system utanför de processer som de ska lösa som gör 

att det många gånger tar längre tid att lösa det administrativa runt omkring än att lösa själva 

problemet. Många upplever att de inte är anställda för att lösa sådana uppgifter utan skulle 

föredra att kunna lägga mer tid på det tekniska, det vill säga deras egna arbetsuppgifter. Detta 

är något som Sandra beskriver: 

 

”Vi har väldigt sega system och väldigt dåliga hjälpmedel många gånger 

[…] jag är ju tekniker […] och jag tycker att administrationen tar för lång 

tid, de är för långsamma i systemet så det tar för mycket av min arbetstid.” 

 

De administrativa uppgifterna påverkar medlemmarnas upplevelse av motivation genom att 

många känner att det inte är lika intressant och relevant i förhållande till deras kunskaper. Det 
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upplevs inte som lika roligt att lösa sådana uppgifter, speciellt eftersom de anser att det inte är 

det som de är anställda för att göra. Det påverkar också deras upplevelse av prestation då 

många anser att de hellre skulle vilja lägga sin tid på sina egna arbetsuppgifter och att allt ad-

ministrativt runtomkring tar för mycket tid. Detta är något Måns uttrycker: 

 

”Jag är hemskt sur på […] det administrativa systemet runt omkring pro-

cessen som är hemskt komplicerad byråkratisk. Ofta går det fortare att lösa 

ett ärende än att sköta det administrativa runt omkring.” 

 

När det gäller de relationella aspekterna var det några få saker som medlemmarna upplevde 

kunde vara omotiverande. Det handlade om att det känns omotiverande om man inte har de 

andra med sig eller att man inte får den hjälp man behöver när man behöver den.  

 

Alla i gruppen upplever att de för det mesta försöker göra sitt bästa. Medlemmarna känner ett 

ansvar inte bara för sig själva utan också för gruppen eftersom problemen ofta inte är indivi-

duella utan är något hela gruppen har ansvar för. Att hela gruppen gemensamt har ansvar för 

uppgifterna har gjort att de oftast inte känner sig ensamma med sina arbetsuppgifter. Detta är 

något som Therese beskriver som en trygghet i arbetet: 

 

”Det känns som att vi jobbar individuellt men problemen är teamets och 

lösningen står liksom teamet bakom på nåt sätt även om det är uppdelat på 

olika personer eller så, så det är en trygghet tycker jag.” 

 

Många upplever att det finns vissa personer i gruppen som är mer drivande än andra vilket 

berör både arbetsrelaterade frågor och andra aktiviteter för teamet, exempelvis när man ska ta 

fika eller när man ska göra något tillsammans utanför jobbet. Det är däremot inte samma per-

soner som är drivande i båda dessa frågor. När det gäller att vara drivande på arbetsplatsen 

verkar vissa medlemmar känna ett större ansvar och vara mer benägna att se till att jobbet blir 

gjort. Detta påverkar gruppmedlemmarnas prestation på så sätt att de tillsammans ser till att 

arbetsuppgifter utförs i tid. Att en del medlemmar tar på sig mindre ansvar leder till att an-

svarsområden för gruppmedlemmarna fördelas ojämnt och det är några som tar på sig mer 

ansvar, vilket innebär mer jobb för de än för de andra.  
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 I och med att en del av gruppens normer och kultur är att ha en öppen kommunikation leder 

detta till att gruppmedlemmarna känner sig delaktiga i varandras arbete. Alla upplever att de 

känner en tillhörighet med gruppen och i och med att det alltid finns en möjlighet att ställa 

frågor och få hjälp går det snabbare att lösa ett problem än det hade gjort ifall man behövde 

vänta länge på svar på sin fråga. Det faktum att man är delaktig och tillhör en grupp som arbe-

tar mot samma mål, bidrar till att man inte bara presterar för sin egen skull utan även för 

gruppen.  

 

Det finns en känsla i gruppen att det viktigaste är att jobbet blir gjort i första hand och vem 

som gör det har en underordnad roll. Eftersom detta är ett accepterat synsätt och det upplevs 

av flera medlemmar att alla inte har samma ansvarskänsla leder det också till att många upp-

lever en ojämn arbetsfördelning. Therese beskriver hur den ojämna fördelningen påverkar de 

enskilda individernas prestationer: 

 

”Jag känner att man kanske ställer upp mer än vad man får tillbaka. Jag 

tror att vi har satt oss själva i den sitsen för vi har vant oss vid att ta tag i 

saker och lösa det utan att prata så mycket om det utan vi löser det internt 

istället och det märks nog inte uppåt. De bara ser att saker och ting blir 

gjorda men de ser inte att vi emellanåt jobbar mer än vi ska för att lösa det. 

Det man borde göra istället är att ställa sig upp och säga att ’vi klarar inte 

av det mer vi kan inte’, istället för att göra det och lösa det […]Det finns ett 

par som kanske känner mer ansvar för att inte saker blir liggande medan 

andra kanske känner att det är bra om det ligger för då syns det att vi inte 

hinner med.” 

 

5.5 Relationer utanför jobbet  

För att få reda på hur gruppens relationer ser ut vid sidan av arbetet frågade vi hur det ser ut 

med exempelvis fikapauser. Vi fick liknande svar ifrån alla, vilket var att fikapauser inte var 

något som man hade inplanerat och att även frekvensen varierade. Vid perioder med mycket 

jobb skedde fikapauserna mer sällan. Hade man däremot inte så mycket att göra kunde man 

gå iväg tillsammans. Jobbet kommer i första hand och fikapauserna får anpassas efter det. När 

det gäller fikapauser går man tillväga på samma sätt som om man har en jobbrelaterad fråga. 

Någon tar helt enkelt tag i saken och ställer en fråga rakt ut i luften. Sedan får man se hur 

många som vill följa med. Så här beskriver Marita att det brukar se ut när de ska ha fikapaus:  
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”Vi har inte bestämda fikapauser utan det är mer lite så här att ’ska vi ta 

och gå och fika?’ och det kan inträffa lite när som helst. Det händer att det 

går flera dar utan att vi har nån fikapaus” 

 

Ett par gånger per år anordnar gruppen någon aktivitet utanför jobbet där alla kan umgås. En 

återkommande aktivitet är att tillsammans spela femkamp på Liseberg och det händer även att 

de tillsammans går ut och äter på någon restaurang. När det gäller att umgås tillsammans 

utanför jobbet svarade majoriteten att de inte umgås med någon annan teammedlem utanför 

jobbet. Trots detta säger de flesta att de gärna skulle vilja göra det.  

     När det gäller relationen till tidigare gruppmedlemmar uppger majoriteten att de inte har 

någon kontakt med de personer som tidigare var en del av gruppen. Några uppger att de 

ibland träffar tidigare gruppmedlemmar på kontoret och har kontakt på det sättet, men att de 

inte har någon kontakt med dem utanför jobbet. 

 

5.6 Sammanfattning av resultatet  

I det empiriska materialet framgår det att gruppen har ett självstyrande arbetssystem, vilket 

innebär att de själva får ta ansvar för sina uppgifter. Det finns en öppen arbetsmiljö i gruppen 

där alla känner sig bekväma att fråga varandra när de har problem. Arbetets utformning möj-

liggör att gruppmedlemmarna inte behöver sitta på kontoret för att utföra sina arbetsuppgifter 

vilket gör att de kan vara flexibla, men bidrar också till att alla gruppmedlemmar sällan är på 

kontoret samtidigt. Majoriteten av respondenterna upplever att kommunikationen i gruppen är 

bra och att de känner sig bekväma i gruppen och de samtal som sker i gruppen är inte enbart 

arbetsrelaterade utan de pratar även om mer vardagliga saker vilket leder till en god stämning 

i gruppen. Den goda stämningen är en av anledningarna till att majoriteten föredrar att sitta på 

kontoret och arbeta. Många i gruppen upplever att de höga skärmarna runt skrivbordet är ett 

problem eftersom det gör det svårare att ha en öppen kommunikation. Förutom detta upplevs 

det också som ett problem att det ibland finns oklarheter när det gäller arbetsuppgifter och hur 

ansvar ska fördelas. När det gäller gruppsammanhållningen var det många som bekräftade att 

den har stor betydelse för hur de trivs i gruppen och även om gruppmedlemmarna arbetar in-

dividuellt så är hela teamet ansvarigt för att problemen blir lösta, något som de menar bidrar 

till gemenskap och en känsla av delaktighet och tillhörighet. Det framgår att mycket av moti-

vationen kommer ifrån ett intresse för arbetet och en bra sammanhållning i gruppen. Detta 

bidrar också till graden av prestation hos gruppmedlemmarna. 
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6. Analys 

Resultatet från den empiriska undersökningen analyseras här genom de teorier och begrepp 

vi har tagit upp och relateras också till den tidigare forskning som vi har redovisat. Vi vill 

analysera fenomenen i vår frågeställning ur ett relationell perspektiv istället för ett individu-

ellt och genom detta har vi ett socialpsykologiskt förhållningssätt i vår analys. 

 

6.1 Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen är, genom sitt sätt att arbeta, en del av en teamorganisation (Granström, 2009). 

Förutsättningar för en teamorganisation är att det ska finnas en stor grupp som är uppdelad i 

mindre enheter (team). Varje team har ansvar för hur de väljer att lägga upp sitt arbete för att 

på bästa sätt uppnå gruppens mål. Gruppen som vi har studerat är en del av en teamorganisa-

tion eftersom de som grupp har ett gemensamt mål där alla teammedlemmar arbetar med en-

skilda delar av gruppens helhetsuppgift vilket är att se till att versionhanteringssystemet fun-

gerar som det ska.  I en teamorganisation är ofta alla gruppmedlemmar på samma kunskaps-

nivå vilket kan orsaka problem då alla medlemmar har samma kompetens. Att alla medlem-

mar har samma kompetens gör att de inte kan hjälpa varandra med ny kunskap. Exempelvis 

kan det vara så att en gruppmedlem får in ett problem som denne inte kan lösa, om alla har 

likvärdig kunskap kan detta problem även vara svårt att lösa för övriga gruppmedlemmar. För 

att på bästa sätt lösa de problem som kan uppstå har teamet utökats med en konsult som ska 

bidra med ny kunskap. Genom att anlita en konsult kan gruppens kompetens utvecklas vilket 

är viktigt för att effektivisera gruppens arbete då man kan fylla en del kunskapsluckor och få 

andra perspektiv på hur problem kan lösas. Eftersom gruppen är en del av en teamorganisa-

tion har man även en teamleader som har närmare kontakt med ledningen för att vara en länk 

mellan gruppen och ledningen och kunna förmedla både ledningens och gruppens tankar och 

önskemål. 

 

Teamet präglas av ett, enligt Rousseau & Aubé (2010), självstyrande beteende (self managing 

behavior) vilket innebär att de själva tar ansvar för sina arbetsuppgifter och ser till att de blir 

klara i tid. Gruppen har gemensamma, övergripande mål, men varje individ arbetar med olika 

uppgifter för att uppnå de gemensamma målen. Att gruppen är självstyrande gör så att med-

lemmarna har möjlighet att själva styra över sina uppgifter vilket påverkar deras effektivitet. 

Effektiviteten påverkas av känslan av inflytande över arbetet och leder till en känsla av att 

vara betydelsefull i gruppen som i sin tur påverkar viljan att fortsätta prestera bra. Att varje 
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enskild gruppmedlem själv bestämmer över hur de egna arbetsuppgifterna ska utföras gör att 

de får större kontroll över arbetet. Det självstyrande beteendet kan vi få fördjupad förståelse 

för med hjälp av Karaseks krav/kontroll-modell (1990) då även den handlar om hur kontroll 

över arbetsuppgifterna påverkar hur motiverade gruppmedlemmarna är att prestera bra. Ett 

självstyrande beteende påvisar att teamet har hög kontroll över sina arbetsuppgifter vilket 

tillsammans med höga krav är en förutsättning för att må bra på arbetet och samtidigt uppleva 

det som meningsfullt. Vi kan förstå gruppen utifrån krav/kontroll-modellen genom att se hur 

gruppen har anpassat sig till att vara självstyrande och en del av en teamorganisation. Arbets-

uppgifterna är många gånger krävande och genom att anpassa sig till detta arbetssätt får med-

lemmarna även hög kontroll över arbetet, vilket enligt Karaseks modell kännetecknar ett ak-

tivt arbete som är den ultimata arbetsformen som både är effektiv när det gäller prestation och 

gör att arbetet känns meningsfullt och tillfredsställande för individen. Genom att anpassa sig 

till ett självstyrande arbetssätt och att vara en del av en teamorganisation, kan varje enskild 

gruppmedlems kompetenser utvecklas och de får även en utökad förståelse för arbetets natur 

genom att ha hög kontroll. 

     Något som präglar gruppmedlemmarnas förhållande till varandra är bland annat att en del 

medlemmar har arbetat tillsammans innan de flyttades över till HP och denna grupp. Även de 

som inte arbetade på det andra företaget har nu arbetat i den här gruppen länge vilket gör att 

ingen upplevs vara ny i guppen. De har därmed lärt känna varandra och lärt sig vilka kunska-

per och vilken personlighet var och en i gruppen har. Eftersom alla har jobbat i denna grupp 

en längre tid känner de sig som en enhetlig grupp och delar inte upp gruppen utifrån vilka som 

tidigare har jobbat tillsammans och vilka som har tillkommit senare. Ett självstyrande beteen-

de bidrar, enligt Rousseau och Aubé (2010), också till ökad sammanhållning och livskraft i en 

grupp. Med livskraft menas hur väl gruppen håller ihop och i vilken utsträckning en grupp 

fortsätter hålla samman efter att en särskild uppgift är slutförd. Eftersom gruppen har en god 

sammanhållning och har arbetat tillsammans i många år visar detta att en arbetsgrupp som 

själva har ansvar för sina uppgifter håller ihop bättre än en grupp som inte har detta ansvar. 

Denna livskraft kan kopplas till Karaseks krav/kontrollmodell som också visar hur en stor 

självständighet i arbetet påverkar individens känsla av tillfredsställelse med arbetsuppgifterna 

och att man inte i lika stor grad påverkas av negativ stress. Det leder istället till en känsla av 

att trivas på jobbet även ifall arbetsuppgifterna ibland kan vara krävande. Ytterligare en faktor 

till trivseln har att göra med det intresse man har för arbetet och inte bara med hur man trivs 

med sina kollegor och hur sammanhållningen inom gruppen är. Eftersom gruppmedlemmarna 

har den utbildning och kompetens som krävs för att utföra uppgifterna visar detta att det finns 
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ett intresse för arbetet och också en stor kunskap om arbetsområdet vilket är en förutsättning 

för att kunna vara självstyrande. Denna självstyrning är essentiell för att en teamorganisation 

ska vara framgångsrik. 

 

6.2 Kommunikation 

Genom socialisationsprocessen har vi lärt oss hur vi ska förhålla oss till andra och hur man 

kommunicerar i olika sammanhang. Vi har också lärt oss regler om hur kommunikationen bör 

se ut i olika kontexter. I organisationen och gruppen krävs en väl fungerande kommunikation 

för att upprätthålla arbetet eftersom de tillhör en teamorganisation, vilket innebär täta samar-

beten. Medarbetarna har lyckats anpassa sig till varandra och till gruppens normer och har 

därmed skapat de relationer som krävs för att få en väl fungerande grupp. Det innebär att de 

genom socialisationsprocessen har anpassat sig till en vad Johan Asplund (1987) kallar ab-

strakt socialitet (begreppet abstrakt socialitet behandlas senare i avsnittet) vilket betyder att de 

har förstått sig på hur yrkesrollen ser ut på denna arbetsplats och tagit till sig de normer som 

finns inom denna specifika organisationskultur (Alvesson, 2009). Genom att aktivt delta i 

gruppen lär man sig vilka normer som finns på arbetet och den yrkesroll man intar blir mer 

tydlig.  

 

På arbetsplatsen krävs att man kan kommunicera både muntligt och skriftligt vilket är en del 

av normen för kommunikation som finns inom organisationskulturen. Dessa båda kommuni-

kationsformer behövs eftersom kommunikationen både handlar om att ta del av information 

och att samarbeta. Då viss information måste anges exakt är det mest praktiskt att dela detta 

skriftligt. När det istället gäller att be om hjälp, råd eller samarbeta med en uppgift görs detta 

muntligt. Att ta del av all information görs på bästa sätt genom att använda båda kommunika-

tionskanalerna. Det muntliga dominerar i kommunikationen mellan gruppmedlemmarna efter-

som det är det är det mest praktiska sättet att nå fram med sitt budskap. Skriftlig kommunika-

tion används mer när det gäller arbetsuppgifter exempelvis mail och skriftliga meddelanden 

om de problem som ska lösas. Mycket av den formella gruppkommunikationen som kommer 

från ledningen förmedlas skriftligt, medan den interpersonella kommunikationen sker främst 

muntligt. 

 

I en teamorganisation är det viktigt att kunna kommunicera då man arbetar med gemensamma 

uppgifter. På denna arbetsplats finns det höga skärmar kring skrivborden vilket minskar möj-

ligheten till både interpersonell kommunikation och gruppkommunikation (Dinmbleby & Bur-
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ton, 1999) då det inte är lika lätt att få kontakt med varken en enskild individ eller hela grup-

pen. Det är dock inte omöjligt att få kontakt eftersom de sitter nära varandra i samma rum, 

men det kan ses som ett hinder för gemenskapen då man ofta pratar om det som är nödvändigt 

för att lösa de problem man har med uppgifterna i samma utsträckning om mer privata sam-

talsämnen. Vi menar att den naturliga kontakten minskar på grund av kontorets utformning. 

Med naturlig kontakt menar vi den vardagliga kommunikationen som sker i interaktionen 

mellan människor där samtalen flyter på naturligt.  För en del personer i gruppen kan det vara 

ett större problem än för andra att kontoret är utformat på detta sätt eftersom skrivborden är 

placerade på ett sådant sätt att vissa sitter mer avskilt än andra. Denna utformning försvårar 

även för de som även vid andra tillfällen upplever en svårighet att kommunicera fritt, som 

exempelvis kan bero på den individuella personligheten, eftersom möjligheterna till personlig 

kontakt minskar.  

 

I denna grupp finns det medlemmar som kommunicerar mer aktivt än andra. Enligt Dimbleby 

& Burtons (1999) redogörelse för kommunikation har man makt om man har kontroll över de 

kommunikationskanaler som finns. Kontroll över kommunikationskanaler beskrivs främst 

som kommunikation utifrån en maktposition, men vi vill påstå att det även går att applicera på 

kommunikationen i en grupp. Om man är bra på att kommunicera har man kontroll över vilket 

budskap man sänder ut och också kontroll över vilka uppgifter man får in. På detta sätt gör en 

bra kommunikation att man i större utsträckning får den information man behöver för att utfö-

ra sitt arbete på ett bra sätt. Man har även makt att själv välja hur delaktig man vill vara i den 

sociala interaktionen i gruppen. Har man inte lika stor kontroll över sin kommunikation kan 

det finnas svårigheter att våga be om extra information angående de uppgifter man ska utföra, 

vilket leder till att utförandet av uppgifterna försvåras. Resultatet av vår undersökning har 

visat att gruppmedlemmarna på grund av det arbetssätt de har behöver ha kontroll över sin 

kommunikation för att kunna vara självstyrande. I och med att de måste samarbeta är det ock-

så en förutsättning att både den formella och den informella kommunikationen fungerar bra. 

Svårigheter inom kommunikationskanalerna bidrar till att gruppmedlemmarnas ansvarsområ-

den blir otydliga och på så sätt kan det uppstå en del oklarheter över vem som ska göra vad. I 

och med att det fanns de som tyckte att en del tar på sig för lite ansvar och de som tyckte att 

informationen kunde bli otydlig ibland, kan vi förstå det som ett tecken på att kommunikatio-

nen ibland brister när det gäller gruppens arbetsuppgifter. Brister i kommunikationen bidrar 

också till att det är svårare att interagera med andra på ett socialt plan vilket då leder till att 



_________________________________6. Analys__________________________________ 

49 

 

man inte upplever sig lika delaktig i gruppen och inte i lika stor utsträckning är en del av 

gruppens sammanhållning. 

 

I denna arbetsgrupp finns ett högt hjälpbeteende (Frenkel & Sanders, 2007) vilket innebär att 

medlemmarna ger varandra assistans med arbetsrelaterade problem. Genom att ha en bra 

kommunikation stärks relationen till kollegorna vilket gör sammanhållningen starkare och 

ökar trivseln på arbetsplatsen. Hjälpbeteendet i gruppen är även starkt då gruppmedlemmarna 

har stor kontroll och stort inflytande över sina uppgifter vilket gör att de har stora möjligheter 

till att kunna påverka kommunikationsstrukturen. Utifrån krav/kontroll-modellen kan vi se att 

höga krav och hög kontroll ökar möjligheterna att kunna påverka sitt arbete vilket också ökar 

möjligheten att påverka kommunikationen både när det gäller arbetsprocessen och de person-

liga relationerna mellan gruppmedlemmarna. De har genom detta förhållningssätt kontroll 

över sin arbetsprocess och i viss mån kontroll över den information de får angående sina ar-

betsuppgifter. Genom att gruppens arbete är självstyrande har de även kontroll över hur de 

lägger upp arbetet och hur de arbetar både enskilt och tillsammans vilket även ger dem kon-

troll över att utveckla de personliga relationerna till varandra. Kontroll över de personliga 

relationerna kan exempelvis gälla att de i viss mån kan kontrollera var de vill arbeta och hur 

ofta de vill ta fikapauser för att umgås. Gruppens normer angående kommunikation gör det 

också möjligt att prata med varandra om saker som inte är arbetsrelaterade även när de sitter 

på kontoret. 

     Eftersom arbetsgruppen har ett högt hjälpbeteende och en god sammanhållning drar vi 

slutsatsen att gruppen för det mesta fungerar bra, även om det vid enstaka tillfällen kan finnas 

brister i kommunikationen. 

 

6.3 Social sammanhållning 

Eftersom gruppen är en del av en teamorganisation krävs en stark gemenskap bland medlem-

marna för att kunna upprätthålla ett gott samarbete. Det ligger i gruppens kultur att få arbetet 

att fungera optimalt för alla medlemmar och därför kan förväntningarna på ens prestation bli 

höga. Medlemmarna i arbetsgruppen har arbetat tillsammans länge och eftersom organisatio-

nens kultur förutsätter ett gott samarbete för att utföra arbetsuppgifterna har gruppmedlem-

marna kommit varandra närmare och på det sättet skapat starka sociala band (Scheff, 1990). 

Starka sociala band innebär att gruppmedlemmarna känner förtroende och tillhörighet till 

gruppen och till varandra. De sociala banden är starka både utifrån de förväntningar som finns 
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på att bli erkänd för sin yrkeskompetens och förväntningar på bekräftelse för den person de 

vill vara. Sociala band stärks med hjälp av känslan av stolthet och hotas av skamkänslor. De 

sociala banden har dels en personlig och dels en yrkesrelaterad sida där positiv uppskattning 

motsvarar erkännande respektive bekräftelse (Stenberg, 2011). Att erkännande och bekräftelse 

leder till starka sociala band beror på att det ökar känslan av stolthet hos individen vilket hål-

ler de sociala banden intakta. Att gruppmedlemmarna blir erkända för sina yrkeskunskaper 

leder till en känsla av stolthet som ökar självförtroendet när det gäller fortsatta uppgifter och 

att alla är lika viktiga för gruppen. Att samtidigt bli bekräftad för vem man är som person le-

der till stolthet på ett mer personligt plan vilket ökar känslan av att bli sedd av de andra 

gruppmedlemmarna och att alla deltar i gruppen på lika villkor.  

För att den sociala sammanhållningen ska fungera bra och för att kunna skapa intakta sociala 

band måste medlemmarna trivas bra och känna stolthet i interaktionen med varandra. Med det 

menar vi att man inte minst får respons på det man säger och inte blir ignorerad. Att grupp-

medlemmarna interagerar med varandra på ett sätt där de visar sin tillhörighet till gruppen och 

är svarsbenägna när frågor ställs till dem, visar detta på en stark trivsel inom gruppen, vilket 

är ett tecken på hög vad Asplund (1987) kallar social responsivitet. Med andra ord, för att 

skapa starka sociala band krävs att man trivs ihop i gruppen och denna trivsel baseras på käns-

lor av stolthet och avsaknad av skamkänslor. När den sociala responsiviteten är hög ökar des-

sa stolthetskänslor. Den sociala responsiviteten visas i gruppens arbetsrelaterade interaktion 

då den öppna kommunikationen gör det möjligt att ställa frågor till varandra och därmed ock-

så ger en möjlighet att vara socialt responsiv. Den sociala responsiviteten visar sig även i de 

personliga samtal som utspelar sig på arbetsplatsen. Att på detta sätt ge varandra socialt stöd 

(Karasek, 1990) på arbetet och hjälpa varandra ökar känslan av samhörighet både i gruppen 

och mellan de enskilda gruppmedlemmarna. Ett exempel på social responsivitet i en grupp är 

att när en gruppmedlem säger något och får respons ifrån en annan gruppmedlem ökar stolt-

hetskänslorna hos den personen som på sikt stärker de sociala banden i gruppen. Ifall perso-

nen istället skulle bli ignorerad och inte få den förväntade responsen leder detta till osäkerhet 

och skamkänslor som i sin tur hotar de sociala banden. 

 

De sociala banden har även stärkts på grund av att medlemmarna har blivit bekräftade för den 

person de vill vara vilket har lett till ett stort individuellt utrymme både när det gäller yrkes-

rollen och de privata relationerna.  Eftersom gruppmedlemmarna både blivit erkända och be-

kräftade utmärks de starka sociala banden av optimal differentiering (Scheff, 1990) vilket 

betyder att det finns en balans mellan individualitet och grupptillhörighet samt en öppen 



_________________________________6. Analys__________________________________ 

51 

 

kommunikation. I gruppen finns en känsla av trygghet då yrkesrollen inte kräver en stark åt-

skillnad från den privata rollen. Att de både blir sedda som gruppmedlemmar och som indivi-

der har bidragit till att känslan av tillit, tillhörighet och tilltro till gruppen har ökat. När yrkes-

rollen och privatrollen inte skiljer sig så mycket åt kan individerna känna sig mer bekväma i 

gruppen och vara sig själva i större utsträckning och inte bli begränsade av de förväntningar 

som finns på deras yrkesroller.  

 

Det finns en acceptans mellan medlemmarna där de vet att alla har olika personlighet och att 

alla, oberoende av personlighet, upplevs tillhöra gruppen på lika villkor. Att anta en yrkesroll 

leder i många fall till att vi förhåller oss till varandra utifrån denna roll, men det är även vik-

tigt att kunna förhålla sig till varandra på ett mer personligt plan. Man kan exempelvis fråga 

vad den andra personen har gjort i helgen och samtidigt be om hjälp om något som är arbets-

relaterat. På detta sätt visar man intresse för både den individuella rollen och yrkesrollen. Ef-

tersom vi har dragit slutsatsen att medlemmarna känner sig bekväma i både den yrkesroll och 

privata roll de har på arbetsplatsen menar vi att det även finns en balans mellan den abstrakta 

och den konkreta socialiteten då medlemmarna ser varandra både som unika individer och 

som gruppmedlemmar med en speciell kompetens.  

 

Eftersom sammanhållningen verkar vara bra inom gruppen förvånades vi av att gruppmed-

lemmarna inte umgås privat. Hur kan det komma sig att en grupp som trivs så bra tillsammans 

inte har någon större privat kontakt? De är en grupp på grund av sin yrkeskompetens vilket 

också är vad de främst har gemensamt. Denna kompetens och intresse för ett tekniskt arbete 

är vad som har fört samman medlemmarna och gjort så att de har blivit en grupp från början 

och därför är inte umgänget något de har valt utifrån personliga preferenser. Umgänget har 

istället kommit till av en ”slump” vilket har gjort att de hamnat i den här gruppen med just de 

här kollegorna. Genom att gruppen inte har någon större kontakt med tidigare medlemmar gör 

att vi kan se att det beror på att det just var arbetet som var den gemensamma nämnaren och 

höll dem samman.  

     Vi anser att det generellt i gruppen finns en balans mellan abstrakt och konkret socialitet 

eftersom gruppmedlemmarna har lärt känna varandra främst arbetsmässigt, men umgänget 

präglas av att medlemmarna trivs tillsammans och att stämningen är avslappnad. Om med-

lemmarna oftast pratar om arbetsrelaterade frågor men ibland exempelvis kan prata om fot-

boll, som inte är arbetsrelaterat, kan de på så sätt visa sin privata roll på arbetet. Genom att 
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gruppmedlemmarna, även om de pratar om arbetsuppgifter, kommunicerar med varandra på 

ett öppet och personligt sätt ger det uttryck för gruppmedlemmarnas konkreta socialitet. 

 

6.4 Motivation & prestation 

Karaseks (1990) krav/kontroll-modell kan också använda för att se hur graden av krav och 

kontroll på arbetet påverkar gruppens motivation och prestation. Vi har konstaterat att grup-

pen är självstyrande vilket innebär att de har hög kontroll över de uppgifter de är fria att styra 

över. Vårt empiriska material visar att det däremot ibland finns uppgifter de inte kan styra 

över, exempelvis administrativa uppgifter som ligger utanför deras tekniska kunnande, vilket 

leder till minskad kontroll. Att inte ha kontroll över dessa uppgifter leder både till att de blir 

mindre motiverade eftersom uppgifterna ligger utanför deras intresseområde, men också att 

prestationen blir lidande när det gäller att utföra de uppgifter man egentligen borde fokusera 

på att utföra bra. Detta handlar om den yttre motivationen, men medlemmarna betonade även 

att den inre motivationen har stor betydelse. Känslan av att göra ett bra jobb och att känna att 

man får använda sina färdigheter är något som medlemmarna menar är viktigt för att trivas. 

Det innebär att när gruppmedlemmarna har ett aktivt jobb där de har kontroll över sina uppgif-

ter även har möjlighet att utföra uppgifterna på det sätt som de tycker är bäst. Baserat på detta 

utgår vi från att gruppen växlar mellan jobb med hög belastning och aktivt jobb då de oftast 

har väldigt höga krav men huruvida medlemmarna har kontroll över de höga kraven eller inte 

varierar. Exempelvis framgick det av många att det kändes som att de aldrig blev klara med 

arbetet, det vill säga det fanns inget avslut utan det kom hela tiden in nya uppgifter som de var 

tvungna att ta itu med. Detta visar att det alltid ställs höga krav på dem och att de sällan kände 

sig fria från kraven. Beroende på ifall de hade kunskap eller inte för att lösa det aktuella pro-

blemet varierade även graden av kontroll. Enligt både Karasek (1990) och Rousseau & Aubé 

(2010) ökar motivationen, inlärningsförmågan och möjligheten att förbättra arbetsprocesserna 

ifall man har kontroll över sitt arbete. Genom denna kontroll kan man också utvecklas inom 

sitt arbete och arbetet upplevs också som roligare vilket ökar motivationen ytterligare. Genom 

att vara självstyrande är de fria att lägga upp sina egna arbetsuppgifter på det sätt de känner 

passar bäst. De blir då inte lika beroende av de andra och kan utföra sitt arbete på ett effektivt 

och självständigt sätt. Genom att utföra arbetet på sina egna villkor kan de därför se till att 

prestera så bra som möjligt.  

 

Vår empiriska undersökning visade att det som de flesta medlemmar hade problem med i 

gruppen var ansvarsfrågan och att en del medlemmar inte tar lika mycket ansvar som andra. 
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Majoriteten av gruppmedlemmarna tillhör oftast den aktiva kategorin där de har höga krav 

och hög kontroll över sitt arbete. Att tillhöra den aktiva kategorin bidrar till att de känner en 

möjlighet att ta mer ansvar, medan andra i större utsträckning tillhör kategorin med hög be-

lastning där man inte har denna möjlighet. Däremot är det inte någon som helt tillhör den ena 

eller andra kategorin utan medlemmarna pendlar mellan dessa olika tillstånd där kraven inte 

förändras så mycket men graden av kontroll kan vara olika under olika perioder. Att ta mer 

eller mindre ansvar påverkar även graden av prestation eftersom de som tar mer ansvar preste-

rar mer, men inte nödvändigtvis bättre då fler uppgifter behöver utföras på samma tid. De som 

inte tar lika mycket ansvar och endast utför det som är nödvändigt presterar därför inte lika 

mycket. Nivån på denna prestation kan däremot vara bättre. I en teamorganisation där grup-

pen har gemensamma mål är det viktigt att alla medlemmar bidrar till att målet uppnås. Att 

låta vissa medlemmar ta större ansvar leder på sikt till att deras kontroll minskar och att arbe-

tet inte längre känns lika motiverande. 

 

Karasek (1990) menar att socialt stöd är en förutsättning för god produktivitet i en grupp, vil-

ket även bekräftas av Frenkel och Sanders (2007) forskning om hjälpbeteende. Eftersom 

gruppen har en bra sammanhållning finns också detta sociala stöd i form av hjälpbeteende på 

arbetsplatsen. Både socialt stöd och socioemotionellt stöd uttrycks ofta i form av feedback. 

Feedback som rör det sociala stödet handlar mycket om att ge varandra erkännande för det 

arbete som utförs. Det socioemotionella stödet handlar mer om feedback i form av bekräftelse 

och att se varandra som enskilda individer. Kommunikation genom feedback är motiverande 

eftersom gruppmedlemmarna erhåller både erkännande och bekräftelse och genom gruppens 

sociala stöd kan medlemmarna få en ökad prestation. Ett exempel på detta är att om en 

gruppmedlem känner låg kontroll kan övriga medlemmar hjälpa till genom att tillsammans gå 

igenom och genom feedback tydliggöra uppgiften för att hjälpa personen att återfå kontrollen 

över arbetet. Genom feedback och socialt stöd kan medlemmarna hjälpas åt att stötta varandra 

och genom att få positiva kommentarer på sitt arbete ökar även glädjen och känslan att bli 

erkänd och bekräftad. Genom konstruktiv feedback hjälper man varandra att bli mer motive-

rade, prestera bättre och utvecklas på arbetet. Det är viktigt att uppmärksamma att individen 

har gjort ett bra jobb för att öka den individuella motivationen, men det är även viktigt att 

uppmärksamma gruppens gemensamma arbete för att stärka sammanhållningen och på så sätt 

öka känslan av att vilja bidra till att gruppen fortsätter prestera bra. Genom en stärkt samman-

hållning ökar både prestationen och motivationen. Inom denna arbetsgrupp finns det inte nå-

gon större konkurrens mellan gruppmedlemmarna vilket gör att man blir mer motiverad för att 
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utföra jobbet för gruppens skull. Att sammanhållningen är stark påverkar även prestationen på 

så sätt att man snabbt kan få hjälp och råd när man har problem. Eftersom de har en öppen 

kommunikation är det lätt att fråga varandra om råd och man blir därför inte sittande länge 

med sitt problem. Denna kommunikationsstruktur gör att uppgifter kan lösas snabbare och 

bidrar också till en bättre prestation. Att på detta sätt ha ett högt hjälpbeteende visar genom 

den tidigare forskningen att arbetet känns mer meningsfullt. 

 

Asplunds konkreta och abstrakta socialitet kan förutom att förklara sammanhållningen i 

gruppen även utveckla förståelsen för denna grupps motivation och prestation. Så länge med-

lemmarna har kontroll över sitt arbete behöver den abstrakta socialiteten inte innebära något 

negativt utan kan istället ses som positivt. Att det kan ses som positivt är under förutsättning 

att medlemmarna också har möjlighet att uttrycka sig själva som unika personligheter och på 

så vis även ha tillgång till en konkret socialitet. Att balansen mellan abstrakt och konkret so-

cialitet leder till motivation och prestation beror på att de genom den abstrakta socialiteten har 

kontroll, samtidigt som de genom den konkreta socialiteten ger uttryck för sina känslor. Att 

det finns en balans i arbetsgruppen har visat sig genom vår empiriska undersökning då det 

framgått att kommunikationen inom gruppen utgår ifrån yrkesrollen, men samtidigt ger ut-

tryck för gruppmedlemmarnas egna personligheter och konkreta socialitet genom den person-

liga, spontana och bekräftande kommunikationen som finns på arbetsplatsen. Att kommunice-

ra på detta sätt gör att arbetsuppgifterna inte alltid uppfattas på ett abstrakt sätt. Genom att 

gruppmedlemmarna trivs i arbetsgruppen och att det finns en balans mellan behovet av be-

kräftelse och erkännande, visar detta just att det finns en balans mellan dessa olika socialiteter 

då de inte pendlar mellan dessa olika tillstånd utan hela tiden förhåller sig till varandra både 

efter sina yrkesroller och personligheter. 
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7. Sammanfattning och slutsats 

Vår avsikt med studien har varit att göra en undersökning som förstås utifrån ett socialpsyko-

logiskt perspektiv och tolkas utifrån en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Syftet med 

studien är att undersöka hur gruppmedlemmarna förhåller sig till varandra, få en helhetsbild 

av hur sammanhållnigen ser ut och vilken relation den har till just motivation, prestation och 

kommunikation. Vi har utgått från frågeställningarna: vilken relation finns mellan gruppsam-

manhållningen och individens upplevelse av prestation och motivation i ett IT-företag? och 

vilken relation finns mellan gruppsammanhållning och kommunikation? för att genomföra 

studien. Studien baseras på nio semistrukturerade intervjuer som har analyserats utifrån be-

greppen organisationskultur och teamorganisation samt Scheffs teori om sociala band, Asp-

lunds teori om konkret och abstrakt socialitet, Karaseks krav/kontroll-modell samt olika 

kommunikationsbegrepp. 

 

Vi har utifrån vårt material, teorierna och vårt socialpsykologiska förhållningssätt dragit slut-

satsen att gruppsammanhållningen är bra och präglas av en optimal differentiering och starka 

sociala band. Att de sociala banden är starka beror på att det finns en balans mellan individua-

litet och grupptillhörighet där individen både blir erkänd och bekräftad av sina kollegor. Det 

finns också en balans mellan den konkreta och den abstrakta socialiteten då medlemmarna 

både agerar utifrån sin yrkesroll och samtidigt har ett personligt förhållningssätt till varandra. 

På arbetsplatsen finns ett högt hjälpbeteende då medlemmarna assisterar varandra med arbets-

relaterade frågor. Genom en sådan assistans förhåller sig medlemmarna abstrakt till varandra 

genom sina yrkesroller. Medlemmarna ger också varandra socioemotionellt stöd vilket visar 

sig genom deras sätt att förhålla sig konkret till varandra. Vi har kommit fram till att grupp-

medlemmarna verkar vara bekväma både i sin yrkesroll och sin privata roll. 

     När det gäller gruppens motivation och prestation kan vi se två olika mönster av detta i 

vårt material. Dels handlar det om den yttre motivationen som påverkas av feedback, socialt 

stöd och det självstyrande beteendet som visar graden av kontroll. Yttre motivation är alltså 

den motivation som kommer utifrån, det vill säga från gruppen. Det handlar även om den inre 

motivationen som kommer inifrån individen och präglas av ett intresse för arbetet som leder 

till en vilja att prestera bra. När det gäller prestation och motivation upplevs frågan om hur 

ansvar ska fördelas som ett problem inom gruppen. Det krävs en balans mellan de inre och 

yttre faktorerna för att uppnå maximal prestation och motivation. Eftersom det finns ett pro-

blem har de inte till fullo uppnått balansen mellan inre och yttre motivation. 
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Svaret på vår första frågeställning är därför att en bra sammanhållning leder till motivation 

och prestation genom ökat hjälpbeteende, feedback/socialt stöd, en vilja att gruppen ska fun-

gera bra och att alla ska trivas. På samma sätt leder bra resultat, genom hög motivation och 

prestation, till ökad känsla av grupptillhörighet, stolthet över gruppen och att sammanhåll-

ningen stärks. (se fig. 3 nedan). 

 

 

 

Fig. 3 

 

Genom att denna arbetsgrupp är en del av en teamorganisation och har en öppen kommunika-

tionsstruktur kan medlemmarna läsa av varandra och vara socialt responsiva. Mellan med-

lemmarna finns det formell kommunikation i form av information och hjälp kring arbetsupp-

gifter, informell kommunikation i form av övriga samtalsämnen som inte är arbetsrelaterade 

samt verbal och icke-verbal feedback. Det framgick att det ibland fanns brister i den formella 

kommunikationen då informationen inte alltid nådde ut till alla.  Många gruppmedlemmar 

upplevde även problem i hur ansvar fördelas vilket påvisar en brist i kommunikationsstruktu-

ren då ansvarsfrågan är ett olöst problem. 

     Utifrån vår andra frågeställning har vi kommit fram till att sammanhållningen inom grup-

pen påverkar kommunikationen på så sätt att medlemmarna genom den goda sammanhåll-

ningen känner sig trygga och bekväma i gruppen vilket även gör dem bekväma att prata med 

de andra gruppmedlemmarna och be varandra om hjälp. Vi har kommit fram till att den in-

formella kommunikationen fungerar bra och att gruppmedlemmarna stärker sammanhållning-

en och de sociala banden genom att ge varandra bekräftelse och feedback. Problemen som 

finns berör den formella kommunikationen där oenigheter i hur ansvar ska fördelas domine-

rar. Vi anser att den formella kommunikationen i viss utsträckning ligger utanför gruppens 

kontroll och därför påverkas inte gruppens sammanhållning negativt i så stor grad. (se fig. 4 

nedan) 
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8. Avslutande reflektion 

Vår uppsats är baserad på en arbetsgrupps upplevelser och vi är därför medvetna om att resul-

tatet av vår studie inte är generaliserbart och inte kan appliceras på andra arbetsgrupper. Vårt 

uppsatsskrivande har gett oss ny kunskap och ökad förståelse för hur grupper fungerar och 

detta är något vi kommer att bära med oss i vårt fortsatta liv då vi både som privatpersoner 

och socialpsykologer kommer att ha nära kontakt med olika grupper.  

     Vi hade svårt att hitta tidigare forskning som både berörde IT-företag och vår problematik. 

Därför har vi utgått ifrån mindre specifik tidigare forskning som berör vår problematik, men 

som kan appliceras på olika sorters grupper. Det hade varit intressant att läsa och relatera till 

tidigare forskning som berör just grupper inom IT-företag. 

 

Slutsatsen av vår undersökning stämde i stor utsträckning överens med vår förförståelse då vi 

föreställde oss att gruppsammanhållningen både påverkar och påverkas av motivationen, pre-

stationen och kommunikationen i gruppen. Vi hade också en förförståelse om att kommunika-

tionen inte skulle vara så bra beroende på kontorets utformning, men efter att ha utfört under-

sökning har vi dragit slutsatsen att den ofta fungerar bra trots detta. Att en av författarna hade 

en personlig koppling till en gruppmedlem och även hade förförståelsen att resultatet av studi-

en skulle bli positivt, kan ha påverkat hur materialet tolkades och analyserades. På grund av 

att vi hade olika förförståelse har vi diskuterat mycket om vilka slutsatser vi kan dra för att 

undvika att den ena förförståelsen skulle dominera. 

 

Analysen av vårt material är övervägande positiv. Att vi har fått ett positivt resultat av under-

sökningen anser vi beror på att vi har undersökt en grupp som tillhör en teamorganisation. 

Medlemmarna i en teamorganisation behöver kunna samarbeta och utveckla en stark grupp-

sammanhållning och detta tror vi kan ha lett till att de automatiskt svarar att allt är bra med 

gruppen eftersom de inte vill riskera att förstöra eller hota den goda sammanhållning som de 

har byggt upp. Vi tror att den sammanhållningen som finns i gruppen har byggts upp genom 

att det inte finns någon större konkurrens mellan gruppmedlemmarna. Man behöver därför 

inte visa sitt personliga resultat på andras bekostnad. Avsaknaden av konkurrens är en del av 

att tillhöra en teamorganisation, men även om litteraturen visar att teamorganisation leder till 

en god sammanhållning behöver det inte alltid vara så. Genom att det inte finns en tydlig led-

ning kan det uppstå problem för medlemmarna då ingen har rätt att bestämma över hur de 

andras arbete ska utföras. Genom att tillhöra en teamorganisation kan det uppstå problem när 
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medlemmarna själva måste kommunicera om de problem som uppstår, därför skulle det kunna 

underlätta med en tydligare ledning i arbetsgruppen då det förväntas av en ledare att bestäm-

ma över vad gruppen ska göra vilket det inte gör av kollegorna.  

     Genom att på detta sätt vara kritiska till vårt material och använda oss av misstankens 

hermeneutik kan vi anta att det finns företeelser i gruppen som gruppmedlemmarna inte är 

medvetna om. I vår analys av materialet har vi valt att utgå ifrån vad gruppmedlemmarna fak-

tiskt har sagt. Vi fick intrycket av att många gruppmedlemmar inte riktigt hade reflekterat 

över hur de egentligen upplevde en del företeelser som frågorna berörde. Vi upplevde att flera 

respondenter började reflektera lite under intervjuns gång, men det var inte riktigt tillräckligt 

för att vi skulle få de utförliga svar vi hade önskat. Eftersom vi har utgått ifrån en hermeneu-

tisk ansats har vi tolkat det som medlemmarna har sagt utifrån vår egen förförståelse, vilket 

kanske inte alltid har gått ihop med gruppmedlemmarnas förförståelse. Ett exempel är att vi 

utformade intervjufrågorna utifrån vår egna förförståelse och när vi sammanställde materialet 

upplevde vi vid vissa tillfällen att respondenten kanske förstod frågan på ett annat sätt än vi 

hade avsett.  

 

Om vi hade gjort om undersökningen finns det en del saker som vi skulle vilja ändra på. Vi 

skulle först ha tänkt efter en extra gång hur vi formulerar frågorna till intervjuguiden och inte 

anta att alla människor förstår saker på samma sätt som vi gör. Vi insåg att en del frågor kun-

de ha tolkats fel vilket kan ha bidragit till att en del svar inte blev så utförliga som vi hade 

önskat. Det optimala hade även varit att kunna besöka arbetsgruppen fler gånger. Det hade 

varit bra att börja med en utförlig intervju och sedan komma tillbaka för att komplettera vissa 

frågor och få klarhet i en del funderingar som kom upp under skrivandets gång. På grund av 

tidsbrist både från vår och gruppens sida var detta tyvärr inte möjligt, men vi skickade vid ett 

tillfälle ut ett mail med kompletterande frågor. Vi skulle också ha önskat göra intervjuerna 

mer som samtal så att intervjupersonerna skulle kunna känna sig mer bekväma med situatio-

nen. Däremot kan en intervju som är för lik ett samtal få med för mycket av intervjuarens 

åsikt vilket kan leda till att man omedvetet styr informantens svar i en viss riktning. Genom 

att ändå utföra en semistrukturerad intervju försökte vi, i så liten utsträckning som möjligt, 

påverka respondenternas svar. 

Vi kände när vi skrev vår presentation och analys av materialet att det fanns flera saker som vi 

borde ha frågat gruppmedlemmarna om. På ett sätt hade det varit bra att läsa på om de olika 

teorierna mer innan vi utförde intervjuerna, men då hade det funnits en stor risk att vi istället 

för att se hur gruppen verkligen ser ut skulle försöka få svaren att passa in på en viss teori.  
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Under både materialinsamlingen och uppsatsskrivandet har vi upplevt både bra och dåliga 

saker. Det som har gått bra har först och främst varit att vårt eget samarbete i uppsatsskrivan-

det har fungerat utan större problem. Vi har haft oenigheter, men har hela tiden diskuterat våra 

oenigheter på ett konstruktivt sätt för att utöka våra egna tankesätt vilket har utökat vår förstå-

else både för de teorier vi har använt och vår förståelse för gruppen. Vi har fått en utökad för-

ståelse och kunskap för hur en grupp inom ett IT-företag ser ut och fungerar och det har gått 

väldigt bra att få tillgång till gruppen för vår undersökning. Vi upplevde att främst chefen och 

teamleadern för gruppen var väldigt tillmötesgående och vi hade inga problem med att kom-

ma till gruppen. Vissa saker under uppsatsens gång gick mindre bra. Vi upplevde att alla 

gruppmedlemmar inte verkade vara så engagerade och svarade kortfattat med svar som 

ja/nej/vet inte, vilket ledde till att vi ofta fick be dem att utveckla sina svar. Vi upplevde också 

att flera respondenter verkade lite distraherade och det kan ha berott på att vi utförde intervju-

erna i deras kontorsmiljö eller att de hade mycket att göra och att tillfället för våra intervjuer 

kunde ha förlagts under en lugnare period. Vi kände av en del respondenters stress vilket ock-

så projicerades på oss. Dåliga sidor fanns även hos oss i uppsatsskrivandet då vi kände att vi 

inte hade en tillräckligt tydlig bild av hur vi skulle skriva en så pass omfattande uppsats. Vi 

har upplevt problem i att göra uppsatsen tydlig och överskådlig, vilket vi hoppas att vi ändå 

har lyckats uppnå i den färdiga uppsatsen. 

 

Det skulle ha varit intressant att komma tillbaka till denna arbetsgrupp även under vår projekt-

termin då vi ska utföra ett praktiskt förändringsarbete i en grupp. Eftersom vi har en personlig 

koppling till en medlem i gruppen är detta däremot inte möjligt. Vi har ändå funderat lite på 

vad vi skulle ha velat förändra ifall möjligheten fanns. Genom denna uppsats har vi kommit 

fram till att kommunikation är a och o i en arbetsgrupp och att det är viktigt med tydliga för-

väntningar både på sin yrkesroll och på sin privata roll. Vi upplevde i denna grupp att för-

väntningarna på yrkesrollen inte alltid var tydliga eftersom det fanns brister i den formella 

kommunikationen och i ansvarsfördelningen. Det här är en av de funderingar vi skulle ha ve-

lat utveckla tillsammans med gruppen. 

 

En teoretisk poäng som kan dras utifrån vår uppsats är att den abstrakta socialiteten är en 

drivkraft för den konkreta eftersom vi i dagens samhälle inte behöver vara opersonliga i våra 

yrkesroller. Att tillhöra en arbetsgrupp kan vara ytterligare ett sätt att ge uttryck för sin kon-

kreta socialitet. Asplund menar däremot att den konkreta och abstrakta socialiteten står emot 

varandra och att det inte finns så mycket rörelse mellan dem.  
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Bilaga 1.  Intervjuguide 

 

Informera först om anonymitet etc. Ingenting kommer att delas med någon annan, ingenting 

kommer kunna kopplas till dem. Vi kommer använda andra namn, men är det okej att namnen 

avslöjar kön? 

 

 Hur länge har du varit anställd? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Kan du berätta hur en arbetsdag är upplagd? 

 Hur ofta sitter du på kontoret/hemma och jobbar? Var föredrar du att jobba? 

 Finns det en deadline? 

 Är du klar före deadline ibland? 

 Känner du att du hamnar efter med arbetet ibland? 

 Upplever du att arbetet är stimulerande och att du får använda ditt kunnande? 

 Hur upplever du din arbetsmiljö? 

 Vad tycker du om kontorets utformning? 

Kommunikation 

 Hur upplever ni att kommunikationen fungerar i er arbetsgrupp? 

 Upplever du att det är mest muntlig eller skriftlig kommunikation? 

 Upplever du att många vänder sig till dig? (om hjälp, social kontakt?) 

 Vad gör du för att hjälpa andra när de behöver hjälp? 

 Föredrar du att de kommer till dig direkt eller använder du chattverktyget? Varför? 

 Upplever du att du har möjlighet att förmedla dina åsikter? 

 Upplever du att andra lyssnar på det du har att säga? 

 Hur ofta använder du chattverktyget hemma och på kontoret? 

 Tycker du att du presterar bäst när du sitter på kontoret eller hemma? - Varför? 

 Hur ofta är folk med på möten via högtalartelefon? 

 Brukar du oftast vara på plats eller delta via telefon? 

 Har det uppstått konflikter? 

 Finns det saker ni är oeniga om? Händer det att det blir missförstånd? 

Sammanhållning 

 Umgås du med de andra privat? Vad innebär i så fall de kontakterna? 

 Hur ofta gör ni någonting utanför jobbet tillsammans? 

 Har ni fikapauser där ni alla är med och deltar? - Hur ser de ut? 

 Finns det en del samtalsämnen som är vanligare än andra? 

 Undviker ni en del samtalsämnen? 
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 Hur skulle du beskriva sammanhållningen i gruppen? Utveckla  

 Är alla lika involverade i gruppen? Utveckla 

 På vilket sätt stöttar ni varandra på arbetsplatsen? Beskriv exempel. (Ställer ni upp för 

varandra? Tex när någon inte kan jobba) 

 Hur upplever du stämningen på din arbetsplats?  

 Kan du beskriva hur du trivs i gruppen på arbetsplatsen? Känner du dig bekväm med 

din arbetsgrupp?   

 Varför tror du att du trivs/inte trivs?  

 Hur tror du sammanhållningen i gruppen påverkar ditt arbete? 

 Vad tycker du kan förbättras i gruppen? 

 

Prestation och motivation 

 Tycker du att du uppnår de arbetsresultat du vill uppnå? 

 Skiljer sig dina arbetsuppgifter från de andras? 

 Har du något ansvarsområde?  

 Vem vänder du dig oftast till när du behöver hjälp? Varför just den personen?  

 Hur stark koppling känner du till gruppen när du jobbar hemifrån/ på kontoret? 

 Hur tror du de andra i gruppen uppfattar dig som person? 

 Finns det någon person som är drivande? Utveckla 

 Finns det någon som jobbar mer effektivt än andra? Utveckla 

 Hur tror du det påverkar er gemensamma arbetsinsats? 

 Vad är det som motiverar dig att utföra ditt arbete? 

 Hur känner du när du har slutfört en arbetsuppgift? 

 Hur upplever du att gruppen ser på dig när du har slutfört en arbetsuppgift? 

 Får du någon belöning för de arbeten du utför? 

 Vad skulle motivera dig att arbeta effektivare? 

 Finns det något/någon som får dig att bli omotiverad? 

 Skulle ni som grupp kunna bli mer effektiva? Hur? 

 Upplever du att du brukar göra ditt bästa? 

 Finns det någon uppgift du har gjort som du är extra nöjd med? -varför? 

 Finns det någon uppgift du har gjort som du är missnöjd med? - varför? 

 

 

 

 

 

 

 


