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vi besökte deras arbetsplats och den tid de avsatte för intervjuer och observationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 
Vänskapsrelationer inom arbetslivet är ett utbrett fenomen, men för att utföra ett arbete 

korrekt är dessa relationer inte nödvändiga. Därför syftar denna studie att öka förståelsen för 

sociala relationers betydelse på arbetsplatser och varför vänskap uppkommer i en liten 

arbetsgrupp på ett fastighetsbolag i Sydsverige. Studien analyserar också varför vänskapen 

uppkommer genom att undersöka vad vänskapen har för betydelse för arbetstagarnas 

välbefinnande, arbetsförmåga och formella roller.  

Studien är kvalitativ och sex intervjuer samt två deltagande observationer har genomförts i 

den undersökta arbetsgruppen. Studiens vetenskapsteoretiska ansats är hermeneutiken, vilket 

innebär att den är baserad på informanternas subjektiva upplevelser och därefter tolkningarna 

av dem. Fastighetsbolaget där materialinsamlingen utfördes har en struktur som kan liknas vid 

en pyramid med en topp och en bas. Informanterna utgör basen i pyramiden och är bolagets 

ansikte utåt.  

Materialet har analyserats utifrån tre teoretiska perspektiv: Collins interaktionsritualer, 

Asplunds sociala responsivitet, abstrakt och konkret socialitet samt kulturbiologin. Resultatet 

visar att vänskapen har en betydelsefull funktion för de involverade individerna. Det indikerar 

att individerna har svårt att hantera de problematiska situationerna och dess tillhörande 

emotioner som uppstår i arbetet, så som i kontakten med hyresgästerna. Dessa problematiker 

bearbetas inom gruppen då de starka sociala banden gör att de kan vända sig till varandra. 

Vänskapen genererar många positiva konsekvenser, så som en känsla av välbefinnande och ett 

fördelaktigt samarbete. Det kan därför argumenteras för att dessa positiva konsekvenser är 

den huvudsakliga drivkraften till att informanterna söker sig till varandra och varför 

vänskapen uppkommer.  

Nyckelord: Arbete, vänskap, kulturbiologi, social responsivitet, interaktionsritualer 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
Friendship within the workforce is a well-known phenomenon, but is not necessary in order to 

perform work tasks properly. This study therefore aims to increase the understanding 

concerning the importance of friendship at work and why friendship arises in a small work 

team at a real estate company in the south of Sweden. The study further examines why 

friendship occurs by considering the importance friendship has amongst the employees’ 

welfare, work ability and professional roles. 

The study is qualitative and six interviews as well as two participating observations have been 

made in the selected work team. The chosen scientific theoretical approach is hermeneutics, 

which means that this study is based upon the informants’ own experiences and subsequently 

the interpretation of these. The real estate company where the research took place has the 

structure of a pyramid containing a top and a foundation. The informants represent the 

foundation and also the image of the company. 

The material has been analysed based upon three theoretical perspectives: Collins’ interaction 

rituals, Asplund’s social responsivity, abstract and concrete sociality and cultural biology. The 

conclusion shows that friendship has a significant function for the individuals involved.  It 

further indicates that the informants have difficulties in coping with challenging situations and 

emotions that arise at work, such as the complex relationships with the tenants. These issues 

are dealt with within the work team due to the strong social bonds that have developed. This 

friendship has many positive outcomes, such as a sense of wellbeing and a satisfactory 

collaboration. It can therefore be argued that these outcomes are key incentives as to why the 

informants seek to establish friendships amongst each other and within the group.  

 

Keywords: Work, friendship, cultural biology, social responsivity, interaction rituals 
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1. INLEDNING 

I denna uppsats studeras ”vänskap på arbetsplatsen” som ett socialt fenomen. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv är människan en social varelse och relationer är grundläggande. 

Människan spenderar större delen av sitt liv på arbetet och möter dagligen andra människor i 

arbetsrelaterade situationer. Med detta i åtanke tror vi att relationerna på arbetsplatsen är av 

stor betydelse för individen som arbetstagare. Vår uppfattning är dock att arbetslivet till 

största del är uppgiftsorienterat och att relationerna befinner sig i periferin. Därför avser 

denna studie att uppmärksamma sociala relationers betydelse i arbetslivet, genom att 

undersöka varför vänskap i en specifik arbetsgrupp uppkommer och vad den kan ha för 

betydelse för individen som arbetstagare.  

Det här fenomenet fångade vårt intresse genom att en bekant talade positivt och passionerat 

om det. Vi fann det även intressant att undersöka då vi personligen upplevt att avsaknaden av 

gemenskap på tidigare arbetsplatser har påverkat vår upplevelse av arbetet negativt.   

Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer och deltagande observationer undersökte vi 

vänskapen i en specifik arbetsgrupp på ett kommunalt fastighetsbolag i Sydsverige. 

Arbetsgruppen består av sex personer som har varierade arbetsuppgifter med mycket 

kundkontakt. Vi har utgått från hur vänskapen tar sig uttryck i denna arbetsgrupp, enligt 

informanternas upplevelser och de observationer vi själva gjort. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vänskapsrelationer på arbetsplatser. Ett 

arbete innehåller olika beskrivningar, krav och förväntningar. För att uppnå dessa kan 

samarbete mellan kollegor behövas, men att dessa relationer utgör en vänskap är inte 

nödvändigt. Därför är studiens socialpsykologiska problemformulering varför detta fenomen 

uppkommer, när det uppenbarligen inte behövs för att utföra ett arbete korrekt. Eftersom 

vänskap på arbetsplatser tycks vara ett utbrett fenomen förmodar vi att den måste ha en 

betydelse för individerna som är involverade. Genom att undersöka vänskapen i en specifik 

arbetsgrupp på ett fastighetsbolag i Sydsverige hoppas vi kunna öka förståelsen kring dess 

betydelse och funktion. Vi vill uppmärksamma läsaren på att studien inte avser att besvara 

eller redogöra för hur vänskapen uppkommer, utan varför.  
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För att besvara den socialpsykologiska problemformuleringen har vi avgränsat studien och 

valt att undersöka endast vissa betydelsefulla aspekter av fenomenet. Utifrån Asplunds (1987) 

perspektiv skulle man kunna betrakta denna vänskap som att arbetstagarna får en upplevelse 

av att vara en konkret person, inte endast innehavare av en yrkesroll. Därför frågar vi vad 

vänskapen har för betydelse för arbetstagarens formella roll inom gruppen och i förhållande 

till sina kunder.  

Enligt kulturbiologin (Kindblad, 2010) och Randall Collins (2005) är sociala relationer 

grundläggande för människans välbefinnande och påverkar individens motivation till att 

handla och samarbeta. Detta leder oss till att fråga vilken betydelse vänskapen har för 

arbetstagarens välbefinnande och arbetsförmåga.  

Studiens socialpsykologiska problemformulering är: Varför uppkommer vänskapsrelationer i 

denna arbetsgrupp på ett kommunalt fastighetsbolag i Sydsverige? 

Vi ämnar besvara denna problemformulering med hjälp av följande underfrågor: 

 Vad betyder denna vänskap för arbetstagarens arbetsförmåga? 

 Vad betyder denna vänskap för arbetstagarens formella roll? 

 Vad betyder denna vänskap för arbetstagarens välbefinnande? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel med tillhörande underrubriker för att underlätta läsningen. Det 

första kapitlet har berört en förklaring kring studiens sociala fenomen samt dess syfte och 

socialpsykologiska problemformulering. I kapitel två presenteras det sociala fenomenets 

historiska kontext, tidigare forskning och den aktuella organisationen där studien ägt rum. 

Studiens teoretiska utgångspunkter redogörs för i kapitel tre. Där beskrivs de teorier som 

senare ligger till grund för analys och tolkning av det empiriska materialet. I kapitel fyra 

beskrivs det metodologiska tillvägagångssättet, det vill säga hur materialinsamlingen gått till. 

Vidare presenteras det erhållna empiriska materialet i kapitel fem och i det följande kapitlet 

analyseras det. I det sjunde och sista kapitlet framförs en sammanfattning av resultatet och 

reflektioner över studien. 
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2. BAKGRUND  

I detta kapitel redogör vi för bakgrundsinformation som är viktig för att kontextualisera det 

sociala fenomenet. Till en början presenteras en övergripande kontext, det vill säga ”Det 

postindustriella arbetet”. Därefter följer en redogörelse för tidigare internationell forskning 

om vänskap inom arbetslivet. Slutligen presenteras kortfattat den organisation där 

materialinsamlingen ägt rum. 

 

2.1 Det postindustriella arbetet 

För att öka förståelsen för fenomenet är det viktigt att redogöra för den historiska kontext det 

uppkommer i. Vi har valt att utgå från Hage & Powers (1992) bok Post-Industrial Lives: 

Roles and Relationships in the 21st Century för att ge en beskrivning av arbetet i ett 

postindustriellt samhälle. De menar att samhället idag befinner sig i en postindustriell ordning 

där arbetsformerna har ändrats sedan det industriella samhället.  

I det industriella samhället var arbetsuppgifterna ofta monotona och krävde ingen större 

tankeverksamhet. Även kontorsarbete kunde vara på detta vis, om de var industriella i sin 

karaktär, då det ofta handlade om stora maskinliknande byråkratiska bolag. I dagens 

postindustriella samhälle, som karaktäriseras av kunskap och teknologi, har dessa monotona 

arbetsuppgifter ersatts av maskiner. När det inte längre finns simpla, rutinerade 

arbetsuppgifter får människan söka sådana arbeten som är orutinerade och kräver större 

mental aktivitet. Många olika sorters jobb landar under titeln postindustriella arbeten. Hage & 

Powers (1992) ger några exempel, så som att utveckla nya produkter, vilket kan innebära allt 

från att skapa snabbare datorer till att finna ett botemedel för AIDS, men också att hitta 

lösningar på globala problem. Många icke-rutinerade jobb inkluderar även interaktion med 

andra människor (Hage & Powers, 1992:9–12).  

Arbetsuppgifterna på de postindustriella arbetsplatserna karaktäriseras av problemlösning, 

kreativitet, flexibilitet och insamling av information (Hage & Powers, 1992:9–12). Det finns 

ont om arbetsbeskrivningar och riktlinjer eftersom man antingen inte vet vilket sätt man ska 

nå sina mål på, då det krävs kreativitet och problemlösning, eller för att målet beror på 

faktorer som inte går att kontrollera, exempelvis kundernas efterfrågan och önskningar. De 

som arbetar bäst med riktlinjer och arbetsbeskrivningar kan komma att bli lidande på en 
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postindustriell arbetsplats. Inga tydliga rollföreskrifter kan också leda till stress och konflikter, 

eftersom man spenderar mycket tid i interaktion med andra människor.  

Med detta i åtanke menar Hage & Powers (1992:11) att det aldrig kan finnas brist på jobb i ett 

postindustriellt samhälle. Frågan är snarare om arbetskraften som finns att tillgå kan klara av 

de varierade och icke-rutinerade arbeten som finns, vilka kräver utbildning, 

problemlösningsförmåga och social kompetens.  

Våra informanter befinner sig på en postindustriell arbetsplats där arbetsuppgifterna är 

orutinerade och kräver mental aktivitet. Informanterna har inga tydliga arbetsbeskrivningar 

och de har mycket kundkontakt. Vänskapen som undersöks i denna studie uppstår således 

inom ramen för den postindustriella arbetsplatsen. 

 

2.2 Tidigare forskning 

För att få en klarare bild av fenomenet har vi fördjupat oss i tidigare forskning kring vänskap 

inom arbetslivet. Forskningen vi tog del av var internationell och behandlade vänskapens 

betydelse för arbetstagaren. Vi fann det också lämpligt att söka efter tidigare forskning som 

relaterar till vänskapens betydelse för organisationen och arbetsgivaren, inte endast för de som 

är involverade i vänskapen. Vi hittade fyra artiklar, varav två berör det organisatoriska 

perspektivet mer än de andra. I följande text redogör vi för de resultat som samtliga forskare 

erhöll. 

Dr Lynne Pettinger (2006), nu verksam vid Universitetet i Essex, har skrivit artikeln Friends, 

relations and colleagues: The blurred boundaries of the workplace om vänskap och relationer 

på arbetsplatsen, i detta fall inom servicesektorn. Pettinger (2006) fann att relationer på 

arbetsplatser ofta var relaterade till ålder, könstillhörighet, position i arbetsplatsens hierarki 

samt vilken avdelning man tillhörde. Hon menar vidare att det finns många positiva 

konsekvenser av att ha vänner på arbetet och att vänskap spelar en signifikant roll för hur man 

upplever sitt arbetsliv. De av Pettingers informanter som inte fann arbetsuppgifterna 

tillfredsställande kunde ändå trivas på arbetsplatsen. De uppgav själva att det berodde på goda 

relationer till sina kollegor. 

I artikeln framgår det att vänskap är betydelsefullt för arbetstagare på så vis att deras 

”teamwork” förbättras och därmed blir arbetsuppgifterna enklare att utföra. Pettinger (2006) 

resonerar också kring att arbetet, tack vare de goda relationerna till kollegorna, blir en källa 
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för meningsfull social identitet och socialt stöd. Arbete kan på så vis vara berikande för 

individen. Dock kan vänskap och relationer på arbetet också innebära negativa konsekvenser. 

Detta yttrade sig, i Pettingers studie, bland annat genom att befordran kunde grundas på basis 

av personliga relationer och att favorisering kunde observeras vid delegering av 

arbetsuppgifter. Exkludering av vikarier och personal som inte ansågs passa in kunde också 

inträffa.  

Sociologerna Alison Andrew och Jane Montague (1998) har skrivit artikeln Women’s 

friendship at work som handlar om kvinnors vänskap på arbetsplatser, dess påverkan och 

betydelse för kvinnorna samt omgivningen. De resonerar kring de uppluckrade gränserna 

mellan det privata och offentliga som vänskap på arbetsplatsen ger upphov till. Deras resultat 

visade att vänskap på arbetet är en källa till identitet och självständighet. Detta förklaras 

genom att vänskapen bland annat ger en trygghet och därmed gör individen mer 

motståndskraftig mot yttre krav och stressfaktorer. I likhet med Pettinger (2006) visade deras 

resultat att vänskap på arbetet också kan vara en källa till konflikter. Detta kan förklaras med 

att de gränser som tidigare funnits mellan det privata och offentliga livet har suddats ut, och 

därför kan konflikter som finns i privata relationer leta sig in på den offentliga arenan.  

I artikeln Workplace Friendships and Organizational Outcomes (Haris, Pakeeza & Sajjad, 

2011), publicerad i Journal of Contemporary Research In Business, utgår författarna från ett 

organisatoriskt perspektiv och förhåller sig till sådana begrepp som produktivitet, effektivitet 

samt lojalitet och engagemang gentemot organisationen. Vänskap på arbetet genererar lojalitet 

mot företaget och engagemang inför projekt och arbetsuppgifter. Detta kan förklaras genom 

att vänskapen alstrar kreativitet, innovation, idéer och glädje vilket leder till 

arbetstillfredställelse. Vidare förbättras kommunikationen då den frambringas mer frekvent 

och korrekt av någon man har en djupare relation med. Haris, Pakeeza & Sajjad (2011) kom 

fram till att när arbetstagaren har tillit till sina kollegor ger det en positiv attityd till arbetet 

vilket påverkar prestationen positivt. Att arbeta med en vän gör att uppgifterna känns enklare 

att genomföra och att deadlines är lättare att hålla. Författarna argumenterar för att 

organisationer borde arbeta aktivt för att informella vänskaper ska bildas bland de anställda 

eftersom detta är ett bra redskap för att uppnå organisatoriska mål.  

Garud, Raghuram & Wiesenfeld (2001) har forskat kring virtuella arbetstagare, det vill säga 

individer som arbetar hemifrån med flexibla arbetstider, och hur de upplever samt identifierar 

sig med organisationen. I artikeln Organizational identification among virtual workers 
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beskriver de resonemang som är relevanta även för vår studie då de handlar om 

organisationsidentitet och vad avsaknaden av en arbetsgemenskap kan innebära. Den virtuella 

arbetstagaren saknar vissa av de faktorer som gör att man identifierar sig med organisationen, 

exempelvis symboler, ceremonier och ritualer. Att befinna sig på organisationen och ta del av 

de strukturer såväl som processer som detta medför, är en viktig del i att kategorisera sig själv 

som medlem av organisationen. En identifikation med organisationen är betydelsefull 

eftersom det ökar arbetstagarens engagemang och lojalitet. Det resulterar bland annat i att 

arbetstagaren tenderar att stanna kvar på organisationen och arbetar för att uppnå dess mål. 

Virtuella arbetare kan känna sig nedstämda av att de går miste om de gemenskaper som 

organisationslivet ofta medför. De saknar gemenskapen som arbetet kan innebära och får 

därmed svårare att identifiera sig med organisationen. Detta visar att den relationella aspekten 

av organisationen är av stor betydelse för individen. 

Sammanfattningsvis kan man se hur relationer på arbetsplatser kan vara stärkande för 

individen samtidigt som det finns en risk att nya sorters konflikter uppstår. Detta styrker vår 

uppfattning om att vänskap på arbetsplatsen fyller en viktig funktion för arbetstagaren. 

Väletablerade relationer på arbetsplatsen verkar även vara fördelaktigt för organisationen. 

Det resultat som framkommit i dessa artiklar skulle möjligtvis kunna förstärka det resultat 

som studien frambringar, i de fall resultaten är samstämmiga. Finns det en diskrepans mellan 

resultaten kan vi ha fått fram andra aspekter som är viktiga att belysa.  

 

2.3 Presentation av organisationen 

Den organisation där det empiriska materialet samlades in är ett kommunalt fastighetsbolag 

beläget i Sydsverige. På grund av etiska aspekter som berörs vidare i metodkapitlet har vi valt 

att inte nämna organisationens namn.  

Fastighetsbolaget är ett medelstort företag som har expanderat och därmed även rekryterat en 

hel del de senaste åren. Då bolaget drivs i kommunal regi är det allmännyttigt och tar ett stort 

socialt ansvar. Hyresgästerna är inte homogena utan kommer från samhällets alla skikt. En del 

av bolagets lokaler och lägenheter hyrs även ut i affärs- samt vård och omsorgsändamål. Att 

bolaget är kommunalt är också en viktig aspekt på så vis att det styrs av den politiska agendan 

inom kommunen. Valet som sker vart fjärde år kan komma att påverka fastighetsbolagets 
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organisatoriska struktur i flera hänseenden beroende på vilka som vinner valet och i vilken 

riktning de vill föra organisationen.  

Organisationens struktur kan liknas vid en pyramid med en topp och en bred bas (Alvesson 

2009:34). Studiens informanter utgör en del av pyramidens bas och skulle kunna liknas vid 

organisationens ansikte utåt. Informanterna utgör även en del av fastighetsbolagets olika 

distrikt och deras kontor är placerat på en annan geografisk punkt än huvudkontoret. Två av 

gruppens medlemmar arbetar dock både på huvudkontoret och på ”gruppens” kontor ute i 

distriktet. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande kapitel presenteras de socialpsykologiska teorier som ligger till grund för analysen 

av empirin och därmed hjälper oss att finna svaret på studiens problemformulering. Till att 

börja med valde vi Johan Asplunds (1987) teori kring begreppen social responsivitet, abstrakt 

och konkret socialitet. Asplund beskriver hur den abstrakta och konkreta socialiteten påverkar 

människors relationer och välbefinnande. Detta finner vi relevant då studiens informanter 

dagligen befinner sig i en abstrakt socialitet. Randall Collins (2005) teori om 

interaktionsritualer är passande då den berör hur interaktion med andra människor kan 

påverka individers emotionella hälsotillstånd och motivation att handla. Till sist använder vi 

oss av en mer allmän, kulturbiologisk teori (Kindblad, 2010) som berör betydelsen av sociala 

band och hur ett fördelaktigt samarbete kan uppstå. Trots likheter med Scheffs (1994) teori 

kring sociala band valde vi den kulturbiologiska som även tar hänsyn till den viktiga 

emotionen kärlek och att människan är en kärleksfull varelse. Kärleken som grundläggande 

emotion är något som karaktäriserar de sociala banden i den arbetsgrupp som undersökts och 

därför fann vi kulturbiologin vara lämplig som teoretisk utgångspunkt. 

Vi anser att dessa teorier kan hjälpa oss att besvara studiens syfte och socialpsykologiska 

problemformulering. Teorierna är kompatibla då de berör olika aspekter av människans 

sociala liv och kan därmed besvara våra olika frågeställningar.  

 

3.1 Social responsivitet, abstrakt & konkret socialitet 

Johan Asplunds (1987:29) begrepp social responsivitet syftar på att människan är en social 

varelse, eller som han själv uttrycker sig, att människan är sällskaplig och har en benägenhet 

att svara på ”frågor” som ställs henne. Med detta menar han att människan har en 

grundläggande förmåga att ge gensvar på stimuli i samspel med andra människor. Vi föds 

socialt responsiva men får under uppväxten lära oss att hämma denna spontanitet och 

oförutsägbarhet genom lagar och regler som berättar för oss hur vi borde bete oss. Att, enligt 

vardaglig mening, bli ”vuxen” innebär att den sociala responsiviteten blir kraftigt inskränkt 

(Asplund, 1987:29).  

För att uppnå förståelse för begreppet social responsivitet är det av betydelse att redogöra för 

begreppet asocial responslöshet. Asocial responslöshet är den sociala responsivitetens 

motsats och kan definieras som en liv- och mållöshet (Asplund, 1987:12–13). I närheten av 

andra blir människan levande och aktiv, medan hon i ensamhet blir asocialt responslös, då det 
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inte finns någonting som göder interaktion. Människan upplever en växelverkan mellan dessa 

två former då social responsivitet i en situation kan försvinna med tiden och ersättas med 

asocial responslöshet. Asocial responslöshet kan uppstå i förhållande till ett område genom att 

vi är socialt responsiva på ett annat. När vi vänder oss till någonting, vänder vi oss också från 

någonting. 

Asplund beskriver hur människans liv i dagens samhälle har delats upp i två enheter (Asplund 

1987:152). Individen existerar dels i en konkret omgivning så som hemmet och kontoret där 

denne arbetar, där det finns konkreta uppgifter och individen är en konkret person. I en 

konkret socialitet förnyas den sociala responsiviteten hela tiden eftersom att det finns nya 

målinriktade aktiviteter att tillgå. Asocial responslöshet kan också uppstå inom ramen för 

konkret socialitet, ifall den konkreta aktiviteten blir enformig. Det är dock enkelt att återinföra 

social responsivitet genom variation.  

Men individen existerar allt mer i en abstrakt omgivning, nämligen samhället som något 

övergripande, genomträngande och abstrakt (Asplund, 1987:152). Inom denna abstrakta 

socialitet finns ingenting annat än just abstrakt socialitet, menar Asplund, och aktiviteterna, 

interaktionerna och känslorna är intetsägande. Här kan den sociala responsiviteten inte bestå 

en längre tid eftersom den inte har något att leva av, nämligen interaktion mellan konkreta 

personer. När individen ses som endast existerande i den abstrakta socialiteten och inte som 

en konkret person i den konkreta socialiteten framstår denne som en abstrakt samhällsvarelse 

(Asplund, 1987:152, 172-174). Abstrakta samhällsvarelser är asocialt responslösa och känner 

efterhand ingenting, man kan inte heller känna någonting inför en abstrakt samhällsvarelse. 

Att se sig själv som innehavare av en roll innebär att man betraktar sig själv som en abstrakt 

samhällsvarelse. När man ser sig själv och andra som abstrakta samhällsvarelser i hög 

utsträckning kan det leda till känslobortfall och utbrändhet (Asplund, 1987:173). 

 

3.2 Interaktionsritualer 

Randall Collins (2005) beskriver i boken Interaction Ritual Chains hur triviala situationer och 

interaktioner kan betraktas som ritualer. En interaktionsritual kan kortfattat definieras som ett 

samspel som kan ge upphov till välbefinnande, ohälsa samt emotioner som bland annat glädje 

och kollektiv upprymdhet. Interaktionsritualernas effekter på deltagarna kan vara långvariga 

eller kortvariga, positiva eller negativa.  
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För att en interaktionsritual ska uppstå måste fyra kriterier uppfyllas. Det första kriteriet är ett 

fysiskt deltagande, det vill säga att minst två personer är placerade så att de kan påverka 

varandra genom sin fysiska närvaro. Vidare måste det finnas barriärer som gör deltagarna 

medvetna om vilka som är involverade i ritualen och vilka som är utomstående. I gruppen ska 

det också finnas ett gemensamt fokus och en gemensam sinnesstämning. De två sista 

villkoren, den gemensamma fokuseringen och sinnesstämmingen bland deltagarna är något 

som förutsätter och förstärker varandra (Collins, 2005:47–48).  

Interaktionsritualer kan vara lyckade och misslyckade, beroende på hur de går till och vilka 

effekter de får för individen. Lyckade interaktionsritualer kan beskrivas som intensiva då de 

inrymmer en kollektiv upprymdhet. Dessa kan resultera i att individen känner en gemenskap 

och solidaritet gentemot gruppen samt att den högaktar och därmed försvarar symboler som 

associeras med gruppen. Individen erhåller också den grundläggande emotionella energin och 

föreställningar om moral. Emotionell energi innebär att individen upplever känslor av 

självkänsla, entusiasm, upprymdhet och stark motivation till att handla (Collins, 2005:49–53). 

Ett bra exempel på hur en kollektiv upprymdhet och fokus byggs upp är att det finns 

gemensamt skratt och turn-taking i en konversation. Collins (2005) menar att skratt är 

kollektivt producerat och att det är smittsamt. Turn-taking innebär att konversationen flyter 

och att meningarna (även skratten) kontinuerligt avlöser varandra. En behaglig, gemensam 

rytm i en konversation resulterar i en upprymdhet samt ett förhöjt humör (Collins, 2005:65–

67).  

Misslyckade interaktionsritualer har en motsatt effekt då de är lågintensiva och inte genererar 

någon kollektiv upprymdhet. Därmed erhåller inte individen någon känsla av gemenskap, 

solidaritet, respekt inför gruppens symboler och ingen emotionell energi. I värsta fall blir 

individen istället dränerad på emotionell energi (Collins, 2005:49–53).  

Individen ingår kontinuerligt i en rad interaktionsritualer och dessa går att sammankoppla så 

att de bildar kedjor. Det betyder att samtliga interaktionsritualer påverkar varandra genom att 

individer ständigt bär med sig symboler, emotionell energi och andra resultat från tidigare 

ritualer och investerar dem i nya. Det centrala i dessa kedjor av ritualer är att individen alltid 

söker sig efter de källor som bringar högst emotionell energi och undviker ritualer samt 

individer som har en dränerande funktion (Collins, 2005:141–181). Den emotionella energin 

är långvarig och påverkar individens emotionella hälsotillstånd. Hur mycket emotionell energi 

en individ har beror på hur många interaktionsritualer den har varit delaktig i och om de varit 
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lyckade eller ej. Om en person ofta är delaktig i lyckade interaktionsritualer påverkas det 

emotionella hälsotillståndet positivt och denne upplever en kontinuerlig känsla av att vara 

”uppåt”. Skulle en individ endast delta i misslyckade ritualer påverkas det emotionella 

hälsotillståndet istället negativt och kan leda till en känsla av kontinuerlig nedstämdhet eller 

depression. Med andra ord, de tillfälliga känslorna av glädje, upprymdhet eller nedstämdhet, 

som interaktionsritualer generar, sammanställs och utgör sedan det stabila emotionella 

hälsotillståndet.  

Social densitet handlar om kedjor av ritualer över tid och om hur ofta individen befinner sig i 

andras närvaro. Om denne nästan alltid har andra i sin omgivning och ingår i intensiva ritualer 

upplever individen en hög grad av konformitet, medan en individ som till stor del lever i 

avskildhet upplever en låg grad av konformitet. Den sociala mångfalden i kedjorna är också 

av betydelse. Om deltagarna inte diversifierar, det vill säga att deltagarna alltid är de samma, 

leder det till en solidaritet, hög konformitet, tillgivenhet inför gruppens symboler och en 

misstänksamhet mot utomstående. Den höga solidariteten innebär även att det finns en barriär 

mot utomstående och därmed råder en klarhet över vem som tillhör gruppen och inte. Är 

mångfalden stor genererar det individualism, låg konformitet inför gruppsymboler, emotionell 

kylighet och en större tilltro till fler interaktioner (Collins, 2005:115–117). 

 

3.3 Kulturbiologi 

I boken Hälsa och livsstil: forskning och praktiska tillämpningar beskrivs kulturbiologin 

(Kindblad, 2010) och dess synsätt på sociala band och relationer som ett sätt att generera 

hälsa och välbefinnande hos individer. Den belyser frågan om sociala emotioner på ett annat 

sätt än flera andra socialpsykologiska teorier. Till exempel Scheff (1994) som fokuserar på 

emotionerna skam och stolthet som konstituerande för sociala band. I kulturbiologin anses 

kärleken vara den fundamentala emotionen som konstituerar det sociala.  

Kulturbiologins syn på den mänskliga varelsen kan beskrivas som dynamisk, där människan 

betraktas dels som en biologisk varelse, dels som en kulturell varelse. Den så kallade 

biologiskt-kulturella matrisen för den mänskliga existensen syftar på en relationell matris som 

grundar, realiserar samt förverkligar den mänskliga identiteten, som det sker i en 

sammanvävning av två biologier som är utmärkande för oss människor: kunskapens biologi 

och kärlekens biologi (Kindblad, 2010:310).  
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I kunskapens biologi ställs frågan om hur vi gör det vi gör som observatörer. Den frågan 

besvaras med hänvisning till språket. Med språket uppstod den sammanvävning mellan språk 

och emotioner, som vi kallar för konversationer, och som ett nätverk av konversation. På så 

vis förklaras att det inte finns någon objektiv verklighet, något universum oberoende av 

observatören, utan alla individer frambringar en verklighet genom sitt språk och de emotioner 

som de orienterar sig i. Världen består därför av en mångfald av kulturella världar, ett 

multiversum. Människan är, enligt den biologiskt-kulturella matrisen, naturligt kärleksfull och 

social. Genom emotionen kärlek accepterar individen sig själv, den andra och de andra som 

legitima andra i samexistens med sig själv. Det är också denna emotion som möjliggör en 

acceptans av en mångfald av individuella och kulturella världar samt verkligheter (Kindblad, 

2010:311–312).  

Då ett socialt och kärleksfullt liv är elementärt för människan menar kulturbiologin att det 

spontant genererar välbefinnande. Den mänskliga varelsen är sådan att den bevarar hälsa och 

välbefinnande genom att älska. Lyckas inte individen att upprätthålla sociala och kärleksfulla 

relationer kan det leda till fysiska och psykiska sjukdomar då kärlekens biologi störs. Utifrån 

detta perspektiv kan dagens senmoderna samhälle klassas som problematiskt då det i för hög 

grad är individualiserat. Det nuvarande samhället bortser från den individuella-sociala 

enheten som innebär att den mänskliga identiteten, känslan av att vara ”jag”, hör samman med 

den sociala samlevnaden. Dagens samhälle är som tidigare nämnt, för individualiserat då det 

är blint för den sociala förbindelsen mellan människor samt separerar det individuella och det 

sociala som om dessa utgör en antagonism (Kindblad, 2010:313–325). 

Samarbete i saminspiration kan, utifrån den biologiskt-kulturella matrisen, karaktäriseras som 

ett fördelaktigt sätt att bevara hälsa och välbefinnande inom exempelvis arbetslivet. 

Samarbete uppstår när reflexiv autonomi och handlingsfrihet bevaras i ett arbete som utförs 

tillsammans, men detta är inte nog för att benämnas som samarbete i saminspiration. Om ett 

samarbete sker i saminspiration betyder det att deltagarna accepterar varandra som personer 

och inspirerar varandra i ett psykiskt rum av tillit och respekt. Detta genererar en 

trygghetskänsla hos deltagarna och därmed utvidgas deras kreativitet. Det är också av 

betydelse att deltagarna är involverade i skapandet av projektet och upplever det som 

meningsfullt. Att samtliga deltagare kan vara involverade är möjligt på grund av att det råder 

respekt, självständighet, ansvar samt fri reflektion bland dem (Kindblad, 2010:317–318). 



13 
 

4. METOD 

I metodkapitlet redogörs för insamlingen av det empiriska materialet och vilka metodologiska 

tankar som ligger till grund för studien. Vi beskriver studiens tillvägagångsätt, 

forskningsmetod och vilken vetenskapsteoretisk ansats vi utgår från, samt redogör även för 

sådana aspekter som förförståelse, tillförlitlighet och etiska reflektioner.  

Inför kapitlet vill vi informera om att studiens socialpsykologiska problemformulering till en 

början var av en annan karaktär, då vi avsåg att undersöka en vänskap utformad som en 

tvåsamhet. Väl i kontakt med fältet uppkom en annan intressant aspekt som fick oss att ändra 

vår socialpsykologiska problemformulering. Vi ändrade fokus från den specifika kontakten 

mellan två kollegor till gemenskapen i en hel arbetsgrupp där de sociala banden till varandra 

är starka. Eftersom ändringen av problemformuleringen skedde under materialinsamlingen 

har detta bland annat påverkat tillvägagångssättet och detta kommer uppmärksammas senare i 

kapitlet.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att utgå från hermeneutiken då syftet med vår studie är att skapa förståelse för 

varför fenomenet uppkommer och vad det har för betydelse. Hermeneutiken är en förståelse- 

och tolkningslära där man menar att förståelse är en subjektiv tolkning av händelser och 

objekt (Allwood & Erikson, 1999:73–97). En hermeneutisk grundtanke är att man ska försöka 

skapa förståelse utifrån subjektet och samtidigt ta hänsyn till vilken historisk och social 

kontext denne befinner sig i (Bryman, 2002:370). Hermeneutiken förespråkar en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom man på detta vis utgår från erfarenheter och upplevelser. Därför har 

vi använt oss av kvalitativa intervjuer och deltagande observation där förståelse för fenomenet 

är vårt fokus. På så vis ämnar vi inte att skapa en objektiv sanning och inte heller att 

generalisera vårt resultat. Detta är något som skulle känneteckna positivismen (Allwood & 

Erikson, 1999:43–67). Inom positivismen undersöker man relationen mellan orsak och verkan 

och strävar efter att få en objektiv bild av vad som är sant eller falskt. Hermeneutiken menar 

dock att föreställningen om en objektiv verklighet är problematisk eftersom människan inte 

kan gå bortom sin tolkning eller förförståelse, det vill säga sina upplevelser och erfarenheter. 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som syftar på att allting 

som sker kräver en tolkning och denna görs utifrån betraktarens förförståelse. Den tolkning 

man gör blir en ny förståelse som i sin tur utgör en förförståelse i nästa tolkning (Allwood & 



14 
 

Erikson, 1999:295). Utifrån detta perspektiv är det omöjligt att förhålla oss objektiva under 

tolkningsprocessen. Vi är medvetna om att den tolkning vi framför i denna studie är formad 

av vår egen förförståelse som har utvecklats genom kontakten med fältet under studiens gång. 

Därför tar vi också hänsyn till den historiska och sociala miljö som studien utformas i för att 

ge en tillförlitlig bild av vilket fenomen som studeras och i vilken kontext. 

 

4.2 Förförståelse 

Det är viktigt att vara medveten om vår förförståelse inför det sociala fenomenet såväl som 

det fält vi ämnar studera, för att inte gå miste om betydelsefulla aspekter som kan tillkomma 

under studiens gång (Aspers, 2007:35). Den förförståelse vi har är också något som kan färga 

studien på vissa sätt. Samtidigt menar Aspers (2007:35) att förförståelsen är en viktig del för 

att förstå vad som händer på fältet. Med detta i åtanke kommer vi att redogöra för de tankar vi 

hade kring ämnet innan studien påbörjades.  

Genom en bekant blev vi uppmärksammade på fenomenet vänskap på arbetsplatser. Det vi 

fick höra har integrerats med bland annat våra egna upplevelser från arbetslivet. Vi fick 

berättat för oss vad en sådan vänskap innebär och att det är positivt för individens 

välbefinnande. Detta stämmer väl överens med våra egna erfarenheter av arbetslivet som har 

inneburit ensamarbete eller att arbeta utan en djupare kontakt med kollegor. Resultatet blev 

minskad motivation och engagemang inför arbetet samt en längtan efter gemenskap. Utifrån 

detta föreställde vi oss att fenomenet är av betydelse för individen i form av positiva attityder 

gentemot arbetet samt ett ökat välbefinnande.  

Med tanke på att vi nu har läst socialpsykologi i två år är vi också medvetna om att vi har en 

teoretisk förförståelse. Denna förförståelse har påverkat vårt sätt att tänka kring vad 

fenomenet kan ha för betydelse för individen och har gett oss riktlinjer för vad vi skulle 

fokusera på när vi genomförde materialinsamlingen, vilket var viktigt för att kunna avgränsa 

studien. Att vi var medvetna om den förförståelse vi hade möjliggjorde dock att vi kunde vara 

öppna för andra aspekter av vänskapen än vad vi själva hade tänkt oss.   

 

4.3 Kvalitativ forskning 

Vi valde att utföra en kvalitativ studie då vi anser att denna metod hjälper oss att besvara vår 

problemformulering på bästa sätt. Inom den kvalitativa forskningsmetoden klassas ord och 
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individers subjektiva uppfattningar av deras sociala verklighet som betydelsefulla. Det 

centrala i forskningsmetoden är på så vis individers upplevelser och den sociala verkligheten 

kategoriseras som något individuellt, subjektivt och föränderligt (Bryman, 2002:35). I denna 

studie ämnar vi inte att uppnå en objektiv sanning utan eftersträvar att ta del av 

informanternas upplevelser kring vänskapen och dess betydelse. Utifrån detta anser vi att 

kvalitativ metod är lämpligast för studien. Det är enklare att se vilka socialpsykologiska 

processer som fenomenet innebär genom att utföra semi-strukturerade intervjuer och 

deltagande observationer, än med en kvantitativ forskningsmetod. Relationer innebär många 

olika subjektiva känslor och upplevelser som är svåra att fånga upp i exempelvis en enkät. Det 

skulle vara nästintill omöjligt för oss att utforma en enkät som inbegriper informanternas alla 

potentiella känslor och upplevelser kring vänskapen, och därmed skulle vi möjligtvis gå miste 

om betydelsefulla aspekter. Trots att vår utgångspunkt hade sin förankring i teorin var vi noga 

med att så långt som möjligt behålla ett öppet sinne och vi lät informanterna vara experter 

inom sitt eget område. Detta gjorde vi för att inte gå miste om viktiga aspekter som vi inte 

kunnat föreställa oss på förhand. De teoretiska utgångspunkterna var därmed inte statiska, 

utan det var fältets beskaffenhet som avgjorde vilka teorier som kom att användas. 

Vi kommer inte att kunna generalisera det resultat som vi erhållit, eftersom kvalitativa 

forskningsresultat inte går att generalisera till andra situationer eller populationer (Bryman, 

2002:270–271). 

4.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att på bästa sätt ta del av informanternas upplevelser och låta dem vara experter inom sitt 

område har vi, som vi nämnde ovan, valt att triangulera semi-strukturerade intervjuer och 

deltagande observationer. Semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjutillfällena är 

oförutsägbara och flexibla samtidigt som de utgår från vissa bestämda teman eller ämnen 

(Bryman, 2002: 301-302). Därför utarbetade vi en intervjuguide med tillhörande teman och 

frågor inför våra intervjutillfällen. Dessa var förankrade i studiens frågeställningar och 

menade som hjälpmedel i vårt sökande på svar till problemformuleringen. Eftersom vi till en 

början tänkte undersöka en specifik vänskap mellan endast två kollegor har vi utformat två 

intervjuguider, en till ”arbetsparet” i fråga och en till deras kollegor. Det var från första början 

viktigt för oss att kunna ställa oförutsägbara följdfrågor och låta situationen, inte endast 

guiden, avgöra vilka frågor vi ställde. Då vi ändrade studiens fokus under 

materialinsamlingen överensstämde inte de ställda frågorna och deras följd till fullo med 

intervjuguiden.  
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4.3.2 Deltagande observation 

Deltagande observation innebär att forskaren befinner sig på fältet och följer samt iakttar en 

grupp i dess naturliga miljö. När man utför en deltagande observation är syftet att vara 

involverad i gruppen och därmed samspela och samtala med medlemmarna. Som deltagande 

observatör är man involverad i det sociala samspelet men man utför inte samma handlingar 

som gruppen (Fangen, 2005:31). Inför observationstillfällena utformade vi en 

observationsguide med tre teman som, i likhet med intervjuguiden, skulle hjälpa oss att finna 

svar på problemformuleringen. Det gav oss ett uppmärksamhetsfokus som underlättade 

observationerna eftersom vi utifrån dessa teman visste vad vi till största del skulle fokusera 

på. Dock fanns det även här utrymme för oförutsägbara händelser och aspekter (Fangen, 

2005:81–83). Observationerna ägde rum under arbetsgruppens dagliga frukost, vilket innebar 

att vi kunde observera det sociala samspelet som var det primära vid dessa tillfällen. Till en 

början valde vi att inte engagera oss för mycket i samspelet, utan inväntade den plats som 

gruppen senare tilldelade oss. Gruppen visade inte något vidare intresse för oss och därmed 

var vi endast involverade i samspelet och samtalet när vi blev tilltalade. Möjligtvis kan detta 

haft en negativ påverkan på gruppen genom att de kan upplevt sig vara iakttagna (Fangen, 

2005:31,141–142).  

 

4.4 Urval 

I undersökningen har vi utgått från ett icke-sannolikhetsurval, ett så kallat snöbollsurval 

(Bryman, 2002:114–117). Då vi från början avsåg att undersöka en specifik vänskap mellan 

endast två kollegor var vårt fokus att finna ett sådant ”arbetspar”. Vi ville undersöka hur 

denna tvåsamhet uppkom på en arbetsplats och vilken betydelse det kunde ha för arbetsparet 

och deras kollegor. Därför var det naturligt att undersökningen skulle ske på en arbetsplats. 

De kriterier som arbetsplatsen behövde uppfylla var: 1) Det skulle finnas ett arbetspar på 

arbetsplatsen, 2) Dessa skulle ha kollegor med vilka kontinuerligt samarbete sker, 3) Det 

skulle helst vara någon form av kontorsmiljö där samarbetet och samspelet var lätt att 

observera.  

Utifrån dessa kriterier tog vi kontakt med ett flertal organisationer genom att mejla, ringa samt 

genom våra egna kontaktnät. Slutligen kom vi i kontakt med en personalhandläggare på ett 

kommunalt fastighetsbolag i Sydsverige som var intresserad av att höra mer om vår studie. Vi 

bokade in ett möte där vi informerade om vad vi avsåg att undersöka. Personalhandläggaren 

fungerade som gatekeeper, som fick oss att komma i kontakt med ett arbetspar som arbetade 
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nära tillsammans med en grupp kollegor. Genom arbetsparet fick vi kontakt med övriga 

informanter, det vill säga, deras kollegor. Detta kallas för snöbollsurval och innebär att man 

genom sina informanter kommer i kontakt med fler individer som kan fungera som 

informanter. Denna urvalstyp är dock problematisk då samplet vanligtvis inte är representativt 

för populationen (Bryman, 2002:114–117). Då vi utför en kvalitativ studie och inte är ute 

efter att generalisera resultatet till andra situationer eller populationer än den aktuella, finner 

vi denna urvalstyp som passande.  

4.4.1 Informanter 

Här presenteras de personer som har intervjuats och observerats. Namnen är fiktiva och vi är 

sparsamma med information om dem för att kunna garantera anonymitet.  

Anna – Ca 30 år, arbetar på huvudkontoret och kontoret där övriga gruppen arbetar. 

Magnus – Ca 50 år, arbetar endast på gruppens kontor. 

Patrik – Ca 40 år, arbetar endast på gruppens kontor. 

Maria – Ca 30 år, arbetar på huvudkontoret och gruppens kontor.  

Victor – Ca 20 år, arbetar endast på gruppens kontor. 

Bengt – Ca 60 år, arbetar från huvudkontoret och är gruppens nuvarande chef. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Efter att ha kommit i kontakt med arbetsparet bokade vi in ett möte med dem. Vi ville gärna 

bilda oss en egen uppfattning om deras vänskap och personligen informera dem om studien. 

Under mötet bokade vi även in intervjuer och observationer med samtliga i arbetsgruppen, 

utom en medarbetare som skulle på semester. Informanterna hade en positiv inställning till 

undersökningen och vi upplevde dem som förväntansfulla och nyfikna.  

När vi väl genomförde intervjuerna och observationerna upptäckte vi att alla i arbetsgruppen 

stod varandra väldigt nära, och även om det fanns skillnader i relationerna så var det väldigt 

svårt att urskilja ett arbetspar. Det var snarare så att alla stod varandra väldigt nära och därför 

skiftade vårt intresse från en specifik vänskap till hela gruppens gemenskap. I efterhand är det 

värt att reflektera över om vi, i vårt första möte med informanterna, borde varit tydligare med 

studiens fokus och frågat mer om samtliga relationer i arbetsgruppen. På så vis hade vi kunnat 
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undgå att byta problemformulering mitt under materialinsamlingen och därmed varit mer 

förberedda. Dock var det viktigt för oss att inte berätta för ingående om studiens syfte och 

problemformulering eftersom vi inte ville att det skulle påverka våra informanter inför de 

kommande intervjuerna och observationerna.  

Efter mycket noga övervägande, och med samtycke från våra informanter, valde vi båda att 

närvara under samtliga intervjutillfällen. Detta beslut grundades på att vi upplevde att detta 

var betydelsefullt för att erhålla ett grundligt empiriskt material, då vi kände oss något 

oerfarna av intervju som metod. Jan Trost (2010:66–67) menar att det i flera situationer kan 

vara positivt att vara två intervjuare, bland annat innan ett förtroende har hunnit etablerats och 

när ämnet kan uppfattas som känsligt. Dock avtalade vi från början att en av oss skulle ta 

huvudansvaret för intervjun och att den andra skulle fungera som observatör och eventuellt 

ställa följdfrågor. Dessa positioner skiftades vid varje intervjutillfälle. Eftersom studiens 

fokus förändrades under materialinsamlingen beslutade vi att utföra en till intervju utöver de 

vi hade planerat. Totalt utfördes sex intervjuer och alla var ungefär 60 minuter var.  

Vi genomförde även två observationer och dessa observationstillfällen var cirka 60 minuter 

var. Från början hade vi planerat att utföra fler observationer, men det var problematiskt att 

förutse när gruppen skulle vara samlad. Därmed beslutade vi att observera vid två tillfällen 

där hela gruppen var samlad och att sedan utföra ytterligare en intervju. Vi valde att inte föra 

fältanteckningar under observationen. Detta gjorde vi för att vår närvaro skulle påverka 

gruppmedlemmarna så lite som möjligt (Fangen, 2005:97). Därför ansåg vi att det var 

lämpligt att observera i endast 60 minuter åt gången. Att observera längre episoder än så, utan 

att föra anteckningar under tiden, skulle möjligtvis påverka validiteten negativt då man som 

observatör ständigt överöses av nya intryck.   

 

4.6 Tillförlitlighet 

Då studiens vetenskapsteoretiska ansats är hermeneutisk och forskningsmetoden är kvalitativ 

är det informanternas upplevelser och vår tolkning av dessa som är det primära för studien. 

Detta medför att studien inte har lika hög validitet och reliabilitet i somliga avseenden som en 

kvantitativ studie möjligtvis skulle ha haft. Den information vi delgavs under intervjuerna är 

inte en absolut sanning, utan snarare den bild av verkligheten som informanterna har. Vår 

närvaro kan också ha påverkat informanterna och deras svar på vissa sätt som vi inte är 

medvetna om. Det bemötande vi fick skiljer sig troligtvis från deras möten med andra 
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personer, vilket skulle kunna förklaras med den förförståelse (Aspers, 2007:35) man har inför 

olika personer och sammanhang. Bryman (2002:258–261) redogör för kriterier som kan 

användas vid bedömning av kvalitativa studier, eftersom de, till skillnad från kvantitativ 

forskning, ofta utgår från att det finns flera subjektiva uppfattningar om den sociala 

verkligheten. Vi har valt att utgå från dessa kriterier i argumentationen för kvaliteten av vår 

studie.  

Tillförlitligheten berör vilken trovärdighet beskrivningen av den sociala verkligheten som 

forskaren kommer fram till har (Bryman, 2002:258). För att försöka säkerställa att vi har fått 

rätt bild av informanternas sociala verklighet har vi tillämpat triangulering. Detta innebär att 

vi har använt oss av mer än en metod för att säkerställa tillförlitligheten. Det empiriska 

material som har genererats ur intervjuer och observationer styrker varandra då det vi har 

observerat stämmer väl överens med det som sagts i intervjuerna.  

På grund av att vi utgår från informanternas upplevelser och även tar hänsyn till den specifika 

kontext som de befinner sig i, är vi medvetna om att vårt resultat inte är generaliserbart till 

andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2002:258). Detta är inte något vi har strävat 

efter då vårt syfte handlar om att förstå vilken betydelse fenomenet har, inte hur ofta det 

uppkommer eller dylika mätbara aspekter. Men för att uppfylla kriteriet för överförbarhet har 

vi försökt att ge en fyllig beskrivning av den kontext som informanterna befinner sig i för att 

andra ska ha en möjlighet att bedöma om dessa resultat skulle kunna överföras till en annan 

miljö (Bryman, 2002:260). 

På samma sätt som informanterna utgår från sin förförståelse i samtalen med oss, är de 

observationer vi har genomfört tolkningar av det vi ser och hör utifrån den förförståelse vi har 

(Bryman, 2002:261). Vi kommer att presentera materialet så att det så mycket som möjligt 

reflekterar informanternas upplevelser och inte innehåller några av våra egna värderingar. 

Därför använder vi oss av deras egna ord och har med en del citat. Genom att ha spelat in 

intervjuerna och sedan transkriberat dem, vet vi exakt vad som har sagts och behöver inte 

förlita oss på vårt minne, vilket också styrker det resultat vi fått fram. Vi hade även detta i 

åtanke då vi bestämde oss för att observera endast en timme i taget, så att vi skulle komma 

ihåg detaljerna i så hög utsträckning som möjligt. 
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4.7 Etiska reflektioner 

Under studiens gång har vi kontinuerligt tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer (Vetenskapsrådet). Vid vår första kontakt med fältet, med gatekeepern samt 

informanterna, har vi försökt att vara så öppna som möjligt med studiens syfte och ändamål. 

Dock var det, som vi tidigare nämnt under tillvägagångssätt, viktigt för oss att inte berätta för 

ingående om studien. Detta för att vi ville, i den grad det är möjligt, undgå att påverka 

informanterna. Vissa av informanterna frågade flertalet gånger vad våra intervjuer och 

observationer skulle leda till. Vid varje sådant tillfälle uppgavs att det skulle leda till en 

socialpsykologisk kandidatuppsats, vad dess syfte var och att resultatet bland annat skulle 

komma att analyseras. Vi var även öppna med att vi skulle utföra observationer. 

Inför varje intervju upplystes informanterna om att de är anonyma och att vi skulle använda 

oss av fingerade namn i uppsatsen. För att kunna tillgodose informanternas utlovade 

anonymitet har vi även utelämnat andra uppgifter såsom fastighetsbolagets namn och dess 

olika distrikt samt informanternas befattningar. Det var viktigt för oss att tillgodose 

organisationens önskemål om att få vara anonym eller inte. Därför kontaktade vi vår 

gatekeeper som vidarebefordrade frågan till rätt avdelning inom organisationen och inväntade 

deras svar. Vi fick företagets medgivande att publicera dess namn, men med hänsyn till 

informanterna valde vi dock att låta fastighetsbolaget vara anonymt.  

Vi frågade samtliga informanter om de godkände att vi spelade in intervjuerna och försäkrade 

dem om att ingen utomstående skulle ta del av ljudfilerna samt att de skulle komma att 

raderas efter transkriberingen.   

Att vi var två intervjuare väckte en rad etiska aspekter och dessa hade vi i åtanke när vi 

fattade beslutet att vara två. Som vi tidigare har nämnt var det av allra största vikt för oss att 

informanterna var bekväma med och godkände att vi var två intervjuare. Samtliga informanter 

samtyckte, och utifrån verbal samt icke verbal kommunikation upplevde vi dem som bekväma 

i situationen. Men utifrån ett etiskt perspektiv och reflektioner i efterhand, borde kanske 

endast en av oss ha intervjuat vår sista informant. Detta med tanke på att han innan samtalet 

berättade att han kände sig lite nervös och att han var nyanställd samt yngre än oss 

intervjuare. Detta kan möjligtvis, enligt Trost (2010:67), ha gjort att han upplevt sig vara i 

underläge.  
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5. PRESENTATION AV MATERIAL 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. I första delen av kapitlet presenteras det 

material vi har fått fram i intervjuerna och i den andra delen presenteras materialet från 

observationerna.  

5.1 Intervjuer 

Vi har valt att dela in materialet i olika teman för att förenkla läsningen och förståelsen. 

Intervjumaterialet är indelat i fem teman. Under första rubriken ”Arbetets karaktär” beskrivs 

sådant som berör informanternas arbetsuppgifter och vad deras arbete innebär. Avsnittet 

”Formella roller” beskriver de befintliga yrkesrollerna, inom och utanför arbetsgruppen. 

Under rubriken ”Gruppens karaktär” återger vi hur vänskapen inom gruppen yttrar sig och 

vad den innebär. ”Välmående och trivsel” handlar om gruppens inverkan på individens 

välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen. Det avslutande avsnittet, ”Arbetsförmåga” syftar 

till individernas och gruppens arbets-och samarbetsförmåga.  

5.1.1 Arbetets karaktär 

Intervjupersonerna beskriver sitt arbete som varierat då de har flera olika arbetsuppgifter och 

både jobbar inne på kontor samt hemma hos hyresgäster. Samtliga upplever detta som roligt 

och att det bidrar till trivseln på arbetet. Ingen av dem beskriver sig själva som 

kontorsmänniskor utan de gillar att variera mellan kontorsuppgifter och kundkontakt. Arbetet 

med hyresgästerna sker till stor del individuellt då de arbetar i hyresgästernas hem. Våra 

informanter vet aldrig riktigt hur en dag kommer se ut. Detta innebär dock också att arbetet är 

oförutsägbart och kan kännas jobbigt ibland. Victor beskriver hur uppgiftsbördan kan skilja 

sig från dag till dag och vilka känslor det väcker: 

”En dag kan man sitta här och ha två jobb och andra dagen kan man ha 25 jobb. Så det är väl i sådana 

fall det som är jobbigt.”  Victor  

Kundkontakten är en viktig del av deras arbete och något som har både positiva och negativa 

aspekter. Maria säger att hon skulle dö om hon inte fick arbeta med människor och de flesta 

av intervjupersonerna verkar tycka att hyresgästerna bidrar till att göra arbetet varierat och 

utmanande. De olika befattningarna inom gruppen innebär att somliga är mer stationerade på 

kontoret än andra. De som mest befinner sig på kontoret upplever kundkontakten som positiv 

i större utsträckning, samtidigt som de också kommer i kontakt med otrevliga hyresgäster. De 

andra i gruppen har mer kundkontakt då de arbetar i hyresgästernas hem och beskriver fler 

negativa och påfrestande situationer som uppkommer i arbetet med dem. De beskriver att 
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hyresgästerna i deras distrikt har blandade nationaliteter och kommer från de lägre 

samhällsskikten. Dessa kan ofta ha lite olika problem och Magnus berättar att somliga inte har 

så mycket kontakt med yttervärlden förutom med dem. Därför kan de stöta på många 

påfrestande situationer i sitt arbete, så som personer som ringer flera gånger per dag och vill 

prata. Men de kommer även i kontakt med mer allvarliga situationer eftersom de arbetar i 

hyresgästernas hem, exempelvis att vissa hyresgäster lever i sociala missförhållanden.  

”Man kan få se en hel del som man kanske inte alltid vill se... eller borde se, att det var meningen att 

man skulle se.” Patrik 

Magnus tycker att detta är krävande och han känner att de får ta hand om de människor som 

resten av samhället tackar nej till. Då deras hyresgäster kommer från olika kulturer kan de 

tycka olika om hur saker borde skötas på lämpligaste sätt. Konflikter med hyresgäster 

uppfattas som jobbiga och han hoppas då att de andra ska förstå att det vissa tycker om honom 

inte alltid är sant.  

Våra intervjupersoner har fått uppleva en del turbulens inom företaget på grund av att de har 

haft många chefer på kort tid samt att företaget genomgått förändringar. Detta är något som 

har skapat en osäkerhet och oro men har också bidragit till att gruppens sammanhållning har 

stärkts. Patrik berättar om en medarbetare som fick avsluta sin anställning abrupt och om de 

känslor detta väckte:  

”Då var det lite otryggt. Det var rätt så tråkiga tre fyra månader där. Tre månader, kanske, med mycket 

att sitta och prata och så. Och varför det har hänt. Det var någon annan som visste det och vi fick 

kanske inte riktigt veta allt kanske. O så här... Men vi svetsades ju samman ännu hårdare då.” 

 Patrik  

Att deras hyresgäster kommer från olika kulturer och lägre samhällsskikt är också något som 

stärker gruppen. Maria beskriver det som att ju tuffare området är desto tightare är gruppen 

och ger en förklaring:  

”Jag tror man behöver varandra! Man behöver få gå in och lasta av lite av det här negativa energin 

eller vad det nu är, om det bara har varit mycket någon dag. Man har kanske hyresgäster som inte 

jobbar så mycket, som är inne mycket om dagarna, som gärna ringer mycket på dagarna. Jag tror att 

det förändrar arbetsrelationerna, faktiskt.[...]Och har man då inte så att man kan komma tillbaka och 

bolla lite eller är en person som gör det, så kan det nog bli ganska jobbigt. Därför tror jag att det är så 

viktigt att man har en gemenskap.” Maria 
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5.1.2 Formella roller 

Ett flertal av intervjupersonerna säger att de inte kan säga och göra hur de vill i kontakten med 

hyresgästerna. De måste bete sig professionellt och inte tappa humöret. Magnus beskriver att 

han är företagets utförare och måste sätta sig själv i ett sammanhang när han ger tråkiga 

besked till hyresgästerna. Han följer vad vissa dokument säger ska gälla i somliga situationer 

och måste tänka på sin yrkesroll. Även i påfrestande situationer och konflikthantering är det 

viktigt att komma ihåg vad han jobbar med och att lyssna på sina hyresgäster, även när de 

uppehåller honom från andra arbetsuppgifter. Han säger att han inte är där för att bestämma 

vad som är rätt eller fel. Han är där för sina hyresgäster. I följande citat beskriver Magnus hur 

han måste vara tillmötesgående och att hyresgästens upplevelse av bemötandet är det primära.  

”Tid är pengar, man är ju fostrad så. Men det får man liksom lägga av med här. Det är inte det som är 

mötets mening utan vi är här för dem. Jag måste tänka på vad det är för tröja jag har på mig.” 

 Magnus 

Patrik beskriver också att de har vissa mallar som de måste följa och detta kräver att de måste 

kunna stå på sig när det uppstår hårda diskussioner med kunderna. Han säger att det var värst 

de första två åren innan han hade kommit in i rollen, men att nu biter dessa konflikter inte så 

mycket på honom.  

Det som sker med hyresgästerna får informanterna inte prata om med vem som helst. Detta är 

något de enbart kan prata om med varandra i gruppen, säger Maria. Patrik säger att deras 

familjer ändå inte förstår vad de pratar om. Men det är också viktigt att göra skillnad på jobb 

och hemma, menar han:  

”Alltså när man kör härifrån vid klockan 16 måste man hänga av sig byxorna, man måste hänga av sig 

jobbet också liksom. För det går inte att grubbla på hur den här stackars treåringen mår… för att det är 

så många. Så att det äter upp en då. Hemma är hemma och jobba är jobba.”  Patrik 

Trots att det finns olika befattningar i gruppen upplever de flesta intervjupersonerna inte att 

det finns någon hierarki i gruppen. De kan skoja om att somliga har högre lön än andra, men 

de tycker att alla befinner sig på samma personliga nivå. Victor som är nyanställd nämnde 

dock att två i gruppen med annan befattning kan upplevas som chefer i somliga avseenden 

eftersom de delar ut uppgifter till de andra. Dessa två står högre upp i organisationens hierarki 

än de andra, men innehar egentligen inga chefspositioner.  
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5.1.3 Gruppens karaktär 

Samtliga intervjupersoner beskriver vänskapen inom gruppen som väldigt positiv. 

Relationerna är inte endast arbetsmässiga utan de rymmer i hög grad även privata och 

personliga dimensioner. I gruppen samtalar de om allt från arbetsrelaterade ämnen så som 

hyresgäster och arbetsuppgifter till privata samtalsämnen som fritidsysslor och familjeliv. 

Gruppmedlemmarna umgås inte på fritiden förutom enstaka telefonsamtal någon gång ibland. 

Dock har två av gruppmedlemmarna en gemensam bekant vilket gör att de har umgåtts ett par 

gånger utanför arbetet. Intervjupersonerna ger bilden av att de skulle kunna umgås privat men 

att de inte gör det. Maria förklarar det med det ständiga ”livspusslet”, att alla har så mycket i 

gång i sina liv. Victor som är nyanställd och ny i gruppen verkar ha en annorlunda relation till 

kollegorna då han uppger att den är god men relaterar till dem endast som arbetskamrater.  

Stämningen i gruppen framställs som god på så vis att den är öppen, skämtsam och 

avslappnad. Flertalet av intervjupersonerna uttalar också att det är ”högt i tak”. 

”Det kan vara ganska skämtsamt och ganska rått, alltså högt i tak, men samtidigt kan vi också sitta och 

prata om jobbigt med barnen… Vi har även en relation där vi kan gå in på sådana grejor.” 

 Maria 

Våra intervjupersoner berättar också att gruppen fungerar väldigt bra och att alla står varandra 

nära. Anna säger att de inte har några hemligheter, utan ska man säga något så är det till hela 

gruppen. Dock framkommer det under intervjutillfällena att det finns grupperingar inom 

gruppen, alltså att vissa står varandra närmare än andra och att alla har olika relationer till 

varandra. 

”Men visst kan vi prata privat, det gör vi varje dag. Men, om det skulle skita sig riktigt ordentligt så 

har man kanske någon som man är benägen att prata med det om.”   Patrik 

Dessa grupperingar baseras till synes på ålder, könstillhörighet och tätt samarbete. Av 

intervjuerna gick det också att utläsa att flertalet av medlemmarna utelämnar de nyaste 

medlemmarna när de samtalar om gruppen. Ett exempel på detta är när Maria pratar om de 

informella rollerna i gruppen och endast nämner de som varit medlemmar i gruppen längst tid.  

Intervjupersonerna upplever att de är lika varandra på flera plan samtidigt som deras olikheter 

upplevs som positiva och att de kompletterar varandra. Eftersom det råder ett så pass öppet 

klimat finns det tillit och därmed ingen rädsla för att säga vad man tycker eller att ge uttryck 

för avvikande åsikter omkring någonting. Allvarliga konflikter är sällsynta i gruppen men 
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visst uppstår det diskussioner och oenigheter. Samtliga är överens om att detta inte är något 

konstigt utan helt naturligt.  

”Men visst… Sen så är det ju konflikter här varje dag. ”Jävla idiot!”. Men det går ju över efter... Fem 

minuter sen så är det ju glömt så är man världens bästa kompisar igen.”   Patrik 

Maria berättar att majoriteten av medlemmarna i gruppen är handlingskraftiga, eller att de har 

ett ”go” som hon uttrycker det. Men hon berättar hur de ibland kan ha svårt att acceptera att 

alla inte är likadana på den fronten. Hon säger vidare att de är medvetna och att de försöker 

motverka detta.  

5.1.4 Välmående och trivsel 

Den öppenhet som råder i gruppen verkar även bidra till ett välmående för individerna genom 

att de kan samtala om både privata och arbetsmässiga problematiker. Genom vänskapen 

upplever individerna att de erhåller ett socialt stöd. Magnus berättar att gruppen fungerar som 

ett socialt andningshål där man kan dela med sig av sina bekymmer och han upplever det som 

en tillgång. Den kontinuerliga kontakten med hyresgäster inbegriper, som vi tidigare nämnt, 

en hel del påfrestande situationer och dessa hanteras bland annat genom samtal inom gruppen. 

Magnus menar att gruppen innefattar en trygghet och att denna fungerar stärkande: 

”Ja, alltså man blir ju livsfarlig, man blir stridbar! Man tål väldigt mycket. ”  Magnus 

Flertalet av våra intervjupersoner uppger att de känner stöd i varandra eftersom de vet att de 

andra har erfarenhet av liknande situationer. Utomstående som exempelvis familjemedlemmar 

har inte samma förståelse inför de problematiska situationerna på arbetsplatsen, och eftersom 

yrket innefattar en hel del kundkontakt finns det gränser för vad de får berätta för 

utomstående. Anna berättar också hur de kan stärka varandra genom att exempelvis flika in i 

samtalet om kollegan pratar med en otrevlig hyresgäst. Samtliga intervjupersoner är överens 

om att samtalen och stödet från kollegorna är positivt för deras välbefinnande. 

Arbetsgruppen har också en del inofficiella rutiner som de beskriver närmare för oss under 

intervjuerna. Varje morgon äter de frukost tillsammans i matsalen och detta beskrivs som en 

av höjdpunkterna på arbetsdagen. Anna och Maria arbetar både på företagets huvudkontor och 

på kontoret där den resterande arbetsgruppen är stationerad och de berättar att de alltid äter 

frukost tillsammans framför sina datorer på huvudkontoret. De berättar vidare att stämningen 

på huvudkontoret inte är densamma som på gruppens kontor. Det är inte lika gemytligt och de 

föredrar att äta både frukost och lunch på kontoret med resten av arbetsgruppen. Även om de 
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arbetar på huvudkontoret en dag så åker de gärna ut till kontoret där resten av arbetsgruppen 

befinner sig och äter frukost eller lunch tillsammans med dem. Frukosten verkar ha en stor 

betydelse för gruppen. Maria beskriver frukosten: 

”… och frukosten är ju helig för oss där ute”  Maria 

Patrik berättar att frukosten kan börja med att man går genom arbetsuppgifterna inför 

arbetsdagen, men att sammanhanget och samtalen är väldigt lediga och privata med tanke på 

att det är rast. Han berättar vidare att det ibland händer att de inte hinner äta frukost 

tillsammans i gruppen, men att det är undantagsfall och att en arbetsdag inte blir komplett 

utan ett frukostmöte. Anna spinner vidare på detta och berättar att frukosten inte bara handlar 

om att äta vid just den tidpunkten, utan det handlar om att man gör det tillsammans med 

gruppen. När vi frågar Anna om hur hon känner efter frukosten svarar hon att hon känner sig 

sugen på att börja arbeta och upplever sig effektivare. Innan de införde denna frukostrutin 

kunde hon äta framför datorn, och då upplevde hon inte sig lika effektiv.  

Intervjupersonerna inleder alltså arbetsdagen med att prata ihop sig och pratar gärna om vad 

som har hänt kvällen innan. Flera av dem berättar att de har en bra känsla på morgonen innan 

jobbet och att de känner sig förväntansfulla inför en ny arbetsdag och inför vad deras 

arbetskamrater kan komma att berätta för dem. Victor som är nyanställd och ny i gruppen 

berättar dock att han inte känner något speciellt inför en arbetsdag, han hinner inte känna efter 

eller tänka så mycket innan arbetsdagen börjar.  

Alla berättar också att de trivs väldigt bra på sin arbetsplats. Trivselns bakomliggande faktorer 

uppges vara ett roligt och varierat arbete men också den goda relationen till kollegorna. 

Magnus berättar att det är en symbios mellan dessa faktorer som får honom att trivas, hade 

relationen till kollegorna varit dålig hade detta påverkat upplevelsen av arbetsuppgifterna och 

arbetsplatsen negativt. Anna säger: 

”Man är ju ändå här en stor del av sin vakna tid. Det är ju ganska viktigt vilka arbetskamrater man har. 

Annars tror jag inte att det skulle vara lika kul. Tror jag i alla fall, även om du har ett roligt jobb.”

 Anna 

5.1.5 Arbetsförmåga 

Det framkommer i somliga intervjuer att gruppen ibland kan ha en negativ påverkan på 

individernas arbetsförmåga. De säger att det kan bli mycket ”tjabb” ibland, alltså mycket prat 

kollegorna emellan, vilket kan störa deras koncentrationsförmåga när de har mycket att göra. 
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Samtidigt upplever de att gruppen även kan hjälpa dem att arbeta mer effektivt genom att de 

kan bolla idéer och ställa frågor, det vill säga dela kunskap. Anna anser att hon jobbar bättre 

tillsammans med gruppen trots vissa avbrott. Gruppmedlemmarna kompletterar varandra och 

löser svåra, pressade situationer tillsammans. 

Samtliga intervjupersoner berättar för oss att samarbetet dem emellan fungerar väldigt bra och 

att ingen är rädd för att fråga de andra om hjälp. Maria tycker att det är lättare att be om hjälp 

inom gruppen för att hon känner att de inte dömer henne. Därför vänder hon sig främst till 

dem när hon behöver fråga något. Intervjupersonerna menar att det är tryggheten i gruppen 

som gör att det är lättare att be om hjälp.  

Om någon är sjuk ställer de alltid upp och täcker för varandra och ser till att arbetet fungerar 

smidigt ändå. Detta samarbete sker mellan alla gruppmedlemmar oavsett befattning. 

”Det är ju helt fantastiskt! Så fort jag ringer och vabbar så ringer jag ju knappt chefen längre, utan jag 

ringer Anna. Så har vi styrt upp det innan vi ringer chefen och säger ”jag är hemma idag, men Anna 

tar mina besiktningar” och jag tar hennes visningar. Och sitter jag öppettider och jag behöver springa 

iväg så sitter hon för mig. Det är aldrig några bekymmer.”   Maria  

Det finns alltid någon som täcker för den som måste ta ett akut ärende eller stanna hemma 

med sjukt barn. Även när någon ska på semester kräver det att de täcker för varandra. 

Intervjupersonerna beskriver att de vill vara schyssta mot varandra så att den som täcker inte 

får för mycket ”merjobb”. Patrik säger att de hjälper varandra så att alla ska få en dräglig dag 

och må bra när de kommer hem. Anna berättar om en situation som uppstod innan hon skulle 

på semester: 

”Jag hade ingenting att göra innan, så precis veckan innan jag skulle gå, man vill ju inte lämna en 

massa jobb om man ska på 6 veckors semester utan det ska vara rent på skrivbordet. Men det blev helt 

kaos. Ibland kan det vara svårt att kliva in i någon annans arbete, men hon sa ”hur ska vi göra nu för 

att lösa det här?”. Det här var sista dagen. ”Vad vill du att jag gör?”. Och då fick vi igång ett sånt jäkla 

tempo, för det kändes som ”yes vi kommer att hinna”. Vi löste ju det.”   Anna 

Att gruppmedlemmarnas samarbete fungerar så bra som beskrivs i föregående citat tror de 

beror på att de står varandra så nära. Deras vänskap till varandra gör att de gärna hjälper 

varandra och klarar av ett högre tryck i arbetet. Patrik nämner en starkare lojalitet till sina 

kollegor på denna arbetsplats än på tidigare. Han säger också att han tidigare gärna stannade 

hemma med barnen, men att han nu föredrar att arbeta. Detta beror, enligt honom, på att han 
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inte vill ”sätta sina kompisar i skiten” eftersom de är beroende av varandra, samt att det är kul 

att arbeta. Vänskapen gör också att de inte skiljer på vad som är ”ditt” och ”mitt” arbete, och 

fastnar inte heller i sina olika yrkesroller. 

 

5.2 Observationer 

I denna del av kapitlet presenteras det material som våra observationer gav. Vi har även här 

delat upp materialet i underrubriker som berör olika delar av vad vi observerat. Den första 

rubriken, ”Samtal- och samspelsmönster”, syftar på hur gruppmedlemmarna interagerar med 

varandra, exempelvis samtalsrytm och samtalsämnen. Under rubriken ”Samarbete” beskrivs 

situationer som uppstått under våra observationer där gruppmedlemmarna har samarbetat och 

hjälpts åt.   

5.2.1 Samtal och samspelsmönster 

Under de två observationer som vi utförde var vi bland annat med under gruppens 

frukostsammankomster. Under dessa kunde vi observera att det var en lättsam och skämtsam 

stämning i gruppen samt att samtalen och skratten hela tiden avlöste varandra. Samtalen 

tycktes integrera varandra då det aldrig blev riktigt tyst, utan det fanns alltid något för 

gruppen att samtala om. Vi upplevde samtalen som naturliga och de kändes inte heller 

krystade på något vis. Samtalsämnen kunde bland annat vara hyresgäster, arbetsuppgifter, 

familjelivet men också triviala saker som exempelvis facebook. Vi upplevde dock inte att 

Victor fick samma respons som de andra gruppmedlemmarna när han pratade eller skämtade. 

De andra medlemmarna kunde skämta om eller säga en del grova saker, men när Victor vid 

ett tillfälle gjorde detta blev det helt plötsligt stelt. 

Något som också fångade vårt intresse var gruppens fysiska formation vid frukosten, 

nämligen att de verkade ha bestämda platser vid matbordet eftersom de placerade sig likadant 

vid båda observationstillfällena. Bordsplaceringen verkade även spegla grupperingarna som 

fanns i gruppen då samtliga satt bredvid eller mitt emot en person som de hade en något 

närmare relation till. Arbetsplatsens fysiska utformning var något som vi också fann 

intressant. Lokalerna var försedda med fönster och dörrar mellan de olika kontoren samt 

mellan kontoren och korridorerna. Detta gjorde att vi upplevde lokalerna som öppna och det 

verkade även vara en bra förutsättning för vidare samspel inom gruppen. Anna och Maria som 

delade kontor hade alltid dörren öppen till kontoret där Patrik och Magnus ofta befann sig. 

När vi en gång befann oss på Anna och Marias kontor kunde vi observera hur Anna, som 
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jobbade framför datorn, med all enkelhet kunde prata och skämta med både Patrik och 

Magnus som befann sig på kontoret bredvid. 

Gruppen verkade inte bry sig något speciellt om vår närvaro förutom vid det andra 

observationstillfället då Maria vände sig till oss ibland och berättade eller frågade om något. 

Hon berättade bland annat att hon och Anna inte brukar äta frukost när de är på huvudkontoret 

utan att det är mycket mysigare här. Då flikade även Magnus in och sa: ”Det är här vi löser 

världsproblemen”.  

5.2.2 Samarbete 

Under observationerna blev det synligt att gruppmedlemmarna var måna om varandra samt att 

de fanns där och hjälpte varandra när det behövdes. Ett bra exempel på detta var när Maria 

fick en hostattack och Anna avbröt sig själv mitt i ett gapskratt för att fråga hur det var med 

Maria samtidigt som hon rådde henne att dricka ett glas vatten. Ett annat exempel var när 

Victor, under frukosten, fick ett samtal från en hyresgäst och Patrik lyssnade samt gav Victor 

råd, bland annat att han inte skulle glömma ta hyresgästens namn och adress. Samtidigt 

stannade resten av gruppen upp och lyssnade samt fokuserade på Victor och Patrik.  

När frukosten under det första observationstillfället var avslutad följde vi med Anna in på 

hennes och Marias kontor samtidigt som en kvinna kom in i byggnaden och började samtala 

med en av gruppmedlemmarna. Hon arbetade tydligen med något i området och hade stött på 

ett problem som hon hade lite frågor kring. Kort därefter anslöt sig en till gruppmedlem och 

involverade sig i samtalet. Detta fångade vårt och Annas intresse då det utspelade sig precis 

utanför kontoret där vi satt. Efter ett par minuter gick även Anna dit och involverade sig i 

samtalet för att se om hon kunde hjälpa till på något sätt.  

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Materialet som vi erhöll kan betraktas som intressant i flera olika hänseenden. Individerna 

stöter dagligen på svåra situationer i sitt arbete. Många av deras hyresgäster är i behov av 

hjälp och stöd i stor utsträckning och kan vara intensiva i sin kontakt med informanterna. 

Hyresgästerna är ingen homogen grupp utan kommer från olika kulturer och klasser. Den sista 

tiden inom organisationen har karaktäriserats av turbulens och förändringar som påverkat 

individerna i arbetsgruppen på så sätt att det har skapat oro och osäkerhet. Dessa 

problematiker hanteras och ventileras i gruppen.  
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Vidare beskrivs vänskapen som god och djup, informanterna kan samtala om allt samt hyser 

en stor respekt inför varandra. Stämningen inom gruppen är upprymd och glädjefylld. 

Individerna uppger också att deras vänskap resulterar i ett välmående och trivsel på 

arbetsplatsen samt ett utbrett, effektivt arbete. Denna empiri kommer vi återkomma till i 

analysen. 
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6. ANALYS 

Utifrån det erhållna materialet har vi utvecklat en analys angående vänskapen. Vi har, under 

studiens gång, fått uppfattningen att vänskapen inom gruppen har en viktig funktion för 

deltagarna, förutom att det endast är trevligt att ha vänner. Med denna analys ämnar vi 

besvara studiens socialpsykologiska problemformulering och dess underfrågor. För att erinra 

läsaren om dessa återger vi dem här. Vår problemformulering lyder: Varför uppkommer 

vänskapsrelationer i denna arbetsgrupp på ett kommunalt fastighetsbolag i Sydsverige? De 

underfrågor vi utgår från är följande: Vad betyder denna vänskap för arbetstagarens 

arbetsförmåga? Vad betyder denna vänskap för arbetstagarens formella roll? Vad betyder 

denna vänskap för arbetstagarens välbefinnande? 

Analysen är uppdelad i fem avsnitt. I de tre första avsnitten har vi utfört en djupgående analys 

av det empiriska materialet. Sedan följer en sammanfattning av analysen för att underlätta för 

läsaren. I avslutningen av kapitlet presenterar vi ett specificerat svar på studiens 

problemformulering.  

 

6.1 En problematisk kontext 

Studiens informanter uppger att de arbetar i ett problematiskt distrikt där de möter individer 

från samhällets lägre skikt. I sitt dagliga arbete stöter informanterna på svårigheter i 

kommunikationen med flertalet hyresgäster vilket beror på att hyresgästerna härstammar från 

olika kulturer. Informanterna upplever arbetsbördan som belastande då fastighetsbolaget är 

allmännyttigt och därmed hyr ut lägenheter till personer som är i större behov av hjälp och 

stöd från samhället och fastighetsbolaget. Många hyresgäster är frekventa och intensiva i sin 

kontakt med informanterna som är fastighetsbolagets ansikte utåt. Som vi nämnt i 

presentationen av materialet upplever informanterna att de innehar en roll i kontakten med 

kunderna och denna hämmar deras naturliga reaktioner såväl som handlingar. Den senaste 

tiden inom organisationen har även karaktäriserats av flertalet förändringar så som chefsbyten 

och en medarbetare som avslutat sin anställning abrupt.  

Informanternas arbete är individuellt och mötet med kunderna sker till största del på egen 

hand. Då de ofta ställs inför påfrestande situationer i sitt individuella arbete, uppstår negativa 

emotioner som är svåra att hantera själv. Kontoret blir gruppens samlingspunkt där de kan 

ventilera sina känslor och där gruppen fungerar som ett socialt stöd. De hjälper varandra att 
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hantera de situationer och emotioner som de individuellt ställs inför. Detta sker upprepade 

gånger då gruppen samlas på kontoret flera gånger om dagen.  

Med utgångspunkt i Johan Asplunds (1987) teori betraktar vi det som att informanterna 

dagligen befinner sig i en abstrakt socialitet och att detta medför en problematik för dem. 

Inom ramen för fastighetsbolaget är de abstrakta samhällsvarelser i en abstrakt socialitet. Att 

betraktas samt betrakta sig själv som en abstrakt samhällsvarelse innebär att man undertrycker 

emotioner, vilket i längden kan leda till känslobortfall. Patrik antyder detta när han säger att 

konflikter och påfrestande kundrelationer inte påverkar honom i lika hög grad längre. I 

utförandet av arbetsuppgifterna och i kundkontakten är de inte sig själva, som konkreta 

personer, utan en förlängning av företaget. När Magnus talar om att han måste tänka på att 

han bär fastighetsbolagets tröja, talar han om sig själv som innehavare av en roll och därmed 

hänvisar han indirekt till en abstrakt socialitet. Detta uttalande tyder på att denna typ av 

socialitet definierar hur han bör agera och samtala med hyresgästerna. Även de andra 

intervjupersonerna nämner att de inte kan agera spontant i förhållande till sina kunder, vilket 

upplevs vara tärande. Detta kan man förstå genom att människan är en social varelse och föds 

med förmågan att spontant kunna svara på stimuli. I den abstrakta miljön hämmas den sociala 

responsiviteten då informanterna inte får lov att uttrycka sina känslor eller spontana reaktioner 

i relationen med hyresgästerna och cheferna. 

Då människan, som sagt, är en social varelse som vill ge uttryck för spontanitet och 

oförutsägbarhet i sociala situationer kan man förstå att den abstrakta socialiteten inte är en 

främjande miljö för människan att leva i. Att på daglig basis bli ställd inför påfrestande 

situationer med andra människor där man måste undertrycka sina spontana känslor kan få 

negativa konsekvenser för individen, bland annat kan det leda till utbrändhet (Asplund, 1987: 

173).  

Vår analys utgår från att studiens informanter befinner sig i en abstrakt socialitet som innebär 

svårigheter för dem, bland annat en tärande kontakt med hyresgäster och turbulens inom 

organisationen. Informanterna har inga möjligheter att hantera eller bearbeta dessa 

påfrestande situationer individuellt, som empirin indikerar, utan söker sig till varandra på 

grund av deras starka sociala band. Med detta menar vi att de rör sig bort från de intima 

känslorna av att inte må bra till känslan av välbefinnande som uppstår i varandras närhet. I 

följande avsnitt kommer vi att redogöra för detta mer djupgående och även vilken funktion 

vänskapen inom gruppen har för individen. 
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6.2 Interaktionsritualer & sociala band 

Som angivits under föregående avsnitt samlas gruppen dagligen på kontoret och samspelar 

med varandra. Vi menar att individerna tillsammans ingår i kedjor av lyckade 

interaktionsritualer, bland annat i form av frukostsamlingar. Samtliga informanter beskrev 

frukostarna i god dager och vi hade även turen att få observera två av gruppens frukostar. Att 

dessa ritualer var lyckade grundas bland annat på att det fanns turn-taking, ett frekvent flöde 

av samtal och skratt, samt en upprymdhet bland deltagarna (Collins, 2005:65–67). Att 

intervjupersonerna beskriver frukosttillfällena som ”heliga” och som arbetsdagens höjdpunkt 

samt att det primära är att gruppen är samlad, inte själva förtärandet, är ytterligare indikatorer 

på att ritualerna är lyckade. 

Då gruppen har hög social densitet med låg mångfald, det vill säga kontinuerliga 

interaktionsritualer, är detta en bidragande faktor till individernas välbefinnande (Collins, 

2005). Detta för att individerna, genom de lyckade ritualerna, dagligen erhåller emotionell 

energi som yttrar sig genom att de trivs på arbetsplatsen, är upprymda inför en arbetsdag och 

blir motiverade till att arbeta. Att Victor inte upplever samma upprymdhet inför en arbetsdag 

som hans kollegor kan förklaras med att ritualerna kanske inte är lika framgångsrika för 

honom som för de andra.  

Förutom dessa långvariga effekter genererar ritualerna också tillfälliga, övergående effekter 

för informanterna. ”Frukost-ritualerna” kännetecknades av en intensitet och kollektiv 

upprymdhet som föddes ur ett turn-taking av konversationer och skratt. En emotionssmitta 

karaktäriserade därmed ritualerna och samtliga deltagare var vid gott humör. Även om 

upprymdheten och glädjen som deltagarna upplevde var tillfälliga, tror vi att dessa kan ha 

viktiga, positiva funktioner för den resterande arbetsdagen. Detta för att samtliga 

interaktionsritualer är sammanbundna i kedjor och individerna kan investera det erhållna 

resultatet, från tidigare ritualer, i nya (Collins, 2005:141–181). Med andra ord, kan dessa 

frukost-ritualer underlätta den kommande arbetsdagen genom att informanterna investerar 

dess resultat, exempelvis upprymdhet och emotionell energi, i mötet med hyresgäster.  

De lyckade interaktionsritualerna resulterar också i en solidaritet och lojalitet (Collins, 

2005:48–49), vilket förstärker de sociala banden och en utbredd acceptans inom 

arbetsgruppen. Dessa gör att de tillsammans dagligen kan bearbeta sina individuella 

emotioner, som uppkommit i problematiska situationer i arbets- och privatlivet. Informanterna 

berättade om hur de kunde prata om allt tillsammans, allt från privat- och arbetsliv till grova 
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skämt, samt att differentierade åsikter var helt i sin ordning och en vanlig företeelse. Därmed 

kan man förstå faktumet att allvarliga konflikter är sällsynta i gruppen, men att det ändå är 

acceptabelt med dispyter och upprörda känslor. Tryggheten inom gruppen är något som 

samtliga intervjupersoner vittnade om och är ett resultat av de intakta sociala banden och 

acceptansen. För att en individ ska kunna samtala om känsliga ämnen så som upplevda 

emotioner och påfrestande händelser, borde det kräva ett infinnande av trygghet. Det vill säga, 

att individen vet att det denne berättar accepteras eller i bästa fall får ett positivt bemötande. 

De sociala banden, som har sitt fundament i kärleken som grundläggande emotion, leder alltså 

till ett öppet klimat och att individerna blir accepterade som de personer de är samt att deras 

tillhörande, heterogena kulturella världar godtas (Kindblad, 2010:312). Detta är ett användbart 

verktyg i hanterandet av påfrestande arbetssituationer, exempelvis inom kundkontakten, på så 

vis att vänskapen fungerar som ett socialt stöd. Magnus berättade bland annat i sin intervju att 

gruppen är ett ”socialt andningshål”, att det upplevs som en tillgång och hur gruppens 

gemenskap och trygghet gör honom ”stridbar”. 

Den utbredda acceptansen som råder inom gruppen antyder att det finns en balans i relationen 

mellan det individuella och det kollektiva. Denna distinktion kan göras då konformitet inte 

uppmuntras, och att varken individuella eller kollektiva intressen lever på bekostnad av 

varandra. Gruppens samlevnad sker i enlighet med den individuella-sociala enheten 

(Kindblad, 2010:313) då individerna i gruppen tillåts att vara individer och uppleva en känsla 

av ”jag” samtidigt som de tillhör en gemenskap. Utifrån ett kulturbiologiskt perspektiv 

(Kindblad, 2010) vill vi argumentera för att de etablerade sociala banden inom gruppen bidrar 

till ett välbefinnande hos individerna, då ett socialt och kärleksfullt liv är elementärt för 

människan. Detta sker dock inte på bekostnad av deras individualitet.  

 

6.3 Social responsivitet & konkret socialitet 

Den acceptans och trygghet som de sociala banden medför uppmuntrar individerna att göra 

något som är fundamentalt för människan, det vill säga att spontant svara på sociala stimuli 

(Kindblad, 2010). Eller utifrån Asplunds (1987) vokabulär, förbli socialt responsiva. De 

starka sociala banden mellan kollegorna bidrar således till att det finns utrymme för att den 

sociala responsiviteten ska kunna flöda tämligen ohindrat. Detta var utmärkande under våra 

observationstillfällen då vi direkt lade märke till hur mycket informanterna talade och 

skämtade med varandra. I relationen till sina kollegor inom arbetsgruppen får de utlopp för sin 

sociala responsiva sida genom att de ser varandra som konkreta personer och kan agera, 
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känna, tala och skämta spontant utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser av sitt 

beteende. Gruppen utgör en trygghet där individernas lekfulla, spontana sida får visa sig. Då 

den abstrakta socialiteten missgynnar individens sociala välbefinnande, främjas den av social 

responsivitet. Inom gruppen får individerna möjlighet att ventilera de negativa såväl som 

positiva känslor som uppstår i arbetet. Då abstrakt socialitet kännetecknas av en känslolöshet, 

är ventilering av känslor något som motverkar bilden av sig själv som abstrakt 

samhällsvarelse och är en viktig del av att bli sedd som en konkret person (Asplund, 

1987:173). Informanterna menar själva att arbetet skulle upplevas påfrestande om de inte hade 

vänskapen i gruppen där det fanns utrymme att samtala om känslor.  

Informanterna ser inte bara sig själva som konkreta personer, utan också varandra. Detta kan 

utläsas av gruppmedlemmarnas sätt att tala om varandra som vänner. Deras samtalsämnen 

berör allt från privatlivet till arbetet och de skulle kunna umgås på fritiden om de hade haft 

tid. Vidare berättar de att de stöttar varandra och är måna om att se till att alla får en bra dag. 

Vänskapen som råder mellan informanterna gör att de betraktar varandra som konkreta 

personer.  

Victor, den nya medlemmen i gruppen, upplevde relationerna i gruppen på ett annorlunda sätt. 

Han berättade att han betraktar resterande gruppmedlemmar som arbetskollegor. Genom detta 

uttalande hänvisar han indirekt till en abstrakt socialitet och även om han tycker om sina 

kollegor, är de ännu inte mer än kollegor. Detta kan bero på att han inte har lika starka sociala 

band till dem än, och kommer kanske efter hand börja känna hur de abstrakta rollerna löses 

upp och blir mer konkreta. Att Victor ännu inte har lika starka sociala band till sina kollegor 

var något som vi även fick tillfälle att observera då han inte fick samma respons i samtalen 

som de andra. Att dessa band inte är lika etablerade kan vara ett resultat av att han är 

nyanställd men också av att interaktionsritualerna kanske, för hans del, inte är lyckade.  

Enligt informanterna upplever de ingen hierarki på sin arbetsplats och gör ingen skillnad på 

de olika befattningarna, utan ser varandra som jämlikar. Åter igen skiljer sig Victors synsätt 

då han uppfattar att vissa personer har mer auktoritet samt att Maria och Anna kan tyckas vara 

chefer i somliga avseenden. I och med att Victor kan berätta för oss om en sådan hierarki, 

förstår vi att den existerar, men att de etablerade medlemmarna till synes inte lägger märke till 

den. Detta kan förklaras genom att de ser varandra som konkreta personer, inte som abstrakta 

samhällsvarelser med olika yrkesroller. Detta görs möjligt genom de starka sociala banden, 

som vi har redogjort för tidigare i analysen. De ser varandra som personer med olika konkreta 
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uppgifter, känslor och livsvärldar vilket möjliggör att de kan känna något för varandra, i detta 

fall den kärlek som möjliggör ömsesidig acceptans. Risken att betraktas som en abstrakt 

samhällsvarelse i varandras ögon blir därmed obefintlig. Detta resulterar i att hierarkin på 

arbetsplatsen är något som befinner sig i periferin. Victor ser inte sina kollegor som konkreta 

personer ännu, utan snarare som abstrakta samhällsvarelser och kan därför enklare urskilja 

olika roller. 

I de föregående avsnitten har vi förklarat vilken roll interaktionsritualerna, de sociala banden 

och den sociala responsiviteten har för individernas vänskap, välbefinnande och upplevelser 

av de formella rollerna. Därmed också vilken betydelse de har för att ventilera och samtala 

om de svårigheter och problem som de stöter på i sina arbetsuppgifter, såsom i 

kundkontakten. I följande avsnitt argumenterar vi för en positiv konsekvens som denna 

relationella dynamik ger upphov till.  

 

6.4 Effektivt & kreativt samarbete 

Eftersom gruppen kontinuerligt ingår i lyckade interaktionsritualer resulterar det även i en 

gruppsolidaritet och motivation till att handla (Collins, 2005: 48-49), i detta fall att arbeta. 

Informanterna i vår undersökning uttryckte en utbredd solidaritet inför sin grupp då de 

ständigt beskrev hur viktigt det var att hjälpa och ställa upp för varandra. Solidariteten blev 

även synlig under ett av våra observationstillfällen, då gruppen slöts samman och tillsammans 

bemötte en kvinna som besökte deras kontor. Vi vill argumentera för att de starka sociala 

banden och solidariteten inför gruppen föder ett effektivt och kreativt samarbete.  

Som empirin åskådliggör innehar gruppen en handlingskraft, eller ett ”go” som Maria kallade 

det, som gör gruppen effektiv. Även solidariteten bidrar till en produktivitet i högre 

utsträckning då informanterna löser pressade situationer tillsammans på ett effektivt sätt. 

Detta visar sig genom att solidariteten genererar en lojalitet inom gruppen som gör att 

informanternas samarbete är utbrett och att de överskrider ramarna för deras olika 

befattningar för att hjälpa varandra. Lojaliteten individerna emellan är även en del av den grad 

av kärlek som konstituerar deras sociala band då samarbetet förekommer för att samtliga ska 

må bra och trivas på arbetet. 

Genom de starka sociala banden och acceptansen som föreligger sker samarbetet i 

saminspiration (Kindblad, 2010:317–318). Informanternas tillit och trygghet i varandra leder 
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till att de söker hjälp hos varandra och delar kunskap såväl som liknande erfarenheter. Genom 

gemensamma, kreativa tankeverksamheter producerar gruppen nya lösningar och idéer. Detta 

kan betraktas som ett effektivt hanterande av arbetsrelaterade problematiker, då informanterna 

gemensamt kommer fram till nya idéer och lösningar, istället för att kämpa på egen hand. 

Gruppens sätt att fungera som socialt stöd, det vill säga att kollektivt hantera individernas 

upplevda påfrestande situationer och emotioner, betraktar vi också som samarbete i 

saminspiration. Dessa problematiker hanteras inom gruppen och tillsammans kommer de fram 

till nya lösningar och idéer på varandras problem. Vänskapen genererar kreativa 

tankeverksamheter som vidare producerar nya lösningar och idéer, både i arbets- och 

individuellt relaterade problem. 

Slutligen, grundlägger vänskapen ett fördelaktigt och kreativt samarbete som överbryggar det 

annars så individualiserade arbetslivet, med differentierade befattningar och mål. Vänskapen i 

detta fall möjliggör ett arbete som tar hänsyn till den individuella-sociala enheten och 

tillgodoser det postindustriella arbetets krav (Hage & Powers, 1992), så som större mental 

aktivitet och kreativitet. Det bör dock tilläggas att det finns vissa aspekter av denna 

relationella dynamik som har en negativ inverkan på arbetsgruppens effektivitet. Den sociala 

responsiviteten som finns i gruppen är inte endast något positivt, utan den stör produktiviteten 

i viss mån. Detta genom att responsiviteten är så pass utbredd och flödande att den stjäl fokus 

från arbetsuppgifterna. Men trots detta menar vi att vänskapen är positiv och fördelaktig för 

individernas produktivitet. Det vill säga att det kan ses som ett undantag som bekräftar regeln.  

 

6.5 Sammanfattning av analys 

I kapitlet har vi hittills redogjort för vad vänskapen i den specifika arbetsgruppen på ett 

fastighetsbolag i Sydsverige har för betydelse för individernas välbefinnande, arbetsförmåga 

och formella roller. Nedan följer en sammanfattning av analysens resultat som syftar att ge en 

övergripande bild inför analysens slutsats. 

Informanterna befinner sig i en problematisk kontext som innebär påfrestande möten med 

hyresgäster och turbulens inom organisationen. Arbetet är till stor del individuellt och 

informanterna möter svårigheterna på egen hand.  Kontoret är gruppens samlingsplats där de 

möter och stödjer varandra.  
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Gruppmedlemmarna deltar regelbundet i lyckade interaktionsritualer med hög social densitet 

och låg mångfald (Collins 2005:115–117). Resultatet av detta blir en hög emotionell energi 

som yttrar sig genom upprymdhet, trivsel på arbetsplatsen och motivation att arbeta. Även 

kortvariga emotioner uppkommer ur ritualerna, så som gott humör. Att gruppen samlas varje 

dag för att äta frukost genererar på så vis många positiva effekter för den resterande 

arbetsdagen. Dessa positiva resultat kan investeras i nya interaktionsritualer, exempelvis med 

hyresgästerna, och ökar chansen att även dessa blir lyckade (Collins 2005:48–49, 141-181).  

Ritualerna resulterar även i starka sociala band mellan gruppmedlemmarna. Dessa band 

karaktäriseras av acceptans för varandra som individer, som uppstår utifrån kärleken som 

grundläggande emotion. Detta innebär en balans mellan det kollektiva och individuella, den 

individuella-sociala enheten (Kindblad, 2010:313). Acceptansen inom gruppen resulterar i en 

trygghet där individerna får utrymme att vara socialt responsiva och ventilera sina känslor, 

vilket betyder att gruppens medlemmar blir sedda som konkreta personer. Att ventilera 

emotioner är ett sätt för informanterna att hantera påfrestande situationer men också att 

motverka bilden av sig själv som abstrakt samhällsvarelse (Asplund, 1987). På så vis påverkar 

gruppmedlemmarnas sociala band till varandra den abstrakta socialiteten och de roller som 

här tillhör, då de betraktar varandra i ljuset av kärlek och konkreta relationer. 

Sammanfattningsvis leder de starka sociala banden, den sociala responsiviteten och de 

lyckade interaktionsritualerna till ett välbefinnande för individen. Dessa faktorer har också 

betydelse för upplevelsen av de formella rollerna, då hierarki och yrkesroller befinner sig i 

vänskapens periferi.   

De lyckade interaktionsritualerna och kärleken, som grundläggande emotion, resulterar även i 

en gruppsolidaritet och handlingskraft (Collins, 2005: 48-49) (Kindblad, 2010). Detta bidrar 

till en ökad produktivitet och ett gott samarbete eftersom gruppens medlemmar ställer upp för 

och hjälper varandra. Samarbetet sker i saminspiration, vilket inte bara innebär en effektivitet 

utan även att gruppmedlemmarna inspireras av varandra och blir kreativa (Kindblad, 

2010:317–318). Genom delandet av kunskap och tankeverksamheter skapar de ett effektivt, 

kreativt problemlösande som inte endast gäller arbetsuppgifter, utan även individernas 

enskilda upplevelser av den problematiska kontexten.  
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6.6 Analysens slutsats 

Slutligen vill vi förklara varför denna vänskap inom arbetsgruppen uppkommer. Som vi 

skrivit i sammanfattningen ovan, har vänskapen ett stort värde för individen i form av 

välbefinnande, arbetsförmåga och upplevelsen av de formella rollerna. Vi har argumenterat 

för att vänskapen har sin början i de kontinuerliga, lyckade interaktionsritualerna. Men för att 

förstå vänskapens uppkomst beaktar vi även den kontext som gruppen befinner sig i och de 

värden som vänskapen genererar.  

Gruppens medlemmar innehar postindustriella arbeten (se bakgrund) och befattningar vilket 

betyder att de måste vara flexibla, kreativa och problemlösande. I det industriella samhället 

fanns inget behov av dessa egenskaper då arbetsuppgifternas karaktär var rutinmässiga och 

monotona, till skillnad från det postindustriella arbetet där kraven på individen har utökats. 

Informanterna måste kunna hantera en krävande kundkontakt med påträngande abstrakt 

socialitet och turbulens i företaget, i enlighet med det postindustriella arbetets kännetecken. 

Dessa dimensioner innebär en problematik som individerna inte kan hantera på egen hand, 

vilket har tydliggjorts i analysen. För att leva upp till de nya kraven som ställs och för att 

kunna hantera påfrestande situationer som uppkommer, vänder individerna sig till varandra.  

Vi menar att vänskapen i hög grad uppkommer i denna specifika arbetsgrupp på grund av de 

lyckade interaktionsritualerna (Collins, 2005), som sker under bestämda omständigheter. Det 

handlar om en liten arbetsgrupp där det finns ritualer som har en kollektiv upprymdhet och 

intensitet som inte är vanligt förekommande i arbetsrelaterade sammanhang. Som det har 

redogjorts för i tidigare avsnitt av analysen, är vänskapen inom gruppen fördelaktig då den har 

ett stort värde för individen. Den problematiska kontext som våra informanter befinner sig i är 

inte något som man behöver ta hänsyn till inom alla arbetsområden och på alla arbetsplatser, 

utan är vad som särskiljer denna grupp från andra arbetsgrupper. I deras arbete är det extra 

viktigt att kunna få stöd från sina arbetskamrater. Det är genom vänskapen som individerna 

kan hantera den problematiska kontexten, då de tillsammans kan ventilera emotioner och 

samtala om händelser. Samtidigt upplever de en känsla av välbefinnande och uppnår 

effektivitet i det samarbete som uppstår. Vänskapen syftar således inte endast till att ha 

trevligt, utan den är fördelaktig för individen och dennes arbete. Vänskapen har alltså en 

viktig betydelse för gruppen såväl som individerna och vi menar att detta är en motivation till 

att vänskapen uppkommer och upprätthålls. 
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7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I detta kapitel framför vi en sammanfattning av resultaten och avslutande reflektioner kring 

studien. Vi ger även förslag till vidare forskning.  

För att få svar på studiens problemformulering utfördes sex intervjuer på ungefär en timme 

var och två observationer på vardera en timme. Materialinsamlingen resulterade i ett rikt 

material som gav en grundlig förståelse av informanternas upplevelser av arbetet och 

vänskapen. Informanterna uppgav att deras arbete inte enbart var roligt och varierat, det fanns 

även aspekter som uppfattades som tunga och påfrestande. Den kontinuerliga kontakten med 

hyresgäster upplevdes som påfrestande i det hänseende att flertalet hyresgäster var intensiva, 

krävande och ibland otrevliga. Eftersom relationerna i gruppen var så pass etablerade kunde 

samtliga informanter vända sig till gruppen för att ventilera de emotioner och tankar som 

påfrestande situationer i arbetet kunde väcka. Vänskapen tycktes även gynna och resultera i 

ett fördelaktigt, effektivt samarbete i arbetsgruppen. Informanterna uppgav att de samarbetade 

över gränserna för de olika befattningarna och alltid hjälpte samt stöttade varandra i det 

dagliga arbetet. Det utbredda samarbetet inom gruppen var något som även observerades.  

Med hjälp av Asplunds (1987) begrepp social responsivitet, konkret- och abstrakt socialitet, 

Collins (2005) teori kring interaktionsritualer samt ett kulturbiologiskt perspektiv (Kindblad, 

2010) har det erhållna materialet analyserats. Vi har argumenterat för att vänskapen 

uppkommer och upprätthålls på grund av lyckade interaktionsritualer, men också på grund av 

de värden som individerna erhåller. Den problematiska kontext som individerna befinner sig i 

gör att vänskapen blir extra viktig för dem. Det vill säga, genom vänskapen hanteras de 

emotioner och situationer som hör till arbetets problematiska kontext. Arbetsgruppen 

innefattar en ventilerande funktion och genererar ett välbefinnande hos individerna samt ett 

fördelaktigt, effektivt samarbete. Samarbetet sker i saminspiration (Kindblad, 2010:317–318) 

vilket innebär att gruppen tillsammans genererar nya kreativa lösningar på problem som är 

arbetsmässiga så väl som individuella. Vänskapen uppkommer inte endast för att det är 

trevligt utan även för att den innebär fördelar för samtliga individer och gruppen som helhet. 

Dessa fördelar eller värden är därmed en motivation till att vänskapen uppkommer och 

upprätthålls.  

I början av uppsatsen presenterade vi en del av den tidigare forskning (se bakgrund) som finns 

inom området för vår studie. Det resultat vi förvärvat stämmer till viss del överens med den 

tidigare forskningens resultat, då det framkom att vänskapen genererar många positiva 
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konsekvenser för arbetstagarna, exempelvis förbättrat teamwork, uppluckrade gränser mellan 

det privata och offentliga såväl som en positiv attityd mot arbetet och ett ökat välbefinnande. 

På så vis skulle man kanske våga diskutera kring vänskap på arbetsplatsen som något 

signifikant för individen, då det finns internationell forskning från olika kontexter som stödjer 

detta påstående. De konsekvenser av vänskapen som vårt resultat påvisar styrks alltså av den 

tidigare forskning som finns inom området. Det vi anser att vår studie bidragit med, och som 

inte behandlats i den forskning vi tagit del av, är vår infallsvinkel som ställer frågan kring 

varför fenomenet uppkommer. Här kan vi endast rikta fokus mot den kontext vi har undersökt 

fenomenet i och förvissa oss om att den analys vi gjort är giltig för den arbetsgrupp vi 

undersökt i den miljö som de befinner sig i. Den kontextualisering vi har gjort är en 

fundamental del av giltigheten i analysen då vi inte kan generalisera vårt resultat.  

Analysens giltighet kan dock ifrågasättas med tanke på att vi från början hade en klar 

föreställning om vänskapens betydelse, som till stor del visade sig överrensstämma med 

studiens resultat.  Vår egen förförståelse kan ha påverkat resultatet. Denna kritik kan bemötas 

med det faktum att en metodtriangulering och noggrannhet i framförandet av informanternas 

upplevelser, har tillämpats. För att förebygga att vår förförståelse skulle påverka resultatet har 

vi varit noggranna med att utgå från transkriberingarna av intervjumaterialet och 

fältanteckningarna. I presentationen av intervjumaterialet användes informanternas egna ord i 

hög utsträckning och flera citat för att ge en tillförlitlig bild av deras upplevelser. Under 

observationerna var vi medvetna om vår förförståelse och försökte ha ett öppet sinne, vilket 

visade sig genom att företeelser framträdde som vi inte kunnat föreställa oss tidigare. 

Trianguleringen som tillämpades ökar också tillförlitligheten i resultatet, då materialet som 

framkom i de båda metoderna styrker varandra. Genom att både ta del av informanternas 

upplevelser och själva samspela med fältet har vår förståelse för fenomenet och kontexten 

ökat, vilket gör analysen mer tillförlitlig.  

I reflekterande syfte har vi diskuterat vad som kunde ha gjorts annorlunda i studien. Vi anser 

själva att vi borde ha varit mer ingående i vår undersökning av fältet och talat med alla 

gruppens medlemmar innan materialinsamlingen påbörjades. Detta hade möjligtvis förhindrat 

att bytet av problemformuleringen skedde under materialinsamlingen, och vi hade kunnat ta 

ställning till de nya omständigheterna tidigare i studien. I övrigt upplever vi att vi har haft en 

god planering och förberett oss väl inför studiens alla faser.  
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En annan problematik vi stötte på under materialinsamlingen var hur deltagande vi borde vara 

vid observationstillfällena. Vi inväntade gruppens inbjudan till konversation och tog den plats 

som de gav oss. Detta kan ha påverkat deras samspel så till vida att de kände sig betraktade. 

Dock hade vi en tanke bakom detta, eftersom vi ville observera gruppens naturliga samspel 

med varandra.  

Då vi har varit tvungna att avgränsa vår studie, har vi uteslutit vissa intressanta aspekter, vilka 

skulle kunna vara förslag till vidare forskning och fördjupning. Det som studien visade 

handlade framför allt om konsekvenserna för arbetstagarna inom den specifika arbetsgruppen. 

Dessa konsekvenser var i hög utsträckning positiva, men man kan fråga sig hur utomstående 

uppfattar vänskapen och vilka konsekvenser den får för andra inom organisationen eller deras 

hyresgäster. Är dessa konsekvenser också endast positiva eller kan det finnas negativa 

aspekter?  

Intresseväckande grupprocesser uppenbarade sig också under materialinsamlingen. I 

presentationen av materialet har vi exempelvis nämnt hur alla i gruppen upplever att de har ett 

”go”, men har svårt att acceptera personer som är annorlunda. Sådana grupprocesser som 

identifikation med gruppen, barriärer mot utomstående och konformism hade lämpat sig för 

ytterligare forskning inom ämnet. Vidare hade man kunnat anta ett mer organisatorisk 

perspektiv och undersöka bästa sätt för arbetsgivaren och organisationen att kunna använda 

sig av kunskapen om vänskap på arbetsplatsen. Vänskapen i den arbetsgrupp vi undersökte 

hade självklara fördelar för organisationen då de hade ett effektivt samarbete och såg till att 

allting fungerade, genom lojalitet gentemot varandra och engagemang inför arbetet som följd. 

En intressant infallsvinkel hade då varit hur man kan genomföra ett förändringsarbete som i 

viss grad främjar informella vänskaper. 

Vi föreslår också att man kan fördjupa sig i den specifika vänskap mellan två kollegor som vi 

ämnade undersöka från början. Intressanta aspekter kan vara varför tvåsamheten uppkommer, 

vilka konsekvenser den får och hur den påverkar dess omgivning. 

Som vi skrivit ovan hade vi från början en förförståelse som senare visade sig överensstämma 

till stora delar med studiens resultat. Men trots detta har förförståelsen reviderats under 

studiens gång, i enlighet med den hermeneutiska cirkeln (Allwood & Erikson (red.), 

1999:295). Vår förståelse inför fenomenet har fördjupats genom att vi har erhållit ett svar på 

varför arbetstagarnas vänskap uppkommer och hur den påverkar individerna i form av 

arbetstagare. Även om studiens resultat inte går att generalisera till andra populationer eller 
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situationer, har studiens syfte besvarats då förståelsen inför vänskapsrelationer på 

arbetsplatser som socialt fenomen har ökat. I den aktuella arbetsgruppen behövdes inte 

vänskapsrelationerna för att realisera arbetsuppgifterna, men resultatet påvisar att dessa var 

signifikanta för de involverade individerna och gruppen som helhet. Att vänskapen uppstod 

inom ramen för en problematisk kontext och var en viktig del av individernas förmåga att 

hantera denna, var något vi inte kunnat förutspå. Detta resultat kan vara en indikation på att 

den relationella aspekten av arbetslivet är mycket betydelsefull och bidrar till en ökad 

förståelse inför fenomenet.  
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BILAGA 1- INTERVJUGUIDE ”ARBETSPARET” 

 

Personligt 

 Ålder? 

 Befattning? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Har du arbetat någon annanstans tidigare? 

Vänskapens karaktär 

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 Hur mycket arbetar du med X? 

 Hur länge har ni arbetat tillsammans? 

 Började ni arbeta här samtidigt eller började någon av er innan? 

 Kan du beskriva er relation till varandra?  

 Kan du beskriva hur X är tillsammans med dig? 

 Kan du beskriva hur du själv är tillsammans med X? 

 Hur blev ni vänner? 

 Hur känns det att ha en nära vänskap på jobbet? 

 Händer det att ni är oense?  

 Umgås ni på fritiden? 

Upplevelser av arbetsuppgifter 

 Hur upplever du arbetsuppgifterna när du arbetar ensam? 

 Hur upplever du arbetsuppgifterna när du arbetar tillsammans med X? 

 Hur upplever du arbetsuppgifterna när du arbetar med övriga kollegor? 

 I vilka situationer arbetar du som bäst? 

 Finns det tillfällen där du uppfattar att din arbetsförmåga är mindre bra? 

 Upplever du en skillnad i din arbetsförmåga när du arbetar med X jämfört med när du 

arbetar utan henne? 

 Finns det några styrdokument eller riktlinjer som ni utgår från i ert arbete? 

Upplevelser av roller på arbetsplatsen 

 Har du och X samma befattning?  
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 Vad har era övriga kollegor för befattning? 

 Är du chef över någon? 

 Finns det någon hierarki på arbetsplatsen? 

 Upplever du att det finns informella roller?  

 Vad har du för informell roll i förhållande till övriga kollegor?   

 Ändras din informella roll när X är med? 

 Betraktar du din arbetsroll annorlunda sen du blev vän med X? 

Upplevelser av arbetsmiljön 

 Trivs du på din arbetsplats? 

 Vad gör att du trivs/vantrivs? 

 Vad har du för känslor när du går till jobbet på morgonen? 

 Vad har du för känslor när du går hem från jobbet?  

 Har relationen med X någon inverkan på ditt välbefinnande? 

 Hur upplever du arbetet med kunderna? 

 Finns det några fördelar/nackdelar med kundkontakten? 

 Hur hanterar du påfrestande situationer på arbetsplatsen? 

 Brukar du samtala med X om arbetsuppgifter och händelser i arbetet? 

 Hur skulle du vilja beskriva stämningen mellan er kollegor på arbetsplatsen? 

 Finns det eller har det funnits konflikter på arbetsplatsen? 

 Hur har du trivts på tidigare arbetsplatser? 

Relationen till övriga kollegor 

 Kan du beskriva din relation till övriga kollegor? 

 Finns det någon skillnad mellan relationen till dem och X? 

 Hur nära arbetar ni? 

 Finns det någon skillnad i denna relation om X är med eller inte? 

 Vad har du för relation till din chef? 

 Arbetar du/ni nära din/er chef? 

 Finns det någon skillnad i relationen till chefen om X är med eller inte? 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE ”KOLLEGOR” 

 

Personligt 

 Ålder? 

 Befattning? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Har du arbetat någon annanstans tidigare?  

Upplevelser samt observationer av ”arbetsparets” vänskap 

 Hur upplever du deras vänskap? 

 Varför tror du att just de två blev så nära vänner? 

 Hur tror du vänskapen påverkar X & X? 

 Hur tycker du att X & X hanterar påfrestande situationer? 

 Hur upplever du att samarbetet mellan dem fungerar?  

 Finns det tillfällen där du uppfattar att X & X arbetsförmåga är mindre bra/mer bra? 

 Upplever du en skillnad i X & X arbetsförmåga när de arbetar med varandra jämfört 

med när de arbetar ensamma? 

 Påverkar deras vänskap arbetsplatsen på något sätt?  

Upplevelser av roller på arbetsplatsen  

 Finns det någon hierarki på arbetsplatsen?  

 Upplever du att det finns informella roller?  

 Vad har du för informell roll? 

 Vad har X & X för informella roller?  

 Upplever du någon skillnad i din informella roll när X & X är med, jämfört med när 

de inte är det? 

Upplevelser av arbetsmiljön 

 Kan du beskriva relationerna på arbetsplatsen? 

 Vad har du för känslor när du går till jobbet på morgonen? 

 Vad har du för känslor när du går hem från jobbet?  

 Trivs du på din arbetsplats? 

 Vad gör att du trivs/vantrivs? 
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 Hur hanterar du påfrestande situationer på arbetsplatsen? 

 Brukar du samtala med X & X om arbetsuppgifter och händelser i arbetet? 

 Hur skulle du vilja beskriva stämningen mellan er kollegor på arbetsplatsen?  

 Upplever du att X & X trivs på arbetsplatsen? 

 Tror du att deras vänskap påverkar trivseln på arbetsplatsen? 

 Finns det eller har det funnits konflikter på arbetsplatsen?  

Relationen till ”arbetsparet” 

 Har du jobbat här längre än X & X? 

 Hur var det innan de började arbeta här?  

 Har arbetsmiljön förändrats efter de började arbeta här?  

 Hur ser din relation till dem ut? 

 Har relationen med X & X någon inverkan på ditt välbefinnande? 

 Föredrar du att arbeta med dem ihop eller var för sig?  

 Förändras din relation till X & X när de är var för sig? 

 Upplever du någon skillnad när X & X är här och när de inte är det? 
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BILAGA 3 – OBSERVATIONSGUIDE 

 

Samspel och samtalsmönster. Hur ”arbetsparet” samt den övriga arbetsgruppen samspelar 

och samtalar med varandra. Vilka positioner/roller som finns och hur dessa kan kopplas till 

arbetsparets vänskap samt de olika befattningarna i arbetsgruppen.   

Arbetsförmågan. Hur arbetsparets produktivitet/effektivitet samt attityd gentemot arbetet 

yttrar sig och om dessa förändras när paret arbetar tillsammans eller åtskilt. 

Relationens sociala betydelse. Om arbetspartnern fungerar som ett socialt stöd och om detta 

ger en synlig påverkan på välbefinnandet, och i sådana fall, vilken? 

 


