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Abstrakt	  
I denna kvalitativa studie har vi valt att undersöka hur gemenskap bildas och underhålls 

på en arbetsplats med syfte att söka förståelse för gemenskap i förhållande till framförallt 

företagskultur samt grupper och roller ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi har genom 

en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer tagit fram ett empiriskt material som 

gett oss en bild av den upplevda gemenskapen på ett större företag. För att analysera 

denna empiri har vi använt oss av en teoretisk definition av gemenskap, Goffmans 

dramaturgiska teori samt teorier om grupper och organisationskultur.  

Vad som framkommit är att gemenskap och trivsel är viktiga för välmåendet bland de 

anställda. Resultatet visar även på att gemenskapen på företaget kan förbättras genom 

större engagemang från ledningen.	  	  

	  

Nyckelord: Gemenskap, organisationskultur, sociala medier, grupp, socialpsykologi 

	  

Abstract	  
In this qualitative study, we have chosen to explore how community is formed and 

maintained in a workplace with a view to seeking understanding of the community in 

relation to groups, roles, identity and culture from a social psychological perspective. 

With a hermeneutical approach and qualitative interviews we have developed an 

empirical material that has given us a picture of the perceived community in a larger 

company. In order to analyze the empirical data we have used a theoretical definition of 

community, Goffman's dramaturgical theory and theories of groups and organizational 

culture. 

What has emerged is that sense of community is important for the well-being among 

employees. The result also shows that the Community of the company can be improved 

by greater commitment from management. 
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1.	  Inledning	  
I grunden är människan en social varelse men i det senmoderna samhället har 

individualiteten, eller rättare sagt möjligheten till individualitet ökat kraftigt och 

individens förhållande till andra människor och olika grupper har blivit mer komplicerat. 

Det har blivit möjligt att överskrida vad gemenskapen erbjuder och gå sin egen väg, dock 

har möjligheten att bli utesluten ur en gemenskap också uppkommit (Stenberg, 

2011:23ff). 

Vi tror inte att gemenskap, alltså känslan och upplevelsen av tillhörighet, endast 

påverkar trivseln på en arbetsplats utan också påverkar utvecklingen av de befintliga 

sociala relationerna på arbetet och stärker prestationerna i arbetet man utför. Att främja 

gemenskapen på en arbetsplats borde därför vara centralt för alla som arbetar, både chefer 

och anställda. Detta utgör motivationen till varför vi har valt gemenskap som grundpelare 

i vår uppsats. Gemenskap har vi valt att sätta i relation till ett företags organisationskultur 

och en specifik arbetsplats. Detta för att gemenskap och tillit är en viktig del av 

arbetslivet för att känna trygghet till sina arbetskamrater, vilket är något som vi båda 

känner väldigt starkt för. Organisationskulturbegreppet tillkom på induktiv väg i vårt 

uppsatsarbete då kulturen var något som utmärkte sig på arbetsplatsen vid vårt besök.  

Företaget vi valt att undersöka har sitt huvudkontor beläget i Malmö, men finns 

representerat i ett flertal europeiska länder, där även produktionen sker. På kontoret i 

Malmö finns ca 120 anställda och deras huvudsyssla är försäljning och administration.  

För att kunna utföra denna studie har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med tio 

personer på detta företag. Dessa personer har olika positioner i företaget och har därför 

olika infallsvinklar till upplevelsen av gemenskapen och organisationskulturen. Dessa två 

begrepp kommer vi diskutera och söka förståelse för i relation till varandra och även med 

hjälp av roller, grupperingar och medierad interaktion.  
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1.1	  Syfte	  och	  problemformulering	  
Syftet med denna studie är att genom ett socialpsykologiskt perspektiv söka 

förståelse för gemenskap och organisationskultur i relation till varandra på en arbetsplats, 

alltså hur organisationskulturen påverkar gemenskapen och hur gemenskapen påverkar 

och utvecklar organisationskulturen. Vi avser att undersöka hur gemenskap möjliggörs, 

och hur den skapas, bevaras och försvåras genom företagets organisationskultur.  

Vi intresserar oss särskilt för hur roller, grupperingar och medierad interaktion påverkar 

gemenskapen utifrån vilka förutsättningar som finns inom organisationskulturen.  

 

Vår problemformulering lyder som följande: 

Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och med hjälp av kvalitativa intervjuer 

med ett antal anställda i ett privat företag, undersöker och söker vi förståelse av 

ömsesidig påverkan mellan gemenskap och organisationskultur på en arbetsplats, och 

vilken inverkan grupperingar, roller och medierad interaktion har för dessa respektive 

områden. 

 

  

1.2	  Disposition	  
Vi inleder vår uppsats med att beskriva bakgrunden till vårt fenomen och ger en 

inblick i tidigare forskning som har gjorts inom detta område.  Därefter redogör vi för de 

teorier som vi avser att analysera fenomenet med hjälp av. I metodkapitlet förklarar vi vår 

vetenskapsteoretiska ansats, förförståelse och hur vi har gått tillväga för att utföra studien. 

I presentation av materialet redogör vi för våra respondenters berättelser och upplevelser. 

Vi avslutar sedan uppsatsen med en analys av materialet samt en reflektion kring empiri 

och teori. 
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2.	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  
Här beskriver vi bakgrunden till det fenomen och forskningsområde vi valt att 

studera. Vi diskuterar gemenskapens och de sociala relationernas betydelse samt ger en 

kort introduktion till sociala medier, framförallt Facebook, vilket vi intresserar oss för i 

relation till gemenskapsbildning i arbetslivet.  

2.1	  Bakgrund	  
Alla människor har ett grundläggande behov av att uppleva gemenskap och vara 

delaktiga i olika sociala sammanhang där man kan ge och få bekräftelse. Bilden av 

gemenskap innehåller ofta en tillvaro där man känner närhet, tillit och värme, eller en 

plats där man fritt kan uttrycka sina åsikter och uppfattningar (Stenberg, 2011:7). Enligt 

Stenberg har människor i dagens samhälle två grundläggande skäl till varför de behöver 

gemenskap. För det första, sägs gemenskap vara en plats där man känner sig bekräftad 

och kan vila från andra mer krävande åtaganden, en personlig och avslappnad miljö. Den 

andra anledningen är att gemenskap också är en plats för utveckling, där vi genom utbyte 

med varandra får en vidare förståelse för samhället.  

Det har blivit mer accepterat att bli mer individualiserad och följa sina egna behov. 

Individualiteten vi skapar behöver inte alltid gå ihop med gemenskapen och normerna i 

en viss grupp (Stenberg, 2011:11), därmed har det också blivit möjligt att bli utesluten ur 

en gemenskap (Stenberg, 2011:23ff).  

Gemenskap är också viktigt för att skapa mening i arbetet och för gruppens 

utveckling. Brist på sociala relationer i arbetslivet kan leda till en känsla av vanmakt och 

hjälplöshet, dessutom är relationer en viktig beståndsdel i utvecklandet av en 

organisation. Kunskap och kontakter förs vidare och skapas genom sociala relationer och 

arbetsgemenskap. Utan dessa komponenter kan organisationens utveckling stagnera 

(Härenstam & Bejerot, 2010:7f). 

Inom organisationskultur är de sociala samspelen centrala. Det ska finnas ett 

”internt samspel” inom organisationen, olika dimensioner av beteenden, materiella 

villkor och kulturell innebörd ska vävas samman och fungera i företaget. Arbetsuppgifter 

och arbetsvillkoren skall samspela med organisationskulturen, det vill säga, det företaget 

står för. Det personalen gör eller de villkor de arbetar under kan alltså inte strida mot 

företagets kultur (Alvesson, 2009:7ff).  
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I vårt postmoderna samhälle sker mycket av vår dagliga kommunikation i de olika 

sociala samspel vi tar del av. Istället för ansikte mot ansikte interaktioner kommunicerar 

vi mer genom mediala verktyg så som smartphones och datorer, detta menar vi också 

påverkar förutsättningarna för organisationskulturen och gemenskapsbildning i 

arbetslivet. 

Under de senaste tio åren har sociala medier och digitala mötesplatser utvecklats 

och spridits i rask takt, hemsidor så som Twitter, Instagram, LinkedIn och Facebook har 

ändrat sättet vi kommunicerar och bildar gemenskap på. Facebook är ett socialt nätverk 

som grundades 2004 av Mark Zuckerberg. Enligt Facebook själva är deras vision att ge 

folk möjligheten att dela med sig och göra världen mer öppen och tillgänglig. Flera 

miljoner människor använder Facebook varje dag för att hålla sig uppdaterade om sina 

vänner, dela med sig av bilder och upplevelser och lära känna människor de möter. I 

september 2012 hade Facebook 584 miljoner aktiva medlemmar (Facebook, 2013).  

 

2.2	  Tidigare	  forskning	  
I detta avsnitt presenterar en ämnesfördjupning relaterad till vårt valda 

forskningsområde och problemformulering. Fokus kommer att ligga på den psykologiska 

känslan av gemenskap och grupptillhörighet samt på medierad interaktion och arbetsliv. 

Diskussionen om begreppet socialt kapital och in- och utgrupper som berörs i denna del 

kommer vi att utveckla ytterligare i teorikapitlet.  

2.2.1	  PSOC	  (psychological	  sense	  of	  community)	  
I den forskning som tidigare gjorts inom ämnet gemenskap och grupper 

framkommer det att det finns en stark koppling mellan känslan av tillhörighet och 

känslan av gemenskap. Genom grupptillhörighet kan både gruppens och individens 

behov tillgodoses och samtidigt skapas gemenskap dem emellan (Pooley, Cohen & Pike, 

2005).  

Det har gjorts undersökningar av de sambanden som finns mellan socialt kapital 

och känslan av gemenskap med hjälp av studier som har gjorts på fyra olika 

kontextbundna områden. Med begreppet socialt kapital avses alla interaktioner som sker 

individer emellan i olika samhällen. För att uppnå en känsla av gemenskap skall de 
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huvudkomponenter (1) medlemskap, alltså känslan av tillhörighet (2) inflytande (3) 

integration och uppfyllande av behov och (4) känslomässiga kopplingar finnas med.  

För att förklara begreppet socialt kapital utgår författarna från tre 

huvudkomponenter (1) relationer mellan individer och grupper, (2) nätverk där det 

handlar om olika begrepp som förtroende och struktur och (3) kompetens som avser 

individens personliga kompetens och förmågor. De menar att det sociala kapitalet som 

individer innehar är det lim som bevarar de sociala banden som skapas. De menar att utan 

det sociala kapitalet som ”lim” hade individerna inte haft någon form av koppling till 

varandra (ibid.). Resultatet som framkom, genom användandet av skalmodellen Sense of 

Community Index (SCI), skilde sig känslan av gemenskap beroende på kontexten 

individerna befann sig i, men de fyra ovan nämnda huvudkomponenterna fanns alltid 

med oberoende av kontexten (ibid.). Det spelade alltså ingen roll i vilket sammanhang 

individerna befann sig. 

2.2.2	  Grupptillhörighet	  
Vidare diskuteras det inom forskningen om hur känslan av gemenskap påverkas av 

vilka grupper individen tillhör. Forskare menar att de sociala banden stärks individer 

emellan när gemensamma intressen finns, känslan av att tillhöra en viss grupp stärker 

därmed den upplevda gemenskapen hos gruppmedlemmarna (Mannarini, Rochira & 

Talò, 2012). Dock menar andra forskare att känslan av gemenskap är mycket mer än bara 

medlemskap och att distinktionen mellan effekten av att tillhöra en grupp och den 

psykologiska känslan av gemenskap inte är tydlig. De menar att individen kan känna 

samhörighet med en grupp utan att känna gemenskap till dem. Detta betyder att individen 

kan känna tillhörighet med gruppens medlemmar men inte med gruppen i sig (Obst & 

White, 2005). När en individ är medveten om sin grupptillhörighet är det av stort värde 

och har stor känslomässig betydelse för dem och de identifierar sig starkt med sin 

ingrupp.  

Tidigare forskning om den upplevda variabiliteten, alltså skillnaden mellan in- och 

utgrupper, har resulterat i två olika förklaringar. Den ena är en motiverande förklaring 

som antar att den upplevda variabiliteten i en ingrupp minskar ju mer medlemmarna 

identifierar sig med gruppen, och på något sätt ser den som homogen. Individer som 

identifierar sig starkt med sin grupp har en förmåga att se sin grupp som mer homogen än 
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vad individer som inte identifierar sig lika starkt med sin grupp gör, konformiteten i 

gruppen ökar. Den andra förklaringen är av kognitiv art och menar att den upplevda 

variabiliteten ökar i takt med hur många kontakter, eller sociala band, en individ har i en 

viss grupp (Weenig, Van Der Salm & Wilke, 2004). En annan hypotes är att ju mer 

familjär en individ blir med sin grupp och ju fler medlemmar hen interagerar med, desto 

starkare blir identifieringen med gruppen. Detta leder till mindre variabilitet i gruppen, 

medan en grupp med färre ingruppskontakter skapar mer variabilitet. I en grupp med 

många ingruppkontakter skulle antalet vara negativt relaterat till den upplevda 

variabiliteten i gruppen. Å ena sidan skulle högre antal ingruppskontakter kunna leda till 

högre konformitet i gruppen, å andra sidan skulle fler ingruppskontakter också kunna 

leda till lägre variabilitet just på grund utav konformiteten (ibid.).    

2.2.3	  Gruppidentitet	  
En del forskare menar att individer har ett individuellt jag och ett grupp-jag, vilket 

som är mest framträdande sägs bero på individens status i gruppen (Ellemers, Spears & 

Doosje, 2002). De menar att när individens status i gruppen är hotad eller osäker 

identifierar individen sig mer med gruppen och kämpar för att tillhöra den. Om gruppens 

gränser istället är svaga och gruppen tillåter vem som helst att bli medlem blir individens 

individuella jag mer framträdande och de egna behoven prioriteras. Enligt detta tankesätt 

skulle det inte spela någon roll hur gruppen ses av utomstående, en negativ bild ger 

istället en starkare ingrupp och hotet för medlemmarna närmare varandra och grupp-jaget 

stärks (ibid.).  

Samma forskare har också kommit fram till att gruppmedlemskapet både kan ses 

som stärkande för identiteten eller äventyrande för den positiva självbilden, beroende på 

huruvida gruppen jämförs gynnsamt mot andra grupper i samma kontext eller inte. 

Exempelvis skulle psykologistudenter få en positiv självbild i en intellektuell jämförelse 

med konststudenter, men skulle jämförelsen göras om kreativitet skulle 

psykologistudenterna känna sig hotade på gruppnivå. Kontexten i det här fallet avgör den 

sociala positionen för både individen och gruppen som kan ge en känsla av trygghet eller 

ge upphov till ett hot mot jaget. Den sociala kontexten är således både en källa till hot och 

en källa till potentiella resurser för att hantera hot. En viktig faktor för att avgöra dessa 

omständigheter är engagemang i gruppen (ibid.).  
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2.2.4	  Organisation	  och	  medierad	  interaktion	  
Det har även gjort studier kring organisationskulturens betydelse för individen i 

företag (Chalofsky, 2008). Denna forskning visar att desto mer vikt företaget lägger på att 

fokusera på individen i företaget desto bättre presterar individen på arbetet, de menar att 

så länge företagets värderingar handlar om att sätta personalen i fokus är extravaganta 

förmåner överflödiga. De menar också på att de företag som fokuserar på individen och 

dess välmående, inte endast på arbetet men också privat, är de företag som har högst 

lojalitet bland sina anställda. Till sist menar forskaren också att när arbetet känns 

meningsfullt för individen och hen är stolt över att tillhöra företaget uppstår sann 

gemenskap bland de anställda (ibid.).  

Gemenskap på en arbetsplats kan också frambringas genom sociala medier och 

studier har gjorts om kopplingen mellan sociala medier och organisationskulturen på ett 

företag (Bennett, Owers, Pitt & Tucker, 2010). Här undersöks om sociala nätverk 

fungerar som verktyg för att förnya och omforma kulturen och varumärket i en 

organisation, vilket kan leda till ett bättre sätt att arbeta och ökad produktivitet och 

välmående hos de anställda.  Resultaten visar att det finns affärsmässiga fördelar och 

nytta av användandet av sociala nätverk på arbetsplatsen, dock är dessa verktyg 

fortfarande mycket underskattade (ibid.). Forskarna själva menar att de affärsmässiga 

fördelarna av sociala nätverk överväger den negativa uppfattningen som fortfarande 

dominerar bland tidigare generationer, som ofta är konservativt inställda till sociala 

medier. De menar också att produktiviteten ökar genom att kommunikationen och 

samarbetet mellan de anställda ökar, efter som det möjliggör kunskapsöverföring och gör 

organisationen mer flexibel (ibid.). 
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3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
För att kunna analysera det empiriska materialet utifrån den problemformulering 

vi utgår ifrån, har vi valt att använda oss av teorier om gemenskap (Stenberg, 2011). 

Begreppen vi kommer att fokusera på för att förklara gemenskap är socialt kapital, 

sociala band och differentiering, de senare två ur Scheffs (1990) mikrosociologiska 

teorier. 

Vi kommer även att behandla begreppet organisationskultur (Alvesson, 2009) för 

att belysa hur ledning och det sätt företaget styrs på, påverkar de anställda och deras 

attityd gentemot sitt arbete. Vi tror att även organisationskulturen i stor utsträckning 

påverkar gemenskapsbildningen inom företaget. Med detta avsnitt vill vi också visa på 

hur goda arbetsrelationer är avgörande för organisationens välmående. För att belysa 

dessa områden kommer vi att diskutera ledarskap, kunskapsintressen, symboler och 

social struktur.  

Den teori vi har valt att använda oss av för att förstå hur olika roller som individen 

intar påverkar, och påverkas utav, gemenskap och organisationskultur är Goffmans 

(2004) dramaturgiska teori. Vi kommer också att sätta Goffmans begrepp i relation till 

fenomenet Facebook för att få en djupare förståelse av hur medierad interaktion spelar 

roll i ett företag. Begreppen in- och utgrupper valde vi för att kunna förklara 

uppdelningar som ofta sker i en större grupp 

	  

3.1	  Gemenskap	  
Förhållandet mellan gemenskap och individualism förklaras av Stenberg (2011:13f, 

214) genom fyrfältstabellen nedan. 

 

Generaliserat behov av konkret gemenskap Delaktighet i en vidare gemenskap 

Individens strävan att förändra 

gemenskapen och de egna livsvillkoren 

Relation till strukturella faktorer som 

påverkar gemenskap 

 

Generaliserat behov av konkret gemenskap innebär att individen prioriterar 

gemenskap högre än sina egna individuella behov. Sådana individer kan vi se i grupper 

där konformiteten är hög och individen styrs av gruppens normer och värderingar. 
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Individens strävan att förändra gemenskapen och de egna livsvillkoren är 

motsatsen till ovanstående vilket innebär att de individuella behoven är viktigare än 

gruppen. Om individen inte kan förändra gemenskapen efter sina egna behov lämnar 

denne hellre än att ingå i en konform grupp. 

Delaktighet i en vidare gemenskap är individens nyfikenhet på större gemenskaper 

än grupptillhörighet. Exempelvis en strävan att söka sig till andra delar av ett företag än 

sin egen avdelning för att utöka sin gemenskap. 

Relation till strukturella faktorer som påverkar gemenskap handlar om yttre 

faktorer som påverkar gemenskapen, i ett makroperspektiv kan det vara politik eller 

samhällets utveckling. I ett mikroperspektiv skulle det kunna vara ett företags policy och 

riktlinjer vad gäller relationen mellan en chef och dess anställd.  

För att uppnå ett socialt välbefinnande behöver individen finna en balans mellan 

dessa fyra villkor. Det man behöver för att uppleva en hälsosam gemenskap är alltså en 

jämvikt mellan gruppens behov och de egna individuella behoven. 

	  

3.1.1	  Socialt	  kapital	  
Att ha tillgång till ett socialt nätverk innebär att man har ett socialt kapital, dessa 

sociala nätverk består av relationer som baseras på tillit till varandra men kan också 

innebära hur vi uppfattar vår roll i samhället (Stenberg, 2011:10).  Begreppet socialt 

kapital i detta sammanhang har utvecklats av Putnam (1993) som menar att det sociala 

kapitalet innefattar sociala normer och sociala nätverk som utgör en förbindelse mellan 

människor. Förbindelserna underlättar samhällets verksamhet då den ökade tilliten gör att 

individer håller varandra ansvariga att leva efter samhällets normer (Putnam, 1993:191). 

Detta är en något snävare definition än den Bourdieu talar om, som menar att socialt 

kapital är en individs sociala nätverk som består av vänner, familj, kollegor eller 

studiekamrater, helt enkelt alla man har ett socialt utbyte med (Prieur & Sestoft, 

2006:92). Även Hyyppä (2007) har gett sin syn på begreppet där han menar att socialt 

kapital kan jämföras med demokrati. De ömsesidiga förhållandena ska ligga i fokus, 

tillsammans med social tillit, individer emellan. För medlemmar i en grupp skapar socialt 

kapital ett positivt mervärde som realiseras genom ömsesidig tillit och förverkligande av 

normer (Hyyppä, 2007:40ff). 
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Enligt Bourdieu har man alltså mycket socialt kapital om man har många 

människor i sin omgivning som man har nytta av på ett eller annat vis, medan Hyyppä 

menar att socialt kapital handlar om huruvida dessa personer litar på varandra eller inte. 

Den definition av socialt kapital som vi har valt att lyfta fram i denna undersökning och 

som vi använder oss av i vår analys är Hyyppäs (2007) definition. 

3.1.2	  Sociala	  band	  
Upprätthållandet av våra sociala band är ett av människans mest grundläggande 

motiv och påverkar hela hens beteende (Scheff, 1990:4). Banden skapas i vår barndom då 

vi utvecklar vår sociala förmåga, men banden kommer sedan att prövas genom hela 

vuxenlivet vilket leder till stor osäkerhet. Säkra sociala band är det som håller ihop ett 

samhälle, de sociala banden kräver dock balans mellan närhet och distans, så kallad 

differentiering.  

Det finns tre typer av differentiering: underdifferentiering, överdifferentiering och 

optimal differentiering. Optimal differentiering innebär att de sociala banden bevaras 

genom en balans mellan individens behov och gruppens behov, alltså att kunna bevara 

banden även till dem som skiljer sig från individen själv. Optimal differentiering 

innefattar närhet i form av kunskap om andras åsikter och värderingar, och distans i form 

av acceptans av andras självständighet. I en underdifferentierad grupp är medlemmarna 

konforma och följer samma linje, de är uppslukade av gruppens värderingar och behovet 

av att passa in tar över – den sociala kontrollen är för stark.  I en överdifferentierad grupp 

är det tvärtom, individen som står i fokus och medlemmarna är isolerade. Denna senare 

differentiering karakteriserar, enligt Scheff (1990:4) det postmoderna samhälle vi lever i 

idag.  

Begreppsparet gemeinschaft och gesellschaft är ett annat sätt att förklara 

förhållandet mellan människors behov av gemenskap och individualitet (Stenberg, 

2011:31), dessa begrepp kan liknas med differentiering. Gemeinschaft syftar på starka 

och givna relationer som individen får i en gemenskap. Gesellschaft i sin tur syftar på de 

betydligt mer ”stela” relationer som skapas i exempelvis arbetssammanhang. Detta är 

formella och affärsmässiga relationer. Här handlar det inte om emotioner till 

gemenskapen, utan de emotionella relationerna finner individen hos familj och vänner 
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(Stenberg, 2011:27f). Gemeinschaft och gesellschaft kan inte ensamma appliceras på ett 

samhälle utan att de står alltid till förhållande till varandra, men den ena kan dominera.  

3.2	  Organisationskultur	  
Begreppet organisationskultur syftar på vad ett företag står för, dess värderingar, normer 

och policy. När en organisationskultur föreligger är de kulturella åsikterna och 

föreställningarna gemensamma för gruppen, och kulturen bildas i de mellanmänskliga 

relationerna. Inom organisationskultur används ledarskap ofta som ett ganska brett begrepp 

som gärna innefattar för mycket. Enligt Alvesson (2009) behöver vi en mer precis förståelse av 

hur begreppet bör användas. Han menar att det omfattar både hur organisationskulturens 

ledarskap ser ut och hur ledarskapet påverkar kulturen och influerar gruppens värderingar och 

känslor. 

Det finns olika varianter av ledarskap, och en distinktion görs mellan chefer och ledare. 

Chefen är den som står för traditionella sysslor så som planering, övervakning och kontroll utan 

att behöva bekymra sig om de psykosociala aspekterna av arbetet, vilket ledaren istället sköter. 

Det är dock svårt att skilja mellan chefer och ledare i praktiken menar Alvesson, då de flesta 

verksamheter idag har kombinerat dessa två. Alvesson skriver ”ledarskap är inte bara en 

ledare som agerar och en grupp underordnade som reagerar på ett mekaniskt sätt, utan en 

komplex social process där innebörderna och tolkningarna av vad som sägs och görs är 

avgörande” (Alvesson, 2009:127). Detta innebär att ett bra ledarskap handlar om att ge och ta, 

att ledarna kan tala samma språk och vara på samma nivå som arbetarna och att de i sin tur kan 

behandla cheferna som sina jämlikar. Alltså är företagets ledarskap viktigt för personalens 

välbefinnande genom att ledarens relation till sina anställda ska vara ömsesidig. Det handlar 

därmed om att påverkningsprocessen ska äga rum i jämlikt förhållande. 

3.2.1	  Symboler	  och	  social	  struktur	  
Det görs skillnad mellan organisationskultur och social struktur, kulturen utgörs av 

ett mönster av symboler medan social struktur utgör de handlingar som styrs av kulturen. 

Med hjälp av kulturen definierar och bedömer individen sin omgivning och därefter 

tolkar sina erfarenheter. Social struktur är istället den struktur individens handlingar får 

och som utgör samspelsprocesser. Dock är det viktigt att belysa att varken kulturen eller 

den sociala strukturen underordnar eller överordnar varandra. Detta innebär att de 

företräder olika infallsvinklar på samma företeelse (Alvesson, 2009:13f).  
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I organisationskultur utgör symboler en viktig ingrediens. En symbol kan vara både 

ett materiellt objekt eller ett abstrakt fenomen som har samma betydelse för de som ingår 

i samma kultur. Symbolen kan ha en komplex innebörd och kan betyda många olika 

saker, men i en organisation är användandet av symboler kollektivt, exempelvis kan en 

symbol vara företagets logotyp eller arbetsuniform (Alvesson, 2009:13f).  

För chefen har starka symboler mindre betydelse ju mindre arbetsgruppen är 

eftersom vardaglig kommunikation med personalen sker kontinuerligt, dock är det som 

cheferna tillägnar sin tid åt det som kommunicerar vilka värderingar som är viktiga för 

den anställde, exempelvis om chefen är öppen och tillgänglig för sin personal visar det på 

att chefen värderar sin personal högt, högre än statussymboler, till exempel privata 

parkeringsplatser eller stora kontor, sådana chefer lyckas också skapa bättre gemenskap 

över hierarkiska nivåer (Alvesson, 2009:243f). 

3.2.2	  Kunskapsintressen	  
Det finns tre grundläggande kunskapsintressen inom organisationers struktur och 

uppbyggnad, det tekniska, praktiska och det emancipatoriska (Alvesson, 2009), dessa är 

dock oberoende av varandra. 

Det tekniska kunskapsintresset är av empirisk-analytisk art och har som syfte att 

utveckla kunskap om kausala förbindelser, förbättra förutsägelse och kontroll samt 

identifiera och manipulera olika variabler för att nå ett önskat resultat (Alvesson, 

2009:22). Här utgår man ifrån antagandet att organisationskulturen och hur väl en 

organisation fungerar är relaterade. I det här synsättet är det centralt att hitta förbindelser 

mellan organisationskulturen och företagets ekonomiska resultat. Det är också viktigt att 

producera kunskap som gör att man lättare kan påverka specifika kulturella fenomen, så 

som symboler, värderingar och normer, detta för att få positiva resultat. Detta är en 

offensiv formulering, då man utgår ifrån att kultur kan användas som ett redskap för att 

uppnå bättre resultat och mer effektivitet i organisationen (Alvesson, 2009:23).  

Det emancipatoriska kunskapsintresset är av en mer kritisk art än det tekniska, det 

syftar till att frigöra individen från yttre och inre repressiva krafter, genomföra 

upplysningsprojekt, utveckla mer rationella sociala relationer och hjälpa individen att 

göra fria val och handla utifrån dessa. Det planerade resultatet av detta syfte är att 

avlägsna onödigt socialt lidande (Alvesson, 2009:22f). Det emancipatoriska intresset 
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handlar alltså om frigörelse, grundtanken är att kunskap leder till frigörelse genom kritisk 

reflektion. Främst utforskas organisationslivets negativa sidor, exempelvis värderingar 

och mönster som anses självklara och därmed leder till begränsningar och minskad 

självständighet (Alvesson, 2009:25).  

Dessa två kunskapsintressen visar väldigt olika sätt att se på organisationskultur, 

förhållandet mellan dem kan kallas fientligt. Det finns dock egenskaper som för dem 

samman, exempelvis är det viktigt att förstå att organisationskulturen inte bara finns till 

för att personalen ska tänka och bete sig konformt i linje med vad ledningen önskar, utan 

kulturen kan också ses som ett sätt för personalen att göra motstånd mot ledningens 

kontroll och mål. Den huvudsakliga skillnaden vi ser mellan det tekniska och det 

emancipatoriska kunskapsintresset är just målen. Det tekniska har som huvudsyfte att ha 

mer kontroll medan det emancipatoriska vill att individen skall tänka själv och tänka 

utanför organisationskulturens ramar för att uppnå den verkliga kunskapen som individen 

besitter (Alvesson, 2009:26). 

3.3	  In-‐	  och	  utgupper	  	  
Definitionen av en grupp innebär att två eller fler personer definierar sig själva som 

medlemmar av en grupp. För att denna grupp skall existera måste gruppen bli erkänd av 

en annan grupp eller person som inte definierar sig med gruppen, det kan handla om 

familj som grupp som blir erkänd av en annan familj eller ett arbetslag som blir erkänt av 

ett annat arbetslag. Individerna i gruppen skall ha ett gemensamt mål för att 

gruppdynamik ska uppstå och individerna är sammanbundna genom gemensamma 

erfarenheter (Brown, 2000:3).  

I en grupp skapas in- och utgrupper, de kan beskrivas som smågrupper som skapas 

inom den större gruppen, så som mindre arbetslag på en arbetsplats eller grupperingar i 

en skolklass. I en ingrupp råder ett slags patriotiskt ”Vi”-tänk där den egna gruppen alltid 

ses som den främsta. ”För att ett ”vi” skall kunna existera, måste det finnas ett ”de” 

(Hylland Eriksen, 2004:53). Den utomstående utgruppen, så som den andra gruppen i 

skolklassen eller det andra arbetslaget, blir ”dem”. En ”vi” känsla uppstår inte endast när 

individers mest grundläggande värderingar och egenskaper samspelar så som etnicitet, 

gemensamma erfarenheter eller språk, utan det krävs att ett gemensamt mål sätts där alla 

gruppmedlemmars insatser betraktas som betydelsefulla. Viktigt är det också att gruppen 
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identifierar en gemensam fiende, ett ”dem”, för att bli ett starkt ”vi”. Gemenskapen i 

ingruppen stärks när utgruppen sätter press på ingruppen(Hylland Eriksen, 2004:51,54), 

känslan av att tillhöra och ”vi” känslan stärks således och gruppen presterar då bättre för 

att visa sig starkare än utgruppen. På samma sätt försvagas ”vi” känslan när det inte 

längre finns något yttre hot. 

3.4	  Rollbeteenden	  

3.4.1	  Frontstage/Backstage	  
Livet kan liknas vid en teaterscen, där vi framträder i den roll som är bäst anpassad 

för publiken där och då. När individen befinner sig på ”scenen” är man i den region som 

kallas frontstage, det är här framträdanden äger rum och vi möter vår publik enligt de 

normer som råder. Backstage är den region där vi kan slappna av, lägga ifrån oss våra 

roller och förbereda nästa framträdande. I denna bakre region släpper vi därför inte in 

vem som helst, det är vår trygghetszon och den hålls privat (Goffman, 2004:97ff). 

Frontstage kan exempelvis vara när man befinner sig i ett möte eller håller ett föredrag på 

arbetet, där ska du visa upp dina bästa sidor och egenskaper för att trollbinda din publik. 

Den personliga fasaden, så som kläder, gester och uttryckssätt, används för att få 

publiken att identifiera individen med rollen som spelas. Den personliga fasaden kan på 

en arbetsplats vara kostymen man har på sig för att följa företagets dresscode, eller 

talmönster man använder som tillhör jargongen på en viss avdelning (Goffman, 2004:30). 

Backstage kan i samma exempel vara när mötet är över och individen återfinner sig på 

sitt kontor där denne kan slappna av och reflektera över vad som sagts och gjorts.  

Det finns tre typer av interaktion; medierad interaktion skiljer sig från ansikte mot 

ansikte interaktion då den kan sträcka sig över tid och rum, medan ansikte mot ansikte 

interaktion är beroende av en kontextuell närvaro. Vad dessa två interaktioner har 

gemensamt är att interaktionerna är dialogiska. Den tredje varianten av kommunikation, 

medierad kvasiinteraktion, är monologiskt och kan liknas vid ett massutskick, man 

förmedlar information till ett större antal individer samtidigt, där man inte vet med 

säkerhet vem informationen når, detta kan liknas med tv-program och sociala medier. 

Även kvasiinteraktionen är oberoende av tid och rum (Thompson, 1995:109-111). I 

medierad interaktion vistas deltagarna i olika kontexter men med sina främre regioner i 

en gemensam ram. Inom denna ram behöver man försöka hantera gränslinjen mellan den 
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främre- och bakre regionen (Thompson:1995:116). Exempelvis kan man inte i social 

media dela information som hör hemma i den bakre regionen. 

3.4.2	  Roller	  och	  framträdanden	  
Begreppet roll innebär det handlingsmönster som spelas upp under ett 

framträdande, detta mönster är fastställd sedan tidigare för att förklara en individs 

relation till sin omgivning genom samspel, framträdanden och funktion. Olika roller 

spelas vid olika tillfällen, ett socialt samband uppstår när samma roll spelas inför samma 

publik vid flera tillfällen, exempelvis rollen som lärare spelas varje gång individen 

befinner sig i en föreläsningssal full med studenter som agerar publik. En social roll kan 

innefatta både en eller flera roller som kan användas vid olika tillfällen men med liknande 

eller samma publik (Goffman, 2004:23). Rollbegreppet kan delas upp i två delar, rollen 

som lärare i exemplet ovan är en så kallad funktionsroll, vilken kan beskrivas som 

manusföljande och bestäms av samhällets behov. En funktionsroll kan även förklaras som 

status eller en position, lärare blir man när man intar positionen lärare. En interaktionsroll 

bestäms däremot i mötet med andra och utvecklas genom uppmärksamhet i samspelet 

människor emellan. Denna roll har alltså ingen förbestämd uppgift utan baseras på olika 

förväntningar, inte bara de som hör till rollens position utan även de som uppkommer i 

interaktionen (Persson, 2012:84-86).  

Det finns en tydlig skillnad mellan ett så kallat cyniskt framträdande och ett äkta 

framträdande. Ett cyniskt framträdande innebär att individen själv inte är övertygad av 

sitt framträdande och är därmed medveten om att det är ett spel. Det görs alltså en 

skillnad mellan rollens identitet och den privata. I ett äkta framträdande däremot kan 

individen inte skilja på dessa två utan är övertygad om att det är på riktigt. Dock kan det 

bli för mycket för individen och denne kan känna en inre rollkonflikt som leder till 

dissociation, även kallat klyvning, vilket innebär att individen är så övertygad av den 

verklighetsbild hen framställer att hen blir både aktör och sin egen publik. Individen kan 

därför upprätthålla vissa normer även i sin ensamhet då hen inbillar sig att den osynliga 

publiken är närvarande, publiken är dock hen själv (Goffman, 2004:25, 76). 

Intrycksstyrning innefattar olika tekniker som används för att undvika störningar i 

ett framträdande. Störningar kallas också incidenter och är bland annat olägliga intrång 

eller felsteg. När en individ hamnar i en situation där information som hör hemma 
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backstage slipper ut framför publik, exempelvis ett bråk med någon som har tillträde till 

individens bakre region, förlorar individen sin förmåga att styra publikens intryck. 

Intrycksstyrning handlar alltså om att få publiken att bara se vad individen vill förmedla 

frontstage och undvika att de båda regionerna sammanblandas. 

Individ betyder odelbar och syftar till identiteten som konsistent och tillhörande en 

enskild person. En divid är däremot delbar och begreppet används för att förklara den 

framställning av sig själv en individ gör i sociala medier, framförallt på Facebook. 

”Facebook-personen”, alltså dividen, skiljer sig från den vanliga personen genom att dela 

sin identitet med andra genom ett gemensamt nätverk, vilket innebär en skiljevägg mellan 

den identitet som framställs i sociala medier och den ”riktiga” identiteten (Dalsgaard, 

2008:9). 

Identiteten man delar via sociala medier kan också ses mer som additionella än 

dividuella då nätverket läggs till en befintlig identitet snarare än att bestå av en delad 

identitet (Persson, 2012:129).  
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4.	  Metod	  och	  tillvägagångssätt	  
I detta kapitel redovisar vi hur vi metodologiskt gått tillväga. Vi diskuterar 

vetenskapsteoretisk ansats, förförståelse, metod, urval, tillvägagångssätt, tillförlitlighet 

och till sist kommer vi att avsluta kapitlet med etiska reflektioner.  

4.1	  Vetenskapsteoretisk	  ansats 
I vår studie har vi det hermeneutiska vetenskapsteoretiska perspektivet som 

utgångspunkt då vi söker förståelse kring gemenskap i arbetslivet, även vår förförståelse 

kring gemenskapens och organisationskulturens betydelse i arbetslivet bidrog till valet av 

den hermeneutiska vetenskapsteorin. Förförståelse är ett grundläggande begrepp inom 

hermeneutiken och innebär de förutfattade meningar som vi medvetet eller omedvetet 

skapar (Birkler, 2008:100ff). Förståelse inom hermeneutiken förutsätter alltid en annan 

förståelse som leder till en annan förståelse, detta är den hermeneutiska cirkeln som syftar 

på förståelseprocessens cirkelrörelse. I vårt arbete har vi på detta sätt utgått ifrån vår 

förförståelse för att utforma vår intervjuguide, så vi genom att ställa rätt frågor för att få 

fram empiri som hjälper oss att tolka vår förförståelse och skapa ny förståelse för 

respondenternas situation. Grundtanken är att det finns ett cirkulärt förhållande mellan 

helhetsförståelse och delförståelse, där delarna, respondenterna olika upplevelser, inte 

kan förstås utan helheten, företagets organisationskultur, och helheten endast kan förstås 

utifrån delarna (Birkler, 2008:103).  

I hermeneutiken strävar man således efter att förstå det man ser och hör, detta 

genom att försöka tolka situationen ur upphovsmannens perspektiv. Vi vill som forskare 

förstå gemenskapen i organisationen ur våra respondenters synvinkel så som dessa 

uppfattar den, genom tolkningar av t.ex. insamlad empiri genom kvalitativa intervjuer för 

att på så sätt sätta in sig själv i deras situation (Bryman, 2002:466). Med hermeneutiken 

som utgångspunkt, går det dock inte att uppnå någon absolut sanning genom insamlat 

empiriskt material då det inom hermeneutiken handlar om förståelse och tolkning av det 

insamlade materialet. 

Vår kvalitativa hermeneutiska utgångspunkt baseras på; 1) förståelse, det är dels 

frågan om vad förståelse egentligen är och innebär, hur kan vi ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv förstå upplevelsen av gemenskap i en organisation och 2) tolkningslära, hur vi 

uppnår förståelse, i vårt fall genom kvalitativa intervjuer.  
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Vi har valt denna utgångspunkt framför positivismen, då denna menar att det skall 

finnas någon form av objektiv logisk struktur i forskningen man gör. De logiska 

strukturerna som framkommer i forskningen inom positivismen skall kunna kopplas till 

tidigare vetenskapliga erfarenheter eller observationer (Birkler, 2002:54).  Positivismen 

används huvudsakligen inom naturvetenskapliga metoder då den bygger på logik och 

matematik medan hermeneutiken används inom humanvetenskapen som bygger på 

förståelse, vilket inte alltid är logiskt. 

4.2	  Förförståelse	  
Vår undersökning hade ursprungligen en annan utgångspunkt än den som vi här 

diskuterar, vår problemformulering handlade då till största delen om Facebook och hur 

sociala medier påverkar gemenskap på ett företag. Vår förförståelse var då att Facebook 

användes i större utsträckning än vad våra respondenter faktiskt gjorde. Vår tanke var att 

Facebook hade större inverkan på deras gemenskapsbildning än den egentligen hade då 

det möjligen hade lett till en bredare kommunikation dem emellan. Dock var inte fallet 

så. Redan under de första intervjuerna framkom det att Facebook inte var tillåtet att 

använda på arbetsplatsen och användningen inte alls var så stor som vi hoppats. Efter 

diskussion och reflektion kring vårt insamlade material valde vi därför att omformulera 

vår frågeställning efter de resultat vi fått. Även vår förförståelse fick därför en ny 

riktning, eller rättare sagt, den fallerade. Då den nya problemformuleringen tillkom så 

sent i uppsatsarbetet hann vi inte reflektera och utveckla vår förförståelse tillräcklig. Det 

vi höll fast vid är att vi fortfarande tror att Facebook hade varit ett bra redskap i företagets 

gemenskapsbildning, därför valde vi att ändra fokus till själva gemenskapen på 

arbetsplatsen men ändå behålla sociala medier som en faktor. Vår vidare förförståelse för 

gemenskap på arbetsplatsen är att det är en nödvändig faktor för både individens och 

företagets välmående. Vi tror att gemenskap leder till högre motivation till att gå till 

jobbet och att göra ett bra jobb ifrån sig. Vi tror att ledningens attityd i stor grad påverkar 

attityden hos de som arbetar under dem och att gemenskap påverkar både anställda och 

ledning positivt.  

 

4.3	  Metod	  
Denna studie har en kvalitativ karaktär. En kvalitativ studie bygger på ord och 
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texter som är insamlade via intervjuer och observationer till skillnad från kvantitativa 

metoder som bygger på siffror och statistik (Bryman, 2002:249f). Den kvalitativa 

forskningen är oftast induktiv, alltså teorin bestäms av resultatet av den observation eller 

forskning man gjort, medan deduktiv forskning innebär att man utgår från förvalda 

teorier och utvecklar en hypotes som man sedan arbetar ut ifrån (Bryman, 2002:20), i vårt 

fall är forskningen både induktiv och deduktiv då vi inledningsvis utgick från teorier som 

vi trodde skulle stödja vårt antagande, dock fallerade detta och vi fick istället utgå från 

den empiri vi hade samlat in och induktivt söka kompletterande teorier för att kunna göra 

en adekvat socialpsykologisk analys.  

Efter att ha studerat resultatet av våra intervjuer har vi fört en diskussion kring och 

bestämt vilka teorier som kunde vara användbara för en socialpsykologisk analys. Den 

induktiva strategin är en av de punkter som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ. 

Den andra punkten de skiljer sig på, vilket var en stor anledning till vårt val av metod, är 

att den kvalitativa forskningen är tolkningsinriktad och bygger på deltagarnas förståelse 

och tolkning av den sociala verkligheten. Det vi var ute efter i den här studien var 

respondenternas uppfattning och upplevelse av gemenskap, deras egen tolkning (ibid.).  

För oss hade en kvantitativ metod inneburit att göra enkäter som vi hade delat ut på 

företaget, detta hade lett till att vi inte hade kunnat få lika utvecklande och motiverande 

svar som vi har fått i den kvalitativa forskningen som vi har valt att göra. Dock går det att 

med kvantitativ forskning göra en generalisering då det är fler respondenter och inte lika 

tidskrävande att samla in empiri, men vid en kvantitativ forskning hade inte respondenten 

haft samma möjlighet till att reflektera och tänka över den sociala situation och fenomen 

som frågas efter.   

Inom den kvalitativa forskningen är det vanligt att kvalitativ intervju utgör det sätt 

som forskaren samlar in sin empiri genom, vilket vi också gjort. Detta innebär att 

forskaren söker ett empiriskt material som är baserat på respondentens upplevelser och 

tolkningar av situationen. Intervjuarens mål är alltså att förstå informantens orsak till 

känslor och beteenden, vi valde denna undersökningsmetod då den innebär att fokus 

ligger på respondentens egen uppfattning och tolkning av ämnet i fråga, vilket passar vår 

undersökning bra då vi intresserar oss för individens ståndpunkt och förståelse för denna.  
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 I en kvalitativ intervju skall frågor vara öppna och inbjudande till diskussion, 

snarare än enkla frågor där svaret kan bli ”ja” eller ”nej”. För att intervjun ska ha ett flyt 

så skall intervjuaren ha en så kallad intervjuguide förberedd innan själva intervjun. Denna 

intervjuguide ska bestå av ett antal teman som intervjuaren vill beröra under sin intervju 

med respondenten (Trost, 2010:71ff). 

Till skillnad mot strukturerade intervjuer, som används inom kvantitativa 

forskningsområden, är kvalitativa intervjuer ofta ostrukturerade eller semi-strukturerade, 

vilket innebär att frågorna och intervjun kan ta flera olika riktningar och avvika från 

intervjuguiden. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer då vill ville ha en mer följsam och 

flexibel typ av intervju för att kunna följa respondenternas tankegång och resonemang 

lättare. Fördelen i vårt fall är att kvalitativa intervjuer bör generera fylliga och detaljrika 

svar medan kvantitativa intervjuer istället söker snabba och lättbearbetade svar.  

Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer då vi ansåg att det passade vår studie 

bäst. Helt ostrukturerade intervjuer liknar ofta en vanlig konversation och intervjuaren 

kanske bara ställer någon enstaka fråga och därefter låter sin respondent associera fritt. Vi 

ville ha lite mer struktur än så på våra intervjuer och utgick därför från några teman, 

nämligen samma teman som följt oss i både syfte och teoriavsnitt. Vår intervjuguide 

bestod av ett mindre antal teman samt underfrågor till varje tema. Fördelen med semi-

strukturerade intervjuer är att man inte behöver följa intervjuguidens ordning, vilket 

passade oss bra då vi ville att informanten skulle kunna spinna vidare på sina svar och ta 

upp ”frågan” själv innan vi hann ställa den. Semi-strukturerade intervjuer lämnar även 

plats för följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden vilket även det underlättar för att 

anknyta till saker respondenten berättar.  

4.4	  Urval	  
Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns det olika sätt att göra urval. Vi har 

valt att göra ett bekvämlighetsurval, i form av ett snöbollsurval i denna studie. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av respondenter som råkar finnas 

tillgängliga (Bryman, 2002:114). Vi valde ett större företag som vi kände till sen tidigare 

och tog då kontakt med en bekant som arbetar på företaget. Att ha ett snöbollsurval 

innebär i vårt fall att vi som utför intervjun inte i första hand hade tillgång till att välja 

respondenter. Vår kontaktperson på företaget tog istället kontakt med personer på sin 
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arbetsplats som kunde vara lämpliga att intervjua, med kravet att respondenterna skulle 

vara medlemmar i Facebook och ha olika positioner i företaget. Dock blev det ett bortfall 

bland våra respondenter när vi väl hade fått kontaktuppgifter till de som kunde tänka sig 

att ställa upp på intervju, därför gjorde vi ännu ett snöbollsurval när vi väl var på plats på 

företaget för att få ihop våra tio respondenter.  

4.5	  Tillvägagångssätt	  
Vi började med att utforma vår intervjuguide utifrån de teman vi valt att ha som en 

röd tråd genom hela uppsatsen. Vi influerades mycket av vår förförståelse när vi skrev 

underfrågorna till de olika temana, vilket blev problematiskt när vi under intervjuerna 

fick en helt annan bild av situationen på företaget. Vi utgick även från de teorier vi redan 

valt, exempelvis Goffmans teori om roller och intrycksstyrning då vi antog att de skulle 

bli centrala.  

Inledningsvis skrev vi även ett missivbrev som vi mailade till ett tiotal större 

företag i Halmstadtrakten. Dessvärre fick vi enbart negativa svar, eller inga alls. Vi 

använde oss därför av våra kontakter och fick tillträde till ett företag i Malmö som 

passade för vår undersökning. Vår kontakt på företaget ordnade med respondenter som 

kunde tänka sig att ställa upp på intervju, vi hade alltså inte möjlighet att välja dessa 

själva. Anledningen till att vi valde att förlita oss på hjälp från andra var att tiden började 

bli knapp, vi behövde komma igång med vårt fältarbete för att hålla vårt schema. Ett av 

problemen med att hitta företag som ville ställa upp på vår undersökning kan ha varit att 

missivbrevet inte var tillräckligt förklarande, då ingen av oss har skrivit ett sådant brev 

tidigare, eller gjort en lika omfattande studie, var det svårt att veta hur man bör formulera 

brevet för att väcka intresse. Vi tror också att många kan ha missuppfattat syftet med 

studien då de svar vi fick ofta handlade om att de hade en anti Facebook policy på 

företaget och därför inte ville ställa upp.  

Vi valde att fördela intervjuerna på två dagar så att alla respondenter skulle få 

tillräckligt med intervjutid. Även för att vi själva skulle orka med, att göra tio intervjuer 

på en dag tror vi hade blivit ganska ansträngande och vi ville vara pigga och klara för att 

kunna ta in all information och få ett genuint utbyte av intervjuerna. Vi blev som nämnt 

under intervjuerna varse om att Facebookanvändande inte var så framträdande som vi 

hoppats på, och kunde därför inte använda oss av stora delar av vår intervjuguide då 
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frågorna inte längre var relevanta. Av den anledningen blev intervjuerna inte heller lika 

omfattande i tid som vi väntat oss. Ett annat problem vi stötte på under intervjuerna var 

vår egen brist på erfarenhet av att utföra intervjuer, vi märkte snabbt att det inte var lika 

lätt att ställa rätt följdfrågor vid rätt tillfälle, och det förekom en hel del prat i mun på 

varandra.  

Under transkriberingen av intervjuerna märkte vi en del störande moment som vi 

kunde ha förhindrat, exempelvis när respondenter lade saker på bordet som de sedan 

pillade med, vilket vi borde bett dem att inte göra. Några respondenter pratade även 

ganska tyst, vilket inte heller hade varit något problem att be dem ändra på. Det förekom 

även en hel del ”småord” från vår sida, vi ville med dessa bekräfta vad informanten 

berättar men det blev istället ett störande moment både för oss och informanten.  

Vi kände dock att vi fick bra kontakt med samtliga respondenter, samtalen flöt på och 

stämningen var avslappnad redan från början.  

4.6	  Tillförlitlighet	  
Generellt sett anser vi att trovärdigheten i vår studie är relativt hög då 

respondenterna, enligt vår mening, delar samma sociala verklighet och beskriver likartade 

upplevelser av företagets gemenskap och organisationskultur (Bryman, 2002:258).   

Trovärdigheten påverkas i stor grad av hur väl forskarens observationer överensstämmer 

med de teoretiska utgångspunkterna (Bryman, 2002:257). Då vi till stor del har arbetat 

induktivt, vilket innebär att vi har valt teorier och begrepp efter att empirin har blivit 

insamlad, stärks därför trovärdigheten på denna forskning. Med detta menar vi att det 

induktiva arbetssättet har hjälpt oss att förhålla oss med distans till empirin och inte styrt 

respondenterna i någon viss riktning under intervjuerna, på så sätt är trovärdigheten hög. 

Hade vi däremot arbetat enbart deduktivt och utgått ifrån specifika teorier i våra 

intervjuer är det möjligt att vi hade varit för styrda av dessa och empirin hade bestått mer 

av våra förutfattade tankar än deras utsagor. Dock är överförbarheten i studien låg då den 

inte kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2002:258).   

Pålitlighet i kvalitativa studier kan jämföras med begreppen intern och extern 

reliabilitet som används i den kvantitativa forskningen.  Den externa reliabiliteten i vår 

undersökning anser vi också kan jämföras med överförbarhet vilken vi redan nämnt är 

ganska låg i vår studie, då den inte kan replikeras om inte liknande organisationskultur 
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och förutsättningar finns. Den interna reliabiliteten handlar om huruvida forskarna är 

överens om hur man ska tolka en situation, vilket vi båda har varit under studiens gång 

(Bryman, 2002:257f). Vi anser att den interna validiteten är relativt hög då flera av de 

begrepp vi använt för att analysera respondenternas utsagor är begrepp som de själva 

använd under våra intervjuer (ibid). Exempelvis uppkom diskussion rörande roller, 

organisationskultur och grupperingar med flera av respondenterna, vilket vi menar ökar 

trovärdigheten i studien.  

De val som vi har gjort under studiens gång har både gynnat och hämmat vår 

studie. Valet av företag tror vi inte har påverkat tillförlitligheten i studien dock tror vi att 

vår urvalsmetod av respondenter kan ha varit något överilad då vi borde ha ställt fler krav 

för vilka kriterier våra respondenter borde ha uppfyllt för att säkerställa att de teman som 

vi vill undersöka är undersökningsbara. I slutskedet av uppsatsarbetet uppkom frågan om 

kompletterande intervjuer hade gynnat studien, vi gjorde dock ett aktivt val att inte göra 

kompletterande intervjuer då vi ansåg att vi hade tillräckligt med material för att kunna 

göra en adekvat analys.  

Alla de val som vi har gjort under studiens gång har i allmänhet varit naturliga för 

oss, det har inte varit några diskussioner om hur arbetet skall gå till, utan vi har varit 

överens från början om hur vi ska arbeta. 

4.7	  Etiska	  reflektioner	  
Vi var noga med att informera våra respondenter om hur informationen skulle 

användas innan vi började intervjun. Vi förklarade att materialet skulle komma att 

användas i en kandidatuppsats som publiceras i skolans databas, men att varken deras 

eller företagets namn skulle användas och de förblir anonyma. Därför valde vi att 

använda oss utav fiktiva namn, dock har vi använt oss av det könsneutrala ordet ”hen” i 

vissa sammanhang där vi anser att det inte var relevant eller etiskt rätt att könsbestämma 

våra respondenter.  

Ett dilemma som dök upp under bearbetningen av materialet var hur mycket hänsyn 

vi skulle visa de respondenter som delgett information av något privatare slag. Vi fick ta 

del av några respondenters tidigare arbetslivserfarenheter som påverkat deras agerande på 

den nuvarande arbetsplatsen, vilket vi hade svårt att avgöra hur relevant det var för vårt 

resultat samt för deras anonymitet. Vi valde dock att ha med en del av informationen då 
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vi inte ansåg att det var kränkande på något vis, och respondenterna var väl införstådda i 

att allt de sa i intervjuerna skulle användas i forskningssyfte.  

En annan reflektion vi har gjort är ifall vår kontakt kan ha påverkat respondenternas 

vilja att delta då kontakten är en person som vi känner väldigt väl. Eftersom hen valde ut 

de respondenter hen ansåg passande utifrån kriteriet att de skulle vara medlemmar i 

Facebook och ha olika positioner i företaget blev inte alla tillfrågade. Om vi själva hade 

gjort urvalsprocessen kanske vi hade haft en annan variation på våra respondenter. De 

hade kanske även haft lättare att tacka nej till att delta. Möjligtvis kan vetskapen om vår 

relation till kontaktpersonen även ha påverkat deras svar och dess reliabilitet.  
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5.	  Resultat	  	  
För att tydligare kunna knyta resultatet till uppsatsens syfte som i huvudsak berör 

att söka förståelse för gemenskap på en arbetsplats i relation till företagets 

organisationskultur, har vi valt att redovisa temana ”medierad interaktion” och ”roller” 

då vi anser att dessa är viktiga aspekter i sökandet efter förståelse för sambandet mellan 

gemenskap och organisationskultur. Dessa aspekter är viktiga för oss då vi ser en tydlig 

relation mellan kommunikation som sker via sociala medier och gemenskapsbildande, 

samt att de olika roller som individen intar påverkar gemenskapsbildandet och till viss 

del regleras av organisationskulturen, vi kommer därför att väva in sociala medier i de 

olika temana som berörs. Temat som berör gemenskap har vi valt att redovisa först då 

det är själva grundpelaren i vår studie, resterande teman är alltså underordnat detta.     

En allmän introduktion redovisas kring resultatet innan vi ger oss i kast med 

temafördjupning. 

	  

5.1	  Introduktion	  
Nedan görs en kort presentation av de respondenter som deltagit i undersökningen:  

 

Sara, 36 år, singel, har jobbat på företaget i sju år. 

Erika, 54 år, gift, har jobbat på företaget i sex och ett halvt år. 

Cecilia, 32 år, sambo, har arbetat på företaget i fem år. 

Per, 61 år, gift, har arbetat på företaget i 24 år. 

Marie, 47 år, sambo, har jobbat på företaget i sju år.  

Malin, 43 år, singel, har jobbat på företaget i 11 år.  

Johan, 35 år, gift, har arbetat på företaget i sju år. 

Susanne, 36 år, gift, har jobbat på företaget i sex och ett halvt år.  

Natalie, 38 år, sambo, har arbetat på företaget i ett och ett halvt år. 

Petra, 30 år, singel, har jobbat på företaget i sex år. 

 

Företaget som undersökningen har gjorts på har ca 120 anställda, de flesta anställda 

har en eller två chefer över sig. Medelåldern på våra respondenter ligger runt 40 år, antal 

år på företaget ligger på ca åtta år. 8 av 10 som har deltagit i undersökningen är kvinnor, 
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de flesta av våra respondenter är gifta eller är sambo med en partner. Deras 

medlemskapsår i internetcommunityt Facebook ligger i snitt på ca 3-5 år.  

De främsta anledningarna till att våra tio respondenter blev medlemmar i Facebook 

var för att hålla kontakt med släkt och vänner, uppdatera sig om deras liv och för att 

känna sig ajour med de rådande trenderna. Vi lade också märke till att de flesta blivit 

medlem av en slump snarare än ett planerat val, några via en förfrågan och några efter 

tryck från någon närstående. Antalet Facebook-vänner ligger mellan 30-150 stycken, 

endast en respondent har över 300 vänner. Vänantalet beror i flera av respondenternas fall 

på hur länge de har varit medlemmar, de som har minst vänner har också varit 

medlemmar under en kortare tid. Dock har respondenten med flest vänner totalt minst 

antal kollegor som Facebook-vänner. Bland de övriga respondenterna ligger antalet 

kollegor som Facebook-vänner på ca tio stycken, med undantag för två respondenter som 

valt att inte ha någon av sina kollegor som vän på Facebook. Vi har valt att ha med detta 

då vi inte helt ville släppa vår ursprungliga förförståelse om att Facebook skulle kunna 

vara ett verktyg för att stärka gemenskapen på en arbetsplats.  

 

5.2	  Gemenskapens	  olika	  aspekter	  	  
Definitionen av gemenskap som våra respondenter är överrens om är att det innebär 

att ha någonting gemensamt så som mål och värderingar eller grupptillhörighet och att 

fysiskt umgås. Några av våra respondenter vill dock göra skillnad på den gemenskap man 

har på en arbetsplats och den gemenskap man har utanför arbetet på ett mer privat plan. 

Cecilia och Petra är överrens om att gemenskap är något som uppstår mellan ytliga 

kontakter, så som kollegor eller deltagare i olika föreningar. Per och Natalie anser 

tvärtom, att gemenskap är något intimt man delar med personer man känner tillit och 

tillgivenhet till;  

”Gemenskap det innebär att man delar värderingar, det är viktigt. Det 

innebär vänskap, kärlek, att man kan lita på varann, såna saker. Det är mer 

än att man bara fikar ihop på jobbet för mig” - Per 
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Det som Cecilia och Petra har gemensamt är samma ålder, de har arbetat ungefär lika 

länge på företaget och de har ett väldigt individuellt arbete. Gemensamt för Per och 

Natalie är att de båda har en högre position.  

För de flesta av våra respondenter är det viktigt att ha gemenskap på arbetet, främst 

för trivsel och bättre samarbete. Då de spenderar mycket av sin tid på arbetet vill de 

känna glädje och ha roligt på jobbet, vilket de också anser leder till bättre prestationer och 

mindre ensamhet. Det är endast en respondent som skiljer sig mot de andra i denna fråga 

då denne anser att det är viktigt, men inte avgörande med gemenskap på arbetet, det 

underlättar och förenklar endast, 

”Det är viktigt, det är inte avgörande dock […] det underlättar samarbete, 

det är som sagt inte avgörande men det förenklar livet” - Johan 

Samtliga respondenter anser att tillit är viktigt för att bilda gemenskap. Att kunna 

lita på varandra och att kunna anförtro sig till varandra är grundläggande för att kunna 

känna gemenskap till sina arbetskamrater, detta är alla respondenter överens om.  

”Tillit är ju otroligt viktigt. Det är väl det viktigaste för att kunna ha 

gemenskap med en människa, att man litar på varandra”. - Natalie 

Att ha ett socialt nätverk är viktigt för samtliga respondenter, framförallt för att 

undvika ensamhet. Andra anledningar som framkommit i samband med denna fråga är 

exempelvis att de behöver ett socialt nätverk för trygghet, kontakter, stöd och motivation 

att gå till jobbet. Sara har också nämnt att ett socialt nätverk kan liknas med en förlängd 

familj som hon beskriver som viktigare än den egna familjen. Några respondenter 

förklarar att de skiljer mellan ett privat och ett arbetsrelaterat nätverk där båda är viktiga 

men av olika anledningar. Det privata är viktigt för råd och stöd medan det arbetsmässiga 

är viktigt för utveckling och hjälp i arbetet.  

 ”Som person är man ju olika, man har ju olika personligheter och du 

behöver ditt nätverk för olika saker […] det är ju jätteviktigt för att du ska 

utvecklas.” - Malin 
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Två respondenter skiljer sig från de övriga i den mån att de inte anser sig behöva ett 

socialt nätverk.  

”Jag vet att det är viktigt teoretiskt men det är inte alls viktigt för mig 

faktiskt.” - Johan 

Sex av våra respondenter säger att de har eller har haft privata vänskapsrelationer 

med någon eller några av sina kollegor, alltså umgåtts på fritiden i någon utsträckning. 

Två av dem har enbart en positiv inställning till en djupare relation med kollegor och 

menar att det bara finns fördelar med att lära känna varandra bättre då det skapar en mer 

avslappnad miljö.  

”Ju mer man lär känna varandra desto mer kan man vara avslappnad mot 

varandra i arbetet och det är viktigt”. - Natalie 

Malin och Cecilia tycker att det kunde vara positivt, men att en djupare relation inte 

är lämplig med dem som de arbetar i direkt anslutning till, de menar båda två att man bör 

välja sina närmare vänner med omsorg och hålla kollegorna i arbetsgruppen på ett 

ytligare plan. Två av våra respondenter har på grund av tidigare erfarenheter valt att inte 

fördjupa relationen med någon av de kollegor de stöter på i arbetet då det tidigare har lett 

till konflikter och dålig stämning i vissa situationer.  

Samtliga respondenter anser att gemenskap mer eller mindre har förbättrat deras 

psykosociala hälsa, många av dem efterfrågar en positiv stämning på jobbet. Endast två 

av respondenterna är ambivalenta i den här frågan då de anser sig vara ensamvargar 

samtidigt som de behöver någon form av socialt utbyte.  

 

Frågan om vad företaget gör för att främja gemenskapen gav oss en generell 

uppfattning om att det är de anställda som tar initiativ till aktiviteter mer än vad företaget 

i sig bidrar. Enligt vår uppfattning var större delen av våra respondenter inte helt nöjda 

med företagets brist på engagemang i deras gemenskapsbildning. De aktiviteter som 

erbjuds är pubkväll en gång i månaden som hålls i företagets matsal, grillning på 

sommaren och en julfest. Övriga aktiviteter sker avdelningsvis på eget initiativ, 

exempelvis fikaklubb och egna after works utanför företagets väggar. Pubkvällarnas 
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impopularitet berodde enligt Sara framförallt på att de hölls på företaget för att de flesta 

ville komma ifrån arbetsplatsen när arbetsdagen är slut. På frågan om företagets 

engagemang svarar Susanne att hon tycker att de har för lite teambuilding, den enda 

teambuildingen som sker på arbetsplatsen är under en kick-off efter sommaren som är 

uppdelad avdelningsvis. När det gäller chefernas medverkan i gemenskapsbildande 

evenemang var de flesta respondenter överrens om att deras engagemang visade sig mest 

vid företagsevent, där deras närvaro mer eller mindre förväntas, så som den nämnda kick-

offen och julfesten. Tre av de fem respondenter som anser att cheferna på något sätt 

bidrar till gemenskapsbildningen på arbetsplatsen utöver de företagsledda eventen, är 

chefer själva. Dock ser de sina kaffepauser tillsammans med de andra cheferna som en 

ytlig gemenskap då de vill behålla en viss distans till varandra just på grund av sitt 

chefskap.  

”Där är vissa som gör det [umgås med sina anställda] som faktiskt är väldigt 

sociala individer, och kan gå ut och dricka kaffe ihop med alla andra, men 

där är också dom som inte är det utan då är man bara chef och då håller man 

sig lite på avstånd […] jag kan vara väldigt social på ett väldigt ytligt plan. 

Vi kan ha väldigt roligt, vi kan dricka kaffe och skämta om saker men när väl 

sen det kommer till jobbet så är det jobbet, jag är nog mer chef än kompis”- 

Malin 

En av våra respondenter anser även att det finns ett nära samarbete med chefen i sin 

arbetsgrupp, vilket i hens mening bidrar till ökad gemenskap.  

Fem av respondenterna är mer negativt inställda till chefernas engagemang i 

gemenskapsbildningen, de menar att deras närmsta ansvarig till viss del bidrar men inte 

de högre cheferna. En av respondenterna är dock väldigt negativ och påpekar att hens 

chef inte bara misslyckas med att få sin personal att känna gemenskap till varandra utan 

även påverkar arbetet negativt med sin frånvaro i den mån att de inte får den information 

de behöver och brist på gruppmöten.  

Normer, som är en viktig del i en arbetsgrupp, anser majoriteten av våra 

respondenter att de inte har några. Hälften svarade blankt nej och några var ambivalenta i 
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sitt svar. Svaren var delvis negativa men ändå nämndes saker som högt i tak, ärlighet, 

snabbt informationsutbyte och engagemang. Johan, som menar att normer finns säger att; 

”[…]man är trevliga mot varandra och man säger öppet det man menar. 

Men annars tror jag inte det finns några särskilda normer utom dom vanliga 

som finns nästan inskrivna i kulturen här” - Johan 

Då många av våra respondenter hade problem att förstå begreppet normer valde vi att 

definiera det som oskrivna regler. Erika förklarar sitt negativa svar som; 

”Nej, som sagt det är individuellt och var och en jobbar på sitt sätt. Även om 

vissa har samma arbetsuppgifter, alltså målet är det samma men man tar 

olika vägar dit så det finns inga normer på det sättet”- Erika 

Per drog paralleller till företagets värderingar för att förklara sin syn på bristen på 

normer; 

”Nej… vi har ju våra värderingar inom företaget som vi jobbar med mer 

eller mindre framgångsrikt beroende på vart det är nånstans inom företaget. 

Det är ju det här med våra grundvärden så att säga, och dom ska man ju inte 

bara ha på väggen på en tavla utan det gäller att bryta ner dom, vad betyder 

dom för mig i mitt arbete, vad betyder dom på vår avdelning i vårt sätt att 

förhålla oss till kollegor och till kunder och så vidare” - Per 

De tre av våra respondenter som har en högre position är positivt inställda till 

Facebookanvändade i arbetet, de anser alla att företaget i nuläget är för konservativt och 

hade gynnats av att synas mer i sociala medier. De menar också att de borde visa mer 

tillit för sina anställda i att de sköter sina arbeten trots tillgång till Facebook. 

 ”[…] skulle va bättre om vi hade en mer tolerant syn på det 

[Facebookanvändande] och mätte folk utifrån vad de presterar på jobbet och 

inte vad de tillbringar och tittar på på nätet.” - Per 

Det nämns också en dubbelmoral i att Facebook är öppet enbart för vissa av dem 

som arbetar inom IT och kommunikation. Dessa respondenter anser att en öppenhet för 
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sociala medier hade påverkat gemenskapen på företaget positivt och framförallt påverkat 

företagets marknadsföring positivt. Våra övriga respondenter tycker däremot att 

Facebook skulle störa deras arbete och anser att det är onödigt att använda det på 

arbetstid. De ser inte heller några fördelar med att använda Facebook i arbetet när det 

gäller gemenskapsbildningen på företaget. De flesta är dock eniga om att företaget i sig 

borde finnas och synas i sociala medier som en marknadsföringsstrategi.  

	  

5.3	  Roller	  i	  privatliv,	  arbetsliv	  och	  i	  sociala	  medier	  
De flesta av våra respondenter upplevde att de var samma personer på arbetet som 

de var privat, dvs. att de inte upplevde någon större personlighetsförändring privat 

jämfört med hur de var på arbetet. När de väl upplevde någon form av förändring i hur de 

framställde sig själva handlade det om hur mycket de ville dela med sig av sitt privatliv, 

de ansåg sig hålla inne information från sina kollegor då de inte tyckte att kollegorna 

behövde veta allt som rörde deras privatliv och även att de dämpade ner på sina mer 

”spralliga” sidor på arbetsplatsen för att uppfattas mer professionella. Dock ansåg Petra 

att detta var två olika roller som hon hade intagit då de skiljde sig så pass mycket från 

varandra i hennes fall. 

”Jag är nog två personer, på jobbet är jag väldigt fokuserad och väldigt 

korrekt och sen när jag är privat är jag precis tvärt om[…]när jag väl är 

ledig då är jag ledig liksom och då släpper jag allting och bara lever lite som 

jag vill[…]sen så är det måndag igen och då gäller det att bli tradig igen”. - 

Petra  

En annan upplevde att omorganisationen på arbetsplatsen hade lett till någon form 

av rollförvirring då hon inte längre har samma roll som hon hade haft innan, hon menade 

att nya chefer, förminskad arbetsgrupp och omorganisationen hade lett till en ovisshet om 

vilken roll som skulle intas. 

”[…]vi har precis haft en liten omorganisation och ny chef och sånt där men 

tidigare var jag lite förälder i gruppen eller den som påminde alla att har ni 

nu gjort det här och tänk nu på det här och behöver ni hjälp med detta.. den 

som folk ofta kom och frågade hur man skulle lösa saker och så.” - Susanne 
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En form av ambivalens uppstod när respondenterna skulle beskriva sig själva privat 

eller på arbetet jämfört med hur de var på Facebook, det som framkom i intervjuerna var 

att några av respondenterna upplevde att de hade en tredje personlighet när de fick frågan 

ställd. Denna tredje roll var mer eller mindre olik deras privata personlighet i den mån att 

de blev mer anonyma på Facebook då de inte vill lägga ut och ha för mycket privata 

uppgifter på Facebook, därför gjorde många också ett medvetet val i att inte ha allt för 

många arbetskamrater och framförallt inte chefer som vänner på Facebook.  

Vidare ställde vi frågan till de respondenter som hade sina kollegor som vänner på 

Facebook om de upplevde någon form av personlighetsförändring hos dem i hur de 

framställer sig själva på arbetet gentemot bilden de fått av dem på Facebook. Fyra 

respondenter föll bort då de antingen inte fått frågan eller inte haft några kollegor alls 

som Facebook vänner. Av de sex återstående respondenterna var det hälften som inte 

upplevt några skillnader alls i hur deras kollegor framställer sig själva i sociala medier 

gentemot i sin arbetsroll. De övriga tre skiljer sig något i sina formuleringar, en av dem 

ser klara skillnader mellan kollegornas självpresentationer på arbetet och på Facebook. 

De två kvarstående respondenterna visade stor tveksamhet i sina svar, deras spontana 

svar var att de inte upplevde några skillnader men i ett mer utvecklat resonemang kom de 

båda fram till att någon form av skillnad ändå fanns. 

 

På frågorna angående Facebook och gemenskap i relation till varandra fick vi 

överlag ganska negativa svar. Endast några enstaka respondenter ansåg att Facebook hade 

bidragit till deras sociala nätverk då det har underlättat kontakt med vänner i andra länder 

och att det är en snabbare kontaktform om man har ont om tid. Flera respondenter anser 

att Facebook endast hjälper till att bevara befintliga sociala band snarare än att skapa nya. 

Natalie sticker dock ut, hon anser att sociala medier överlag bidrar till hennes sociala 

nätverk, då hennes avdelning inte är så stor används sociala medier för att umgås med 

likasinnade människor. 

”[…]jag använder så mycket social media för att umgås med lite likasinnade 

människor […] Jag är rätt ofta där. Så att, jag håller mig ajour rätt mycket 

där, jag uppdaterar rätt mycket själv också och använder väl både Instagram 

och Facebook och Twitter för att liksom prata, om man säger så.” - Natalie 
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Facebooks roll i deras gemenskapsbildning var också en fråga som fick mestadels 

negativ respons. De flesta respondenterna anser att Facebook har påverkat deras 

gemenskap mycket lite eller inte alls, detta sades bero på att deras kommunikation via 

Facebook även den uppfattades som mycket liten eller obefintlig. Den kommunikation 

som förekom var i så fall i form av enstaka bilder eller kommentarer, vilket skedde 

väldigt sällan enligt respondenterna då de alla ansåg sig vara ganska inaktiva. 

”Asså jag går in och kollar, jag är inte jätteaktiv men jag går in och kollar 

varje dag, vad som har hänt lite så och sen är det mycket att man har kontak 

via den här, man kan skicka meddelande som inte syns […]” - Cecilia 

 Dock säger Susanne att kommentarerna och statusuppdateringarna ibland leder till 

fler samtalsämnen än bara arbetsrelaterade saker. Ingen av respondenterna ansåg heller 

att Facebook hade ökat deras förståelse för varandra.  

	  

5.4	  Grupper	  inom	  gruppen	  
Upplevelsen av gemenskap på företaget skiljer sig inte markant mellan 

respondenterna, de är eniga om att gemenskapen ur ett större perspektiv kunde ha varit 

bättre på företaget, men att gemenskapen är bra i de mindre grupperna de arbetar i. 

Många av dem upplever en gruppering avdelningarna emellan, vilket är en stor anledning 

till att företagets generella gemenskap inte upplevs som stark. Två av våra respondenter 

tar upp den höga medelåldern som en bidragande faktor, de menar att gemenskapen bland 

lite äldre människor skiljer sig från gemenskapen på en arbetsplats med lägre medelålder. 

Flera av respondenterna nämner också omorganiseringar och förflyttningar i företaget 

som en anledning till att gemenskapen inte har infunnit sig som den borde. Företaget 

uppfattas dock av vissa ändå som familjärt.  

Nästan alla respondenter upplever att de arbetar väldigt individuellt, flera av dem 

arbetar på mindre avdelningar eller nästan själva. De har dock gemensamt att de ofta 

ingår i projektgrupper där de träffas och diskuterar problem och möjligheter i projektet 

från deras respektive utgångspunkt, därefter sker arbetet på egen hand. 

”Vi arbetar mycket individuellt, men i en hel del projekt också men då har 

man oftast mötena och genomgångarna tillsammans men man jobbar ändå 
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individuellt med sina uppgifter sen så träffas man och går igenom det” - 

Susanne 

De respondenter som fått frågan om hur arbetet i gruppen går till är eniga om att det finns 

många olika åsikter men att då målet är gemensamt för dem går samarbetet ofta smidigt.  

Det respondenterna gör för att vara delaktiga i gemenskapen på arbetsplatsen är att 

försöka prata med folk utanför sin avdelning, framförallt prata om annat än 

arbetsrelaterade saker. Många av dessa interaktioner sker vid kaffeautomaten som ligger 

mellan flera av avdelningarna som en knutpunkt. De anser också att det är viktigt att vara 

hjälpsamma och kunna bjuda på sig själva för att gemenskapen ska öka. Dock upplever 

många en uppdelning på arbetsplatsen som gör det svårare för dem att ta kontakt med 

personer utanför deras avdelning om det inte gäller något arbetsrelaterat. Även luncherna 

uppfattas som uppdelade avdelning för avdelning, de beblandar sig inte gärna med 

varandra.  

De respondenter som tidigare arbetat på andra avdelningar än deras nuvarande, 

upplevde att de främjade gemenskapen genom sina kontakter på andra avdelningar som 

de fortfarande hade band till. Dessa respondenter är också bland de få som umgås med 

anställda från andra avdelningar. 

5.5	  Sammanfattning	  
Gemenskap för våra respondenter innebär att ha någonting gemensamt, detta kunde 

handla om mål och värderingar eller grupptillhörighet. Några respondenter ville dock 

göra skillnad på olika typer av gemenskap, då de menar att det finns en viss gemenskap 

på en arbetsplats och en annan privat gemenskap. Samtliga respondenter var eniga om att 

gemenskap är viktigt på arbetsplatsen, detta för att de ska trivas och samarbeta bättre.  

Många av de få gemenskapsaktiviteter som sker inom företaget initieras av de 

anställda och enligt respondenterna råder ett visst missnöje med företagets egna initiativ 

och engagemang. Respondenterna önskar mer engagemang från ledningen, samt mer 

teambuilding och bättre gemensamma aktiviteter. Upplevelsen från arbetarna är att 

ledningen inte är med i deras gemenskapsbildning medan ledarna själva anser att de 

bidrar till den, de har olika uppfattning av kulturen och olika bilder av organisationens 

roll i gemenskapen. De menar också att gemenskapen på arbetsplatsen kunde förbättras i 
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sin helhet då det finns väldigt mycket grupperingar avdelningarna emellan, men att de 

kände bra samhörighet i de mindre grupperna de arbetar i. Omorganiseringar och 

individuellt arbete kan också vara en faktor till denna upplevelse.  

Kaffepauserna, som är den naturliga mötesplatsen, verkar vara en stor del av 

organisationskulturen och en bro mellan kulturen och gemenskapsbildningen. 

De flesta respondenter ser sig som samma personer privat och på arbetet, den enda 

rollförändring de upplevde var att de inte delar med sig lika mycket av sitt privatliv på 

arbetet. Endast en respondent erkände en skillnad mellan sin privata och professionella 

roll.  
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6.	  Socialpsykologisk	  analys	  och	  tolkning	  
I det här avsnittet kommer vi att diskutera det empiriska material vi har samlat in i 

relation till de socialpsykologiska teorier vi har valt för att uppfylla vårt syfte. I detta 

avsnitt presenterar vi således de samband vi ser mellan gemenskap och 

organisationskultur, vilket vi väljer att förklara med hjälp av våra underteman som 

belyser: roller, grupperingar och medierad interaktion, samt hur dessa påverkar 

varandra men också hur de är relaterade till gemenskap och organisationskultur.  

6.1	  Gemenskap	  i	  arbete	  och	  organisationskultur	  
I enlighet med många socialpsykologer verkar även våra respondenter anse att 

gemenskap är något fundamentalt (Stenberg, 2011). I våra respondenters gemensamma 

definition av gemenskap ingår tillit, grupptillhörighet och att ha någonting gemensamt. 

Utifrån dessa beskrivningar kan vi se en överlappning mellan teori och respondenternas 

upplevelser. Den teoretiska tolkning av gemenskap vi har utgått ifrån är summan av en 

individs sociala band och socialt kapital, samt att ha en balans mellan sina individuella 

behov och gruppens behov, vilket innebär optimal differentiering och starka sociala band. 

Respondenterna vill dock skilja på gemenskap i olika kontexter, exempelvis 

arbetsrelaterad gemenskap och privat gemenskap. Dessa åtskilda kontexter kan också 

jämföras med gemeinschaft och gesellschaft som här representerar skillnaden i hur man 

förhåller sig till sina relationer. Vi menar här att gemeinschaft är den gemenskap 

respondenterna har med nära vänner och familj, medan gesellschaft är den befintliga 

gemenskapen som finns på företaget, där mer strikta och arbetsmässiga förhållanden hör 

hemma (Stenberg, 2011). En annan förklaring kan ha att göra med vilken position 

individen har i företaget, exempelvis har det visat sig att en av respondenterna med högre 

position i företaget inte utvecklar möjligheten till djupare sociala relationer med sina 

kollegor. Som chef är det svårt att utöka sitt sociala kapital med arbetsrelaterade 

relationer då det krävs en viss distans mellan den anställde och chefen, vilket kan förklara 

ett starkare behov av gemenskap och socialt kapital i det privata livet.  

Alla informanter anser att tillit, som är en känslomässig koppling (Pooley, Cohen & 

Pike, 2005), är en viktig ingrediens för gemenskapsbildning oberoende av kontexten. I 

vårt resultat lyfter vi fram två olika citat som förklarar hur informanterna ser på begreppet 

gemenskap och dess betydelse. Det ena förklarar gemenskap som ett förtroligt 
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förhållande där tillit är viktigt för att kunna dela en djupare förståelse för varandra. Det 

andra citatet framställer istället gemenskapen som ett verktyg för att förbättra samarbete 

och gruppdynamik, alltså en mer instrumentell ståndpunkt. Skillnaden mellan dessa två 

individer är att deras behov av gemenskap skiljer sig markant åt. Det första citatet visar 

på ett större generaliserat behov av konkret gemenskap, vilket innebär att respondenten 

prioriterar gemenskap framför individuella behov, medan det andra citatet belyser strävan 

att förändra gemenskapen och därför sätter sina egna behov före gruppen (Stenberg, 

2011). Dessa två respondenter är således varandras motsats när det gäller behovet av 

gemenskap.  

Enligt Stenberg (2011) är en balans mellan de individuella behoven och gruppens 

behov nödvändigt för att uppnå en hälsosam gemenskap, dock kan vi inte se i vår empiri 

att denna balans finns på företaget. De flesta informanter lutar åt ett mer individuellt 

förhållningssätt, både i sitt arbete och sina relationer till kollegorna.  

Den tillit som våra informanter nämner är den som det sociala kapitalet bygger på. 

Förutom tillit innefattar socialt kapital ett nätverk av sociala band, dessa ömsesidiga 

förhållanden är centrala för en grupps gemenskap. Socialt kapital kan både ses som ett 

socialt nätverk att nyttja till sin egen fördel och som ett socialt nätverk av tillitsfulla 

relationer som skapar positivt mervärde (Hyyppä, 2007). Detta mervärde menar dock 

Hyyppä uppstår i förverkligandet av normer. Normer är emellertid något som 

informanterna inte anser sig ha eller behöva, vilket kan vara en anledning till att de inte 

känner något positivt mervärde av gemenskapen på arbetsplatsen och därför inte söker en 

större gemenskap då de inte får ut särskilt mycket utav det.  

Den uppleva avsaknaden av normer är även intressant ur organisationskulturell 

synpunkt då normer är en av grundpelarna som organisationskulturen är uppbyggd på 

(Alvesson, 2009). Menar respondenterna då att de inte har någon upplevelse av sin 

organisationskultur? Detta kan i så fall vara en förklaring även till den bristande 

gemenskapen och tilliten medarbetare och ledning emellan.  

Vi kan se mönster av självständigt arbete, initiativ underifrån, kreativitet och stort 

ansvar, vilket vi tolkar som att vår undersökta organisation har ett empancipatoriskt 

kunskapsintresse, dock verkar detta frigörande arbetssätt vara givet till dem av ledningen 

snarare än något de själva uppsökt (Alvesson, 2009). Då de arbetar till stor del i projekt 
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har de ett mål som ska uppnås, och med fria händer kan de kritiskt reflektera över det 

bästa sättet att nå detta mål. Vi ser det som att de har en stor frihet i sitt arbetssätt.  

Den enda antydan till ett tekniskt kunskapsintresse vi kan se inom ledningen är 

förbudet av Facebookanvändade som har blivit en del av företagets policy. Det tekniska 

kunskapsintressets grundpelare är just att ledningen i ett företag styr och de anställda 

följer, något konformt, de riktlinjer ledningen bestämmer. Samtidigt som ledningen här 

har beslutat sig för att Facebook ska vara blockerat på de anställdas datorer finns det 

några anställda som ändå har tillgång till det mediala nätverket. Detta tyder på en viss 

ambivalens mellan tekniskt och emancipatoriskt kunskapsintresse, då ledningen 

uppenbarligen både ville förbjuda sociala medier men uppmuntrar å andra sidan till att 

tänka utanför boxen och organisationskulturens ramar.   

I empirin framkommer även att en del av mellancheferna i företaget ser positivt på 

Facebookanvändande på arbetet, både i syfte att öka gemenskap och för att gynna 

företagets marknadsföring och försäljning. Vi kan också dra paralleller till att avsaknaden 

av tillit för de anställda, som förbudet mot Facebook antyder, kan påverka gemenskapen i 

företaget negativt då samtliga informanter ansåg att tillit var en essentiell del av 

gemenskapen. På så vis kan man förstå varför gemenskapen upplevs som bristande i den 

större gruppen och gentemot ledningen. Vi tolkar våra informanters inträde i Facebook 

som en gemenskapssökande handling, även om det inte sker medvetet av den 

anledningen. Att bli medlem i ett socialt nätverk tror vi handlar om att utvidga sina 

sociala band, som i sin tur betyder att ingå i någon form av gemenskap, vilket även var ett 

var syftena med skapandet av Facebook från början. Då våra informanter själva anser att 

de är inaktiva på Facebook menar de att de inte bidrar till kommunikationen som sker där 

igenom. Vi tror att detta är grunden till deras negativa inställning till Facebook som en 

komponent i deras gemenskapsbildning. Hade våra informanter varit mer villiga att 

använda Facebook i syfte att skapa nya relationer hade de säkerligen förstått vikten av att 

kommunicera för att öka sin gemenskap och utvidga sina sociala band.  

 Vi kan se en distinktion mellan företagets ledning och dess mellanchefer i deras 

ledarskapssätt, ledningen representerar chefsrollen som i Alvessons (2009) mening är 

övervakande och kontrollerande. I våra respondenters utsagor kan vi se en antydan till att 

cheferna håller en viss distans till de anställda och engagerar sig inte gärna i deras 
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gemenskap. Mellancheferna å andra sidan agerar ledare och är mer engagerade 

psykosocialt som stöd för de anställda då de arbetar, till skillnad från cheferna, sida vid 

sida med de anställda.  

Företagets produkter tror vi är starka symboler (Alvesson, 2009), något som de 

anställda ser som en gemensam nämnare som de arbetar för att utveckla och förbättra. 

Dessa symboler är placerade så de syns runt om i företagets lokaler. Vi tror också att en 

symbol för de anställas gemenskap är mötesplatsen som de kallar för ”bryggan”, där de 

anställda samlas och dricker kaffe och samtalar om vardagliga ämnen. Denna mötesplats 

är en naturlig del av organisationskulturen som även verkar som ett verktyg för att skapa 

en vidare gemenskap i den mån att medarbetarna möts över avdelningar samt hierarkier 

och konverserar fritt.  

Som kontrast till ”bryggans” gemenskapsbildande egenskaper kan bristen på 

upplevda normer vara en anledning till att gemenskapen ibland blir lidande. Enligt våra 

informanter har de inga utpräglade normer i sina arbetsgrupper, utöver vanligt hyfs och 

artighet, vilket kan leda till att de inte upplever några starka normer inom den större 

gruppen heller. Detta kan i sin tur leda till att de inte har någon vidare uppfattning av 

företagets organisationskultur och därför inte ser det övergripande mål som gäller för hela 

arbetsplatsen. Då normer är en stor del av företagets organisationskultur, liksom 

företagets mål och värderingar, är de viktiga för uppfattningen av organisationskulturen 

(Alvesson, 2009).  

6.2	  Tillhörighet	  inom	  gruppen	  
Ännu en essentiell del av företagets gemenskapsbildning är hur de sociala 

nätverken påverkar gemenskapen på arbetsplatsen. På grund av den fysiska uppdelningen 

i lokalen känner flera av respondenterna att de har dålig kontakt med kollegor på andra 

avdelningar. Uppdelningen tror vi har lett till ett försämrat socialt nätverk och svagare 

sociala band (Stenberg, 2011) för många av våra respondenter, då de har begränsad 

tillgång till andra sociala relationer än de redan etablerade på arbetsplatsen.  

Placeringen i lokalen är inte den enda bidragande faktorn till grupperingen på 

arbetsplatsen, utan även skapandet av ingrupper (Brown, 2000). Detta visar sig i vår 

empiri i den mån att informanterna berättar om hur grupperingarna även sträcker sig till 

lunchrummet där många fortfarande väljer att umgås med sin egen grupp eller avdelning. 
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Här finns möjligheten av att beblanda sig med andra grupper och individer men de väljer 

ändå varandra i första hand. Detta tyder på att de har en stark ”vi”-känsla i sin 

arbetsgrupp (Hylland Eriksen, 2004). I detta fall anser vi dock inte att den starka ”vi”-

känslan enbart är positiv då den försvårar gemenskapsbildande i vissa sammanhang. Ett 

sådant sammanhang upplever vi att luncherna är, då lunchrummet har blivit en symbol 

(Alvesson, 2009) för grupptillhörigheten. Vi tror det kan ligga mycket prestige i att visa 

vilken grupp man tillhör och att de olika grupperna kanske har specifika bord i matsalen 

som blivit deras territorium där de inte gärna släpper in utomstående. Vi tror att detta 

beteende är kontextbundet då det inte uppvisas i lika stor utsträckning på ”bryggan”, där 

är utrymmet mindre och det finns inga sittplatser, vilket vi tror bidrar till ett mer 

inbjudande klimat än matsalen. 

Grupperingarna på arbetsplatsen kan också ha lett till en viss överdifferentiering 

(Scheff, 1990) i de olika arbetsgrupperna. Alla informanter arbetar enligt dem själva 

väldigt individuellt, även när de ingår i en projektgrupp där de ska samarbeta. 

Överdifferentieringen i det här fallet kan bero på deras egen föreställning om sin 

ensamhet i gruppen då de enskilda representerar en avdelning, eller en kompetens, i 

projektgruppen. Hade de istället tagit till sig gruppens potential som gemenskapsbildande 

hade de kunnat nå en optimal differentiering, hade de fokuserat mer på gruppens behov 

och inte på sin egen individuella arbetsinsats hade de kanske kunnat upptäcka 

framgången och utvecklingsmöjligheterna i att se till själva ”resan” de gör tillsammans 

och inte bara målet. Även deras sociala nätverk hade expanderat till följd av den 

gemenskap som skapas i ett samarbete och möte med människor med andra 

kvalifikationer.  

Det som också krävs för att en grupp ska bli stark gentemot andra grupper är ett 

gemensamt mål som binder dem samman, och en betydelsefull insats av samtliga 

medlemmar (Brown, 2000). I de olika projektgrupper som skapas finns ett tydligt mål, 

och eftersom alla medlemmar har olika kompetens och uppgift i gruppen borde de vara 

lika betydelsefulla, dock arbetar de inte som en grupp i den bemärkelsen att de 

samarbetar, utan det är fortfarande en överdifferentierad grupp. Detta leder till en 

avsaknad av ”vi”-känsla (Hylland Eriksen, 2004) i dessa sammanhang. Vi ser det snarare 

som en kollision av olika ingrupper, som ser varandra som delar av utgrupper. Detta leder 
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också till att inga sociala band skapas dem emellan då de ur ett teoretiskt perspektiv ser 

varandra som det yttre hot som utgrupper vanligtvis representerar.  

 

6.3	  Privatliv	  och	  arbetsliv	  
Några av våra respondenter har av olika skäl valt att inte utveckla några av sina 

arbetsrelaterade relationer till mer privata relationer, vi tänker att detta kan bero på att de 

vill undvika rollkonflikter (Goffman, 2004). Exempelvis kan det bli problematiskt i 

relationen mellan en chef och dess anställda. Vi tror att en privat relation exempelvis kan 

leda till favorisering i arbetet, vilket kan leda till konflikter med andra anställda och det 

blir därför, enligt vissa respondenter, viktigt att välja sina vänner med omsorg. Detta kan 

vara en outtalad del av organisationskulturen på företaget som kan vara en bidragande 

orsak till de grupperingar som finns inom företaget. Det kan också finnas en osäkerhet i 

rollen som framställs på arbetet som leder till att djupare vänskaper inte är möjliga, de 

anställda har kanske svårt att skilja på vilka attribut som tillhör vilken roll och vill hålla 

arbetsrollen intakt i arbetet (Goffman, 2004). En vänskapsrelation kan tära på arbetsrollen 

då den ofta kräver mer privat utbyte, därför menar respondenterna också att de privata 

relationer som etableras på företaget inte sker med nära kollegor utan med personer som 

arbetar på skilda avdelningar, här får individen en möjlighet till att utöka sitt sociala 

kapital utan att hamna i en rollkonflikt mellan sin professionella- och sin privata roll 

(Hyyppä, 2007).  

En anledning till att respondenterna gärna håller sitt privatliv privat, är för att de har 

en funktionsroll att leva upp till på arbetet vilken har ett visst manus att följa (Persson, 

2012). Vi tror att samtliga respondenter ser sin arbetsroll som en funktionsroll, som har 

en viss status och fasad att projicera. Av den anledningen blir kanske även 

intrycksstyrning viktigare för att inte förlora rollens status i företaget (Goffman, 2004).   

Enligt våra respondenters utsagor kan vi se att de inte släpper in arbetskollegor 

backstage (Goffman, 2004). De döljer, kanske omedvetet, en del sidor av sig själva från 

sina kollegor, de delar inte med sig av upplevelser och känslor som de anser hör hemma 

backstage. Arbetsplatsen är för våra respondenter den teaterscen de visar upp sin 

professionella roll på. När de är frontstage väljer de vilka egenskaper de vill förmedla och 

intar därför en viss roll.  
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Respondenterna själva anser att de har samma roll privat som de har på arbetet, de 

menar alltså att deras personlighet inte förändras någonting, deras egen övertygelse 

påvisar därför ett äkta framträdande (ibid). Som publik under intervjuerna kunde vi dock 

uppfatta en viss ambivalens i denna fråga, och trots deras egen tro på sitt framträdande 

uppfattade vi framträdandena som cyniska eftersom flera av dem talade om vissa av sina 

egenskaper som mer nertonade i arbetsrollen, vilket vi ser som en rollförändring mellan 

arbete och privatliv. Respondenternas undvikande av privat information och dessa 

nertonade personlighetsdrag tolkar vi även som deras form av intrycksstyrning (ibid). 

  Respondenterna upplever dock en viss rollförändring, utöver den som skiljer 

mellan privat och arbetsroll, när de loggar in på Facebook. Det handlar om en tredje roll 

som är mer tillbakadragen än vad de anser sig själva vara i både arbetsrollen och den 

privata rollen, vilket kan tolkas som en ännu tydligare frontstage där deras 

Facebookprofil, deras sätt att kommunicera och även deras ovilja att dela med sig av 

privat information, är en del av hur de framställer sig själva. Denna tredje roll som 

framställs på Facebook är en så kallad divid (Dalsgaard, 2008). I det här fallet kan vi se 

dividen som ett front-frontstrage. Dock är det endast ett fåtal av våra informanter som har 

upplevt en märkbar skillnad mellan kollegornas divid och arbetsroll. 

En annan slutsats vi kan dra i samband med våra respondenters upplevda inaktivitet 

på Facebook är att det endast är en upplevelse, verkligheten är dock en annan. Samtliga 

informanter som nämnt att de är inaktiva på Facebook säger i samma mening att de är 

online och tar del av den medierade kvasiinteraktionen kontinuerligt (Thompson, 1995). 

Även detta tror vi har påverkat deras syn på sociala medier som kommunikationsverktyg, 

vi tror att det krävs ett ”ge och ta” förhållande mellan att ta del av information och dela 

information för att uppleva gemenskap via sociala medier. Cecilia visar dock på att ett 

steg har tagits i rätt riktning, den medierade interaktionen måste bli starkare i relation till 

ansikte mot ansikte interaktionen på företaget. Vi tror att bristen på medierad interaktion 

kan bero på den starka beskyddar instinkten över sin bakre region.  

6.4	  Slutsatser	  
De slutsatser vi kan dra av det som framkommit i vår analys är att gemenskap är en 

viktig del i arbetslivet oavsett om den kommer ifrån ledningen, de anställda eller rent av 

från social media. Det finns en ömsesidig påverkan mellan gemenskap och 
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organisationskultur i den mån att gemenskap påverkas genom hur de sociala banden som 

organisationskulturen möjliggör och försvårar, detta beroende på hur öppen och 

mottaglig arbetsplatsen är för gemenskapsfrämjande aktiviteter, vilket i sin tur återspeglar 

vilken kultur arbetsplatsen erhåller.  

Det vi också vet är att tillit är grundläggande för skapandet av gemenskap i både 

arbetslivet och privat. Ett problem vi ser är därför att ledningen i företaget vi undersökt 

inte upplevs ha tillräckligt med tillit till sina anställda för att låta dem använda sociala 

medier i sitt arbete och under arbetstid, vilket vi tror skulle underlätta deras 

gemenskapsbildning och närhet till varandra. Därav skulle även de sociala banden på 

arbetsplatsen utvecklas och kompetensen skulle vara lättare att dela med sig av i den mån 

att alla kan få en utökad kunskap om varandras kompetensområden.  

Vad vi också kommit fram till är att relationerna på arbetsplatsen visar en antydan 

till överdifferentiering då arbetet är individfokuserat, även i arbetet i projektgrupperna. 

Detta tror vi kan bero på den emancipatoriska kulturen som råder på arbetsplatsen då det 

innebär stor frihet för de anställda i sin kreativitet. Med ett mer tekniskt ledarskap, där de 

högre cheferna kan förvänta sig en konform arbetsgrupp som endast följer de direktiv 

som tilldelas dem, skulle företaget kunna få ett starkare ”vi” då ledningen skulle kunna 

bli utgruppen och de anställda skulle ha en mer enad front mot dem. Det bästa för de 

anställda vore dock en bra balans mellan dessa två kunskapsintressen.  

När det gäller grupperingarna har vi kommit fram till att det till stor del beror på 

lokalens uppbyggnad, om det är medvetet uppdelat på detta sätt framkommer inte i någon 

intervju. Dock verkar många anställda vara medvetna om att grupperingarna finns, och 

vilken grupp de själva tillhör, då de som nämnt inte beblandar sig med varandra i 

”onödan”. Vi tror självklart att gemenskapen hade gynnats av fler tillfällen då grupperna 

blandas, utöver de projekt som sker i arbetet. 

Vi tror också att ett införande av Facebook på arbetsplatsen hade kunnat stärka 

gruppens vi-känsla och gemenskap överlag, då detta hade stärkt kommunikationen både 

vid kaffeautomaten och på internet då Facebook dividen hade kunnat fungerat som en bro 

mellan respondenternas privata – och arbetsrelaterade roll och på så sätt minska klyftan 

mellan de olika avdelningarna.  
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7.	  Reflektioner	  
Med lite perspektiv på vårt arbete kan vi se att det största problemet vi stött på var 

bristen på empiriskt material, vilket var en följd av att vi blev tvungna att ändra fokus 

efter att intervjuarbetet var klart då våra informanter inte gav oss vad vi förväntade oss. 

För att undvika detta borde vi från början ha varit tydligare med vilka kriterier vi hade i 

valet av informanter, eftersom vi gjorde ett snöbollsurval och inte kunde kontrollera vilka 

informanter som blev utvalda av vår kontaktperson. Vi missade genom denna 

urvalsmetod en väsentlig egenskap hos de informanter vi fick tag på, nämligen ett aktivt 

Facebook-konto.  

Vad vi också kunde gjort annorlunda var att förbereda oss bättre inför intervjuerna, 

läst på mer och kanske tränat på vår intervjuteknik, då vi blev något stressade under 

intervjuerna när frågorna i vår intervjuguide inte längre gick att använda. Vi hade också 

kunnat utveckla och ställa fler följdfrågor om vi hade varit bättre förberedda, och därmed 

fått ut mer information från de frågor som vi faktiskt fick användbara svar på.  

Att behöva byta fokus och omformulera vårt syfte efter att empirin var insamlad 

förtog vår motivation något då det visade sig att empirin på grund av det kanske inte 

skulle räcka till och vi kände att vi var tillbaka på ruta ett. Dock anser vi att trots bristen 

på material har vi kunnat göra en förhållandevis välutvecklad socialpsykologisk analys.  

Det vi kommit fram till genom vår analys, förutom de slutsatser vi tidigare dragit, är att 

det på en sådan arbetsplats känns oundvikligt att in- och utgrupper skapas då olika 

avdelningar har olika mål även om målet för företaget är detsamma. På grund av att de 

inte ser projekt som en riktig gruppinsats trots att de arbetar mycket i projekt går mycket 

av gemenskapsbildningen förlorad. De existerande sociala förhållandena på företaget är i 

vår mening distanserade i den mån att det finns en viss tveksamhet till att utveckla 

djupare vänskapsrelationer på arbetsplatsen. Vi tror att den höga medelåldern kan ha en 

viss inverkan på det bristande engagemanget i företagets gemenskapsbildning, därmed är 

det inte endast ledningens ansvar att skapa möjligheter för gemenskap utan även den 

enskildes engagemang som måste finnas. Vi tror också att en skillnad ligger mellan de 

som har en partner eller barn gentemot de som lever ensamma huruvida man söker en 

vidare gemenskap på arbetet, de som har en gemenskap hemma, med sin familj, har inte 
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lika stort behov av gemenskap på arbetsplatsen, de gör en tydligare skillnad mellan det 

som är privat och det som är arbetsrelaterat.  

Många av de anställda på företaget anser sig ha ett väldigt individuellt arbete och 

verkar ha anammat en attityd om att ensam är stark, vilket vi tror kan vara en 

underliggande faktor till varför djupare kontakter inte knyts bland fler av de anställda. 

Detta tror vi alltså kan ha lett till en bild av att arbetsrelaterad gemenskap ska vara på en 

ytlig nivå, där för mycket privat information kan vara olämplig, och att detta tankesätt har 

blivit en del av kulturen på företaget.  

Då vår undersökning endast omfattar tio personers individuella upplevelser kan vi 

inte ge en rättvis generaliserad bild av gemenskapen på företaget då dessa tio bara utgör 

ca 8 % av de anställda. Vi tror att en enkätundersökning hade fungerat i viss mån för att 

kunna göra en bättre generalisering då man hade nått ut till ett större antal informanter. 

Däremot hade vi inte fått lika nyanserade svar och vår analys hade inte blivit lika 

mångfacetterad.  
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8.	  Sammanfattning	  
 

Syftet med denna studie var att, genom ett socialpsykologiskt perspektiv, söka 

förståelse kring det ömsesidiga förhållandet mellan ett företags organisationskultur och 

personalens upplevda gemenskap, samt hur denna relation möjliggörs, skapas, bevaras 

och försvåras. För att belysa relationen mellan organisationskultur och gemenskap 

använde vi oss av temana roller, grupperingar och medierad interaktion. 

  Vi har med en hermeneutisk ansats, och ett både induktivt och deduktivt 

förhållningssätt, utfört kvalitativa intervjuer med tio personer på ett större företag, och 

därigenom arbetat fram ett empiriskt material. Den hermeneutiska ansatsen var ett 

självklart val då vi till stor del utgick från vår förförståelse, vilket är vad hermeneutiken 

bygger på. För att välja våra respondenter gjorde vi ett snöbollsurval då denna metod var 

smidigast då vi inte hade direkt tillgång till företaget, vi borde dock ha ställt högre krav 

på vilka kriterier som respondenterna skulle ha uppfyllt för att passa vår studie.  

Det material som vi har samlat in har vi analyserat med hjälp av delar av Goffmans 

(2004) dramaturgiska teori, en teoretisk definition av gemenskap samt Alvessons (2009) 

teorier om organisationskultur, in- och utgrupper, roller och medierad interaktion. Det är 

även inom dessa områden som vi kommit att finna kopplingar till upplevelsen av 

gemenskap samt hur företagets kultur har påverkat bildandet och upprätthållandet av 

gemenskapen personalen emellan.  

Det som har framkommit i vår studie är att gemenskap är en viktig aspekt i 

arbetslivet och att tillit ska finnas i organisationskulturen, detta är grundläggande för 

skapandet av gemenskap. Vi har även upptäckt att gemenskap måste underhållas på 

arbetsplatsen för att kunna bevaras. Sättet som företaget styrs på, exempelvis om det är 

ett emancipatoriskt eller tekniskt ledarskap, påverkar tilliten mellan personal och ledning 

och avgör dessutom hur företaget arbetar för att upprätthålla gemenskapen.  

Framställningen av roller på företaget påverkas av hur organisationskulturen ser ut, 

vilket i sin tur påverkar också hur gemenskapen på arbetsplatsen skapas och bevaras. Det 

har framkommit att flera respondenter på detta företag ser sin arbetsroll som en 

funktionsroll, det vill säga att de har vissa riktlinjer de vill uppfylla för att framställa sin 

roll på ett, enligt kulturen, korrekt sätt. Vi tror att en Facebookrelation mellan 
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medarbetarna hade kunnat stärka deras kommunikation och gemenskap genom att minska 

klyftan som finns mellan arbetsrollen och den privata rollen, med hjälp av dividen 

(Dalsgaard, 2008), vilket hade kunnat leda till en främjad gemenskap mellan 

avdelningarna på företaget.  
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Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  
	  
Allmän information 

- Namn 

- Ålder 

- Civilstatus? (om någon t.ex. är singel kanske de svarar väldigt annorlunda mot någon 

som är gift) 

- Position i företaget  

- Hur länge har du arbetat här? (kan påverka hur bekväm man är med sina kollegor, hur 

många av dem man känner) 

- När blev du medlem i FB? 

- Varför blev du medlem i FB? 

- Antal FB vänner 

- Antal av dessa som är arbetskollegor? 

 

Gemenskap 

- Vad innebär gemenskap för dig? 

- Vad innebär Facebook? (Användningsområde) 

o Positivt/negativt med FB? 

- Hur är det viktigt med gemenskap på arbetet? Varför/varför inte 

- På vilket sätt har FB hjälpt er att skapa gemenskap? exempel? 

- Hur upplever du gemenskapen här? 

- På vilket sätt är du delaktig i gemenskapen? 

- Hur väl känner du dina kollegor? Skillnad FB vänner och övriga? 

- Har FB ökat er förståelse för varandra? 

- Hur ser er kommunikation ut via FB? 

- Bidrar denna kommunikation till er gemenskap på arbetsplatsen? Hur? 

- Hur har er gemenskap utvecklats sen FB började användas? 

- Vad gör ni för att känna gemenskap till varandra? Teambuilding, AW? 

- Vilka är det som är med på dessa ”övningar”? Endast FB vänner eller övriga med? 



	  

	  

- Hur är cheferna? Bidrar de till gemenskapen? Personalsatsningar? 

- Umgås ni över avdelningar?  

 

o (till chef: på vilket sätt är du delaktig i gemenskapen på arbetsplatsen?) 

o (till chef: hur upplever du dina anställdas gemenskap?) 

o (till chef: hur ställer du dig till FB på arbetet?) 

 

- På vilket sätt är det viktigt att ha ett socialt nätverk (umgängeskrets)? 

- Hur upplever du ditt sociala nätverk(umgängeskrets) på arbetsplatsen? 

- På vilket sätt bidrar FB till ditt sociala nätverk? 

- Upplever du att gemenskap påverkar ditt välmående på arbetet? Hur? 

- Är tillit viktigt för gemenskap? 

- Arbetar ni mycket i grupper eller individuellt? (över/under-differentiering) 

- Hur ser arbetet och kommunikationen ut i gruppen? Tänker ni lika eller många olika 

idéer? 

 

Socialt kapital  

- Vilka förväntningar har du på dina arbetskamrater och hur de ska bete sig mot 

dig?  

- Har förväntningarna ändrats pga. kommunikationen via FB? 

o (Har förväntningarna ändrats pga. hur du framställer dig på FB?) 

- Har förväntningar ändrats pga. att du valt att bli vän med ngn på FB? 

- Vilka förväntningar har de på dig? 

- Vilka normer har ni i arbetsgruppen? 

- Hur påverkar era normer gemenskapen? 

- Har FB förändrat era normer? Hur? 

- Hur tycker du själv att du påverkar gemenskapen i din arbetsgrupp? 

 

 

 

 



	  

	  

Privatliv/arbetsliv – Identitet/roller 

- Hur beskriver du dig själv, vem är du privat? 

- Vem är du på arbetet? 

- Hur skiljer du ditt privatliv från ditt professionella liv/arbetsroll? 

o Är det viktigt för dig att skilja på dessa roller? 

- Upplever du skillnader mellan din Facebook identitet och ”privat” identitet? Eller 

din arbetsidentitet? 

- Upplever du svårigheter med att skilja på rollerna på FB gentemot IRL? 

- Hur upplever du att FB har luckrat upp gränserna mellan dina olika roller? 

- Hur påverkar rollbegränsningarna gemenskapen?(tillbakadragen, utanför) 

- Umgås du med någon av dina kollegor på fritiden? Varför/varför inte? 

o Hur upplever du att det påverkar ditt arbete med att ha privata 

relationer med dina kollegor?(följdfråga om de har det) 

o Kan du tänka dig att umgås privat med någon arbetskollega som du 

inte känner så väl? Om ni är FB vänner? 

- Upplever du att dina kollegor är samma personer på arbetet som på FB? På vilket 

sätt? Exempel? 

- Är det någon på din arbetsplats du skulle tycka var olämplig att vara FB vän med? 

Varför? 

- Känner du dig någon gång hämmad eller bevakad? Kan du skriva vad du vill? 

- Vilka blir du vän med? Kriterier? 

- Kan du neka någon du träffar ofta, men inte vill vara vän med? Ex chef? 

- Använder ni FB i arbetet? Till vad? 

- Får ni använda FB på arbetstid? 

- Egen sida för arbetsgruppen? Företaget? 

	  
	  


