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FÖRORD 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla våra respondenter som generöst ha delgett oss 

information och tagit sig tid att hjälpa oss i vårt arbete. Vi har med hjälp av våra 

informanter kunna fullfölja vår vetenskapliga studie. Vi vill tacka Julia Rajala Pettersson, 

Eva Schmitz och Henrik Stenberg för deras stöd och hjälp vi fått för att kunna utveckla 

vår studie. Men framförallt vill vi rikta ett stort tack till Karin Hellström för hennes 

engagemang och stöd vi fått genom arbetet. 
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ABSTRACT 
 

Our post-modern society is being continually more characterized by the working life, 

where corporate relations and the understanding of human momentum, limitations and 

knowledge is the basis of the quality of the corporation. In other words, it is of the greatest 

importance to keep in mind the attitudes, behaviour, stress levels and motivations that 

constitute a good working environment. We find it interesting to study what social 

psychological approaches and social processes could be of importance to good 

cooperation. The research has its starting point in a qualitative method focused on semi-

structured interviews, where we have interviewed eight respondents working within the 

psychiatry. The research has strengthened our pre-understanding but also made clear the 

existence of other social processes and approaches that affect cooperation. How people 

look at each other in the social contexts which they are currently in, as well as people’s 

childhood conditions and psychological development having a large impact on how man 

will relate to other relations and consequently situations of collaboration, is of the utmost 

importance. Respect, communication, a sense of belonging, trust and social connections 

but also conformity and like-mindedness are all concepts that are of the greatest 

importance to good cooperation. However, it is also of significance to find a balance 

between these concepts whereas emphasizing one concept more than the others will not 

result in a well-functioning collaboration. The essay discusses and analyzes the empirical 

material we have achieved from a social psychological point of view where theorists like 

Scheff, Collins, von Wright, May and Gastil´s concepts and theories are being applied. 

Scientific articles which we also apply and which have a significant impact in the study is 

Justice and Effective cooperation, Workplace Friendships and Organizational Outcomes, 

Adult attachment styles in the workplace and Workplace Communication Problems. 
 

Keywords: Affiliation, belonging, relationships, conformity and communication. 
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ABSTRAKT 
 

Vårt postmoderna samhälle präglas allt mer av arbetslivet och där samarbetsrelationer och 

förståelse för människans drivkrafter, begränsningar och kunskaper är en grund för 

verksamhetens kvalité. Det är med andra ord av vikt att tänka på frågor som berör 

attityder, beteenden, stressnivå och motivation för att ett gott arbetsklimat skall kunna 

existera. Vi finner det intressant att studera vilka socialpsykologiska förhållningssätt och 

sociala processer som kan vara av vikt för ett gott samarbete. Undersökningen har sin  

utgångspunkt i en kvalitativ metod inriktad på halvstrukturerade informant intervjuer där 

vi har intervjuat åtta respondenter som arbetar inom psykiatrin. Uppsatsarbetet har 

förstärkt vår förförståelse men också tydliggjort att det existerar många olika sociala 

processer och förhållningssätt som påverkar samarbete. Att det är av vikt hur människor 

ser på varandra i de sociala kontexter de befinner sig i och att människans 

uppväxtförhållanden och psykologiska utveckling har en stor inverkan på hur människan 

kommer att förhålla sig till andra relationer och därmed också i samarbetssituationer. 

Respekt, kommunikation, tillhörighet, tillit och sociala band men också konformitet är 

begrepp som är av stor vikt för ett gott samarbete. Dock är det av vikt att finna en balans 

mellan dessa begrepp då mer tyngd åt den ena eller andra aspekten inte gynnar ett väl 

fungerande samarbete. I arbetet diskuteras och analyseras det empiriska materialet utifrån 

ett socialpsykologiskt perspektiv där teoretiker som Scheff, Collins, von Wright, May och 

Gastils begrepp och teorier tillämpas. Vetenskapliga artiklar som vi även tillämpar och 

som har en betydande inverkan i studien är Justice and effective coopertion, Workplace 

Friendships and Organizational Outcomes, Adult attachment styles in the workplace och 

Workplace Communication Problems. 

 
 

Nyckelord: Tillhörighet, relationer, konformitet och kommunikation. 
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1 INTRODUKTIONSKAPITEL 

1.1 INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 

Dagens samhälle präglas av ett allt mer individualistiskt tänkande. Zygmunt Bauman, 

(2002) menar att människan har tillgång till fler valmöjligheter och frihet att utforma sitt 

liv efter en egen vilja vilket resulterar i en hög grad av ambivalens och tvetydighet. 

Samhället har överlåtit till individen ansvaret över sina val.  Det uppstår en otrygghet för 

individens del och Bauman menar att samhället är oförutsägbart och svårbedömt. Bauman 

menar att också arbetslivet genomsyras av otrygghet bland annat genom att krav på 

flexibilitet ställs på människan. Han menar vidare att otryggheten kan påverka 

arbetsklimatet (2002, s. 46,60,76). Även Sennett (2007) gör gällande att vårt postmoderna 

samhälle ställer allt högre krav på individen i arbetslivet. Sennett menar att arbetsgivare 

ställer krav på bland annat flexibilitet, social kompetens, framåtanda och 

samarbetsförmåga (2007, s. 19-42). Aronsson (2012) beskriver att arbetet kan liknas vid 

en källa eller “vitaminer” där människor erhåller en identitet och en självkänsla, men 

möjliggör också självförverkligande. Arbetsklimatet och samarbetsförmåga är viktigt för 

att människor skall känna välmående. Aronsson beskriver bland annat att det är av vikt att 

ha kunskap om attityder, beteende, stressnivå och motivation men också i åtanke för att ett 

gott arbetsklimat skall existera (Aronsson 2012, s.155-173). Vi tror att de krav som ställs 

på människor idag i arbetslivet kan påverka individen negativt både fysiskt och psykiskt 

men också dennes beteendet och attityder gentemot sin omgivning. Om inte människan 

mår bra i de sammanhang denne befinner sig i privat- eller i arbetslivet kommer det att 

påverka både relationer och arbetsprestation vilket i sin tur kan komma att påverka 

individens samarbetsförmåga. För att människan skall må bra diskuteras Johan Asplund 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv att människan även är i behov av sociala 

relationer och att känna sig som en del av ett sammanhang Asplund (2010, s .12,13.43) 

Arbetslivet utgör en stor del av människans vardag och därmed är det av vikt att diskutera 

de sociala processer och förhållningssätt som individen ingår i inom arbetslivet för att 

samarbete mellan personal skall fungera. Det vi vill undersöka är vilka förhållningssätt 

som är rimliga för att ett gott samarbete mellan personal skall existera och för att 

individen skall känna tillfredsställelse på arbetet.  
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För att få svar på studiens frågeställning kommer den hermeneutiska 

vetenskapstraditionen att tillämpas. Hermeneutik innebär läran om tolkning och försök till 

förståelse. Vi har för avsikt att med hermeneutiska forskning undersöka vilka sociala 

förhållningssätt och processer som ligger till grund för människans beteende för ett väl 

fungerande samarbete. Vi vill skapa en större förståelse för människans beteende som 

påverkas av den påtagliga eller underförstådda närvaron av andra människor vilket kan 

komma att påverka människans samarbetsvilja. Det område vi kommer att undersöka är 

sociala samspel och samarbete inom en arbetsgrupp inom psykiatrin. De 

socialpsykologiska teorier och begrepp som vi bland annat kommer att använda för att 

undersöka samarbete mellan personal inom psykiatrin är tillhörighet och konformitet. Då 

människan är social till sin natur och det är genom social interaktion med andra individer 

som vi blir bekräftade som människor finner vi det intressant att studera hur anställda 

inom psykiatrin förhåller sig till tillhörighet och konformism och om dessa har en 

inverkan i relation till kollegornas samarbete till varandra.  Med hjälp av fem 

socialpsykologiska teorier och av åtta intervjuer där alla informanter arbetar inom 

psykiatrin i Hallands län, hoppas vi på kunna förstå de faktorer som är viktiga för 

samarbete i detta sammanhang. 

1.2 SYFTE 

Vårt syfte med uppsatsen är att skapa större kunskap och förståelse för förutsättningarna 

samarbete inom psykiatrin och för att synliggöra vilka sociala förhållningssätt som kan 

komma att påverka människors samarbetsförmåga negativt. För att skapa större förståelse 

och kunskap om området ska vi försöka tillämpa några teorier och söka identifiera några 

förhållningssätt som kan komma att påverka samarbete. De socialpsykologiska och sociala 

förhållningssätt vi kommer att studera är tillhörighet, sociala band, skam och stolthet. Vi 

kommer vidare att undersöka konformitetens betydelse för arbetsgrupper och synen på 

kollegor som unika individer med olika bakgrund och erfarenheter, Utifrån tidigare 

forskning kommer också rättvisa, anknytning, vänner och kommunikation i förhållande till 

arbetsplatser och kollegor emellan att beröras. Studien syftar till att öka förståelsen för 

människans sociala såväl psykologiska beteenden som kan komma att påverka samarbete 

inom arbetssfären. 
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Vår frågeformulering lyder: 

Vilka sociala processer och förhållningssätt är av betydelse för samarbete på en 

arbetsplats inom psykiatrin? 

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION 

Inledningsvis redogörs för den socialpsykologiska problematiseringen. I det andra kapitlet 

kommer bakgrund och tidigare forskning att presenteras och en kortare beskrivning av 

vilken arbetsplats vi har valt att studera ges samt en beskrivning av de anställdas 

yrkesroller. Vi redogör också för fyra vetenskapliga artiklar som vi finner intressanta och 

relevanta för vår studie. I kapitlet ges också en kort beskrivning om varför samarbete är av 

allt större vikt i dagens postmoderna samhälle. Avslutningsvis i kapitel två görs en 

sammanfattning av artiklarna och deras gemensamma nämnare och vi motiverar varför vi 

valt artiklarna. Därefter kommer vi att redogöra för de vetenskapliga metodologiska 

överväganden som ligger till grund för uppsatsen. Dessa överväganden är bland annat 

förförståelse, forskningstradition, tillvägagångssätt, etik och validitet. Vidare i arbetet 

presenteras de teoretiska utgångspunkterna vi valt att använda oss av i analysen. I 

teorikapitlet kommer vi att beskriva sambandet mellan de teorier vi utgå ifrån, de frågor 

som väcks hos oss och vad de har för samband till området. Vidare presenteras det 

empiriska material vi tagit del av från de intervjuer vi gjort. Det är en sammanställning av 

alla respondenternas svar utifrån de teman vi valt för studien. Detta för att få en 

helhetsbild av resultatet men också för att underlätta en strukturering av och ge 

överskådlighet åt resultatet. I efterföljande kapitel redovisar vi den socialpsykologiska 

tolkningen och analysen av det empiriska materialet tillämpat på de teorier vi valt för 

studien. Avslutningsvis redovisas reflektioner kring anknytningteori relaterat till 

samarbete och en sammanfattande avslutning som skall ge svar på den frågeställning 

studien ämnar undersöka för att öka kunskapen om samarbete. Till sist avslutas uppsatsen 

med reflektioner om arbetets metodiska tillvägagångssätt och förslag på vidare forskning 
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2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning som berör förhållningssätt och sociala processer kring samarbete går 

att finna inom olika ämnesfält med fokus på vänner, rättvisa, konflikter och anknytning. I 

detta kapitel följer en redogörelse för forskning som avser att fördjupa och 

kontextualisera dessa områden i förhållande till samarbete. Det är forskning som vi finner 

relevant för vår vetenskapliga studie. Avsnittet kommer att inledas med en kort 

presentation om det empiriska område vi valt att studera. Därefter följer en presentation 

av /at/t samarbete som något som krävs allt mer i dagens postmoderna samhälle. Därefter 

behandlas områdena vänner, rättvisa, konflikter och anknytning som studerats och som 

forskare menar har en korrelation till samarbete. 

2.1 VAL OCH BESKRIVNING AV ARBETSPLATS RELATERAT TILL 

SAMARBETE 

De respondenter vi har intervjuat arbetar inom psykiatrin i Halmstads kommun. 

Respondenterna arbetar inom stöd- och service sektorn där deras anställning syftar till att 

vara boendestödjare till personer med framförallt psykiska funktionsnedsättningar. 

Boendestöd definieras enligt socialstyrelsen som följande: 

”Vid psykisk ohälsa kan det behövas hjälp och stöd för att kompensera konsekvenserna av 

en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Boendestöd är en praktisk och social insats 

för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den 

enskilde personen att hantera sin vardag. I socialstyrelsens termbank definieras 

boendestöd också som bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda 

målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med 

funktionsnedsättning eller missbruksproblem. Boendestödet anpassas till den enskildes 

behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv” (Socialstyrelsen 2010, Det 

är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 2010, s. 11) 

Psykiatrins utveckling och historia är mycket intressant. Det vill säga hur synen på 

psykiska funktionsnedsättningar har förändrats de senaste decennierna. Socialstyrelsen 

(2010) beskriver att fram till slutet av 1900-talet bodde bland annat personer med psykisk 

funktionsnedsättning på mentalsjukhus eller på andra sjukboenden och att dessa personer 
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inte alltid behandlades moraliskt korrekt (Socialstyrelsen 2010, s. 11-14).  I slutet av 

1900-talet trädde nya lagar i kraft utifrån FNs allmänna deklaration om mänskliga 

rättigheter vilket kom att förändra arbetssättet inom psykiatrin. Även idag sker 

förändringar inom psykiatrin och området växter sig allt större då många söker sig till 

psykiatrisk vård (Jessica Ritzén 2014)  

Socialstyrelsen (2010) beskriver vidare att arbetet som boendestödjare innefattar mycket 

ensamarbete men att arbetet inte får betraktas som isolerat. Brukaren har oftast andra 

myndigheter och aktörer som boendestödjaren måste ha kontakt med, dessa kan 

exempelvis vara personliga ombud, anhöriga eller andra personer inom psykiatrin. Det är 

då av stor vikt att ett gott samarbete skall existera för att brukaren skall få en god service 

(2010, s. 64). Samarbetet tror vi då är av stor vikt inom detta yrkesområde för att 

boendestödjarna ska kunna vara till hjälp för sina klienter. Existerar inte ett bra samarbete 

mellan olika instanser och inom arbetslaget tror vi att det kan påverka boendestödjarna 

emotionellt och framförallt hämma deras prestationsförmåga för att utföra ett bra arbete. 

Vi anser att det är av betydelse för klienterna att det existerar ett fungerande samarbete då 

fler boendestödjare kan komma att vara involverade i arbetet med en och samma brukare. 

Därför valde vi att studera denna yrkesgrupp. 

Arbetsplatsen har genomgått en omorganisering vilket är något som präglar de 

intervjusvar som finns i empiridelen. Då vi är intresserade att studera vilka sociala 

förhållningssätt och processer som är av betydelse för samarbete kommer vi inte att lägga 

fokus på omorganiseringen utan fokus kommer att vara på den allmänna upplevelsen av 

de förhållningssätt som diskuteras kring samarbete.  

2.2 BAKGRUND OCH ARTIKLAR 

Aronsson (2012) beskriver i boken Arbets- och organisationspsykologi: Individ och 

organisation i samspel att vårt postmoderna samhälle präglas allt mer av arbetslivet. 

Samarbetsrelationer och förståelse för människans drivkrafter, begränsningar och 

kunskaper är en grund för verksamhetens kvalité (2012, s. 17). Boken ämnar försöka 

förstå det moderna arbetslivet och hur individen förhåller sig inom det. Boken betonar 

också arbetets roll för människan, samspelet på arbetsplatsen samt arbetets vikt för 

människan. Aronsson (2012) menar att arbetet är likt en källa eller näring där människan 

erhåller identitet och självkänsla men också en form av självförverkligande. 

Arbetsklimatet, samarbetsförmåga och utformningen är då viktigt för att människan skall 
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känna välmående. Aronsson beskriver bland annat i en modell för välbefinnande att 

sociala kontakter och stöd är av vikt och att tillgången utöver välmående resulterar i att 

individen kan utföra sina arbetsuppgifter bättre. Vidare diskuteras att rättvis behandling är 

centralt för engagemang i arbetet. Aronsson beskriver vidare att det är av vikt att tänka på 

bland annat attityder, beteenden, stressnivå och motivation för att ett gott arbetsklimat 

skall existera (Aronsson 2012, s. 155-175). Sammanfattningsvis tror vi att läran om 

samarbete och sociala processer och förhållningssätt kring samarbete är av vikt då 

samarbete i vårt postmoderna samhälle får en allt växande roll och är en central del i 

människors liv. 

I artikeln Justice and effective cooperation utförd på Yale University, New Haven, CT, 

USA, försöker Tom R. Tayler, professor i juridik och psykologi (2012), att argumentera 

(för) och påvisa hur rättvisa kan vara en grund för ett effektivt och funktionellt samarbete 

inom grupper, kollektiv och organisationer. Rättvisa möjliggör starkare former av social 

harmonisering. På ömsesidig nivå tenderar människor att lättare kunna lösa konflikter då 

de kan hänvisa till gemensamma regler. Människan blir mer samarbetsvillig då den som 

agerar i en situation ställer sig till de uppsatta reglerna inom gruppen. Rättvisa och samsyn 

är centralt för att samarbete ska fungera bra. För att samarbete ska existera krävs det också 

att alla parter är villiga att samarbeta och åsidosätta sitt egenintresse, det vill säga att alla 

parter bör vara villiga att ställa sig konform till gruppen och därmed eventuellt reglera sitt 

beteende. Samarbete är av vikt, då samarbete kan leda till en genomförbarhet som står 

över en enskild individs kapacitet att genomföra utföra. Exempelvis effektivisering i 

produktivitet eller sammanfogning av de enskilda personernas spetskompetens inom olika 

områden vilket kan skapa en mer nyanserad helhet. Det leder till en expansion av 

tillgängliga resurser och möjliggör att varje enskild individs kunskap främjas av gruppens 

kunskap. Varje individs resurser blir då starkare. 

I artikeln ” Workplace Friendships and Organizational Outcomes” skriven av Haris, 

Mohammad & Sajjad, Muhammad (2011), genomfördes en kvalitativ studie för att belysa 

vänskapsrelationers betydelse för organisatoriskt utfall i form av prestationer på arbetet. 

De primärdata som samlats in genom enkäter, baseras på arbetsplatser inom den offentliga 

och privata sektorn. Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för vänskap på 

arbetsplatser. Artikeln syftar också till att påvisa att vänskap har en inverkan på 

organisationens prestation. Arbetsplatsen utgör en arena för olika relationstyper som 
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sträcker sig över åldersspann, kultur och kön. Relationstyper på arbetsplatsen kan ta sig i 

uttryck i formella eller informell relationer, men där krav på arbetsprestation ofta inryms i 

relationerna. Ömsesidigt beroende, komplexitet och intensitet karakteriserar 

arbetsrelationerna. Arbete och arbetsrelationer utgör en stor del av vår tillvaro och vårt 

sociala sammanhang, och är därför av stor vikt för den enskilda individen. 

Arbetsrelationer involverar oss i olika relationskonstellationer vilket ställer krav på tillit 

till kollegor, ömsesidiga åtaganden och kollektiva värderingar. Studien baseras på en 

enkätundersökning som sammanställts i enkel regressionsanalys. Detta för att se samband 

mellan beroende och oberoende variabler och om starka vänskapsband inom arbetssfären 

genererar positiva organisatoriska utfall. Forskarna vill studera vad vänskap på arbetet har 

för inverkan på arbetsförmågan. De vill även studera om arbetsrelaterad vänskap är 

stressreducerande och om det har en funktion för att nå gemensamma organisatoriska mål. 

Undersökningen visade att vänner på arbetsplatsen frambringar arbetstillfredsställelse hos 

de anställda. Organisationerna uppmuntrar till informella vänskapsrelationer på arbetet då 

detta gynnar organisatoriska mål där individen främst skapar vänskapsrelationer med 

kollegor som arbetar på samma avdelning eller med samma sysslor. Dessa relationer 

uppger de anställda genererar hög grad av tillfredsställelse och positivt utbyte. Vänner på 

arbetet beskrivs också vara av vikt för underlättande vid utförande av uppgifter och för att 

få uppgifter klara i tid. Vidare beskrivs att vänner har en funktion vid lösandet av 

arbetsrelaterade problem och för att frambringa nya tankesätt och innovationer. Betydelse 

av vänskapsrelationer på arbetet frambringar även mindre frånvaro då vänner genererar 

trygghet och uppmuntrar närvaro på arbetet. 

I artikeln ”Adult attachment styles in the workplace” undersöker författaren  Harms. P.D 

(2010) hur anknytningsmönster i tidig barndom påverkar den vuxna individen inom 

arbetslivets sfär. Forskning har visat att anknytningsstil är av betydelse för 

mellanmänskliga relationer och psykiskt välmående. Syftet med artikeln är att beskriva 

teorier om anknytningsstilar och dess påverkan på individen relaterat till arbetssituationen. 

Ingen forskning har tidigare studerat sambandet mellan anknytningsstilar relaterat till 

organisatoriska utfall och beteenden i termer av ledarskap, arbetsprestation och 

jobbattityder, vilket författaren lyfter fram i artikeln. 
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Artikeln syftar även till att påvisa den forskning som gjorts rådande anknytningsstilar och 

dess påverkan i arbetssituation relaterat till ledarskap, förtroende, tillfredsställelse och 

prestationsförmåga. I artikeln belyser författaren Bowlbys teorier om anknytningsstilar. 

Teorierna bygger på att en individ vid nöd eller ångest vill söka trygghet hos andra 

individer för att öka sin överlevnadsutsikt. Ett trygghetssökande som baseras på individens 

tidigare anknytningsstil som blir relativt bestående livet ut. 

Harms undersökningar på vuxnas anknytningsstilar har genomförts genom intervjuer om 

testpersonernas kärnfamiljer. Efter en beskrivning av det tre grundläggande 

anknytningsstilarna har testpersonerna själva fått fylla i ett självskattningsformulär utifrån 

kategorier. Det resultat som framkom i undersökningen visade sig vara slående lik 

resultatet i undersökningen the “strange situation test”, som tidigare gjorts på spädbarn av 

Mary Ainsworth, som gick ut på att studera spädbarns anknytningsstilar till deras 

anknytningsperson. 60% av de som ingick i studien beskrev sig utifrån en trygg 

anknytningsstil och 20% framställde sig själva utifrån otrygga anknytningsmönster. 

Harms studie visade att personer som uppvisade en undvikande och otrygg anknytningsstil 

var mindre benägna att hjälpa andra gruppmedlemmar eller underlätta för gruppens 

sammanhållning. De deltog inte gärna i frivilliga aktiviteter och var mindre benägna att 

anstränga sig i gruppuppgifter. I vilken grad och benägenhet av tillit människan har är 

också något som framhävs i artikeln och att det är ett resultat av den anknytnings-typ 

människan har. Människor som har en trygg anknytning uppvisar en större vilja att 

utforska och utsätta sig för nya situationer och relationer. De dela med sig av information, 

så som personliga berättelser och vågar visa sig sårbara i större utsträckning än de 

människor som erhåller en otrygg anknytning. Tidigare empiriska studier visar att 

människor med otrygg anknytning har lägre tillit och lägre arbetstillfredsställelse än de 

med trygg anknytning. Vad som också skilde de olika anknytningsstilarna åt var motiv till 

att erhålla tillit. Trygga anknytningspersoners motiv till tillit var utökad intimitet och 

utökad relationskrets. Otrygga anknytningspersoner motiv var däremot att erhålla en 

känsla av trygghet. Vidare visade resultatet att trygga anknytningspersoner var mer villiga 

att kommunicera för att reda ut eventuella problem på en arbetsplats medan otrygga 

anknytningspersoner uppvisade mer oro och grubblerier kring en uppkommen problematik 

på arbetsplatsen. 



	   14	  

Anknytningsstilar kan antas vara av vikt för känslomässiga reaktioner i mellanmänskliga 

relationer eller i stressade arbetssituationer. Personer med otrygg anknytning kommer i 

större utsträckning att oroa sig för de arbetsrelaterade relationerna, uppvisa mindre 

arbetsglädje och vara mer mottagliga för stress. De löper därför en större risk att drabbas 

av utbrändhet.  Individer med trygga anknytningsband kommer däremot att utveckla 

trygga, stödjande och lyckade sociala band till kollegor vilket resulterar i förnöjsamhet 

och tillfredställelse. De har lättare för att söka hjälp bland kollegorna och de var även 

mindre benägen för hätska påhopp på medarbetare. Undvikande 

anknytningspersonligheter uttrycker inte gärna missnöje. Det kan grunda sig i den 

otrygges bristande förmåga att släppa fram ogynnsamma känslor vilket i sin tur kan leda 

till utbrändhet. Personer med otrygg anknytning  kände sig i större grad missförstådda och 

mindre uppskattade på arbetet. Undvikande anknytningspersonligheter uppvisade även 

sociala dysfunktioner. 

Hjälpande och stödsökande beteenden inom arbetssfären har även visats att de med trygg 

anknytning har lättare för att söka hjälp bland kollegorna om de så upplevde behövas. 

Gällande prestationsförmåga på arbetet finns det en korrelation mellan att personligheter 

med undvikande anknytning var mer benägna att medge kontraproduktivt arbete än de 

andra anknytningspersonligheterna.  I de studier som utförts har forskare inte funnit ett 

samband mellan anknytningsstil och prestation. 

Conrad, David (2014)  skriver i artikeln “Workplace Communication Problems: Inquiries 

by Employees and Applicable Solutions” om vikten av god kommunikation på 

arbetsplatsen. Artikeln syftar till att lyfta fram vikten av god kommunikation som det 

fundamentala elementet för en väl fungerande organisation. Kommunikation är 

komplicerat och flerdimensionell vilket lämnar utrymme för konflikter och missförstånd. 

Artikeln grundar sig på frågor som uppkommit i en insändarspalt i "Minnesota 

newspaper". Den ämnar ge förslag/svar på strategier för förbättring av organisatorisk 

kommunikation, lärande och undervisning. Artikel beskriver att kommunikation är av vikt 

inom förvaltning, planering och organisering, såväl som för bemanning och ledarskap. En 

god kommunikationsförmåga har visat sig vara framgångsrika chefers viktigaste verktyg. 

Andra studier som utförts har visat att många anställda är missnöjda med 

kommunikationen med sina chefer. Även chefer uppvisar ett missnöje med sina anställdas 

sätt att kommunicera. 
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Det sätt vi kommunicerar på är avgörande för den respons vi kommer att få menar 

författaren. Att fråga eller att beordra en person att utföra en uppgift kommer att ge samma 

resultat men att beordra kan uppfattas mer negativt. En förutsättning för att erhålla en 

produktiv och stödjande arbetskraft är att chefen har en kommunikationsstil som bygger 

på respekt gentemot sina kollegor. Då kommunikationen når fram och utförs på ett positivt 

kommunikativt sätt kommer anställda inte behöva söka information på annat håll. Hur 

kommunikationen framförs inom arbetslaget är också betydelsefullt för produktiviteten. 

Då kommunikationen inte fungerar hotar det arbetsmoralen och det kan resultera i stress 

och sjukskrivningar vilket i förlängningen kan orsaka företagsförluster. De faktorer som 

kan komma att påverka kommunikationen är kulturella-, fysiska-, emotionella- och 

personlighetshinder. Lika viktigt är det att kunna förmedla budskap på ett konstruktivt sätt 

att det finns kunskap, vilja och respekt att lyssna, och visa värde för kollegor och chefers 

idéer. 

En förutsättning för att en relation ska utvecklas är kommunikation.  I dagens samhälle har 

kommunikationen blivit mer opersonlig. Kommunikation förs ofta över sociala medier 

såsom Facebook, Twitter och andra sociala nätverkstjänster. Detta gör att risken för 

misstolkningar ökar och kan utgöra ett hinder. Kommunikationen kan utgöra den 

viktigaste delen i en organisation. Problem som kan uppstå är att informationens innehåll, 

på grund av felaktig eller bristande kommunikation, inte når fram till alla berörda. Det är 

därmed av vikt och chefens ansvar är att lyssna och ta till sig idéer och kritik från 

organisationens alla inblandade. Faktorer som kan hindra en väl fungerande 

kommunikation, kan utgöras av exempelvis kulturella, fysiska, emotionella och 

personlighetsrelaterade skillnader. 

Vid kommunikation av negativa budskap ska kommunikationen vara tydlig och koncis, 

med respekt och empati för medarbetaren. Negativa budskap bör inte förfinas eller 

kringgås innan det överlämnas, exempelvis vid en uppsägning. Ett sådant besked bör 

inledas med respekt för budskapstagaren till exempel att dennes styrka och betydelse för 

företaget lyfts fram. Chefer bör också sprida information om företagets vision och mål, 

och ge medarbetarna insyn i företagets utveckling. Det skapar en vi-känsla vilket leder till 

engagemang och inspiration för att uppnå gemensamma mål. 
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2.3 SAMMANFATTNING AV ARTIKLAR 

De artiklar vi har valt berör samtliga olika motiv till samarbete. Författarna diskuterar 

olika förhållningssätt som exempelvis emotioner, vänskapsrelationer, rättvisa, altruism, 

belöning och kommunikation Det är förhållningssättet som utgör en betydande roll för 

gott samarbete. Med hjälp av dessa artiklar har vi fått en bredare kunskap om det 

ämnesområde vi valt att studera. Vi har haft med oss kunskapen för kommande analys och 

försökt se samband med våra socialpsykologiska teorier. Dessa artiklar har vidare hjälpt 

oss att styrka det resultat vi har erhållit i vår analys, det vill säga att artiklarna 

överensstämmer med det resultat vi har fått fram i studien. 

Gemensamt för våra valda artiklar är att de diskuterar att alla människor står i relation till 

andra människor och att alla människor har olika förutsättningar för att ett fungerande 

samarbete skall existera. Författarna tar också upp att kommunikation är ett fundamentalt 

element för att en organisation skall fungera. Arbetet och arbetsrelationerna utgör en stor 

del av människans tillvaro. Forskningen visar att det är av vikt att dessa relationer 

fungerar för att samarbete såväl som enskilda arbetsuppgifter skall ge positiva resultat. 

Sammanfattningsvis beskrivs att människor ställs inför olika relationstyper och att det då 

är av vikt att det finns en gemensam syn kring regler och att en rättvis behandling 

upprätthålls. 

Konformitet och tillit är vidare något som bör eftersträvas för att skapa ett harmoniskt och 

gott samarbete. Likaså bör människor ha kännedom om och ta hänsyn till de olika 

relationstyperna. Människor bör också känna till att vi har olika kulturella och 

psykologiska förutsättningar för tillit och stresshantering. Att hjälpbeteenden har en 

korrelation till hur människor fungerar i samarbetssituationer. 

Vidare diskuteras att kommunikation är ett komplicerat flerdimensionell element vilket 

lämnar utrymme för konflikter och missförstånd på en arbetsplats. Kommunikation har 

blivit allt mer opersonligt. Därmed ökat risken för misstolkningar, vilket kan utgöra ett 

hinder inom en organisation. Faktorer som påverkar kommunikationen är kulturella, 

fysiska, emotionella och personlighetsrelaterade skillnader. Forskning visar att många 

anställda är missnöjda med kommunikationen på sin arbetsplats och att respekt och 

värdighet gentemot kollegor inte existerar i samma utsträckning som tidigare. Bristande 

kommunikation hotar arbetsmoralen och ökar stressen och antalet sjukanmälningar vilket 

kan resultera i förluster för företaget. Forskning visar att ökad respekt krävs för att en god 
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kommunikation skall föreligga mellan kollegor. Dessa förhållningssätt, som tidigare 

forskning visar att är viktiga för ett gott samarbete, blir följaktligen intressanta och viktiga 

att identifiera i vår undersökning. Då alla visar en korrelation mellan kommunikation och 

hur väl ett samarbete kommer att fungera i en arbetsgrupp. 

3 METOD 

Vi kommer att i metodkapitlet redogöra för de metodologiska riktlinjer som väglett vår 

forskningsprocess. Metodkapitlet kommer främst att beskrivas ur ett teoretiskt perspektiv 

och hur tillämpningen av metodologin har präglat vårt resultat. 

3.1 VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 

Runa Patel & Bo Davidson (2003) menar att för att vi skall ernå en säker kunskap är det 

av vikt att vi förhåller oss till specifika förhållningssätt och vetenskapliga perspektiv som 

lämpas för vår studie. Ett vetenskapligt perspektiv innebär att vi har ett förhållningssätt 

och specifika riktlinjer som vi skall arbeta utifrån (2003, s. 28). I vår studie har vi 

tillämpat en hermeneutisk forskningstradition då den lämpar sig för samhällsforskning och 

humanvetenskap. Då vi valt att studera samarbete inom psykiatrin och kunna ta del av 

informanternas berättelser, lämpas sig den hermeneutiska forskningstraditionen vårt 

ämnesområde. Patel &  Davidson (2003)  menar att hermeneutik ämnar att förstå och tolka 

sociala och kulturella mönster och processer, individens språk, uttryck och handlingar, för 

att sedan försöka förklara det observerbara beteendet, vilket är vad vår forskning är avsedd 

att göra (2003, s. 28-29). Utifrån Patel & Davidson (2003) har vi tolkat och analyserat det 

empiriska materialet relaterat till vetenskapliga teorier för att öka vår förståelse om sociala 

förhållningssätt som är relevanta för samarbete. Då hermeneutiken handlar om att tolka är 

det också av vikt att forskarens förförståelse beaktas (2003, s. 30). Vi har försökt att 

förhålla oss skilt från vår förförståelse i den mån det går för att inte färga resultatet. Patel 

& Davidson (2003) menar dock att förförståelsen är en central del inom hermeneutiken då 

förförståelsen ligger till grund för hur vi kommer att tolka vårt insamlade material (2003, 

s. 30). Med andra ord kan våra tankar och intryck vara en tillgång och inte ett hinder för 

att tolka vårt forskningsområde. 

Peter Sohlberg & Britt-Marie Sohlberg, (2009) beskriver att förståelse kring 

forskningsområdet växer fram utifrån det empiriska material som föreligger. Detta kallas 
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inom hermeneutiken för ett induktivt perspektiv det vill säga att våra slutsatser härleds 

utifrån våra empiriska erfarenheter (2009, s. 249-250). Förståelse fick vi genom att sätta 

oss in i våra respondenters sammanhang och lyssna till deras livsberättelser, emotioner 

och tankar kring samarbete. Vi hade en öppen inställning under intervjuerna för att 

minimera subjektivt tolkande. Vi lät insamlingsmaterialet mogna genom att se till helheten 

av all information och alla intervjusvaren för att kunna få en rättvis förståelse av 

materialet. Patel & Davidson (2003) menar att den så kallade hermeneutiska cirkeln också 

beskriver hur växelverkan mellan del och helhet skapar en förståelse. Det vill säga hur 

förförståelse och ny kunskap genererar ny förståelse. Vår kunskap kompletteras med 

ständigt ny växande kunskap (2003, s. 30). 

Som tidigare nämnts har vi tillämpat en hermeneutisk vetenskapsteoretisk tradition då den 

lämpar sig bäst för vårt arbete. Sohlberg (2009) menar att den positivistiska traditionen 

inte ägnar sig åt allmänna metafysiska spekulationer utan har för avsikt att studera logisk 

empirism. Logisk positivism baseras bland annat på den grundläggande idén att endast 

observerbara fakta är vetbar. Den logiska positivismen är vanligtvis en vetenskaplig 

riktning som tillämpas inom ämnen som exempelvis fysik, matematik och juridik (2009, s. 

241). Då vi inte skall studera statistik eller logisk empiri kommer vi inte att tillämpa en 

positivistisk tradition. Gemensamt för ämnen som studeras inom positivismen är att det är 

stränga krav på att begrepp och teorier ska ha en observerbar grund, vara logiskt prövbara 

och av kausal natur (2009, s. 243). Positivismens metodik skall också bedrivas enligt den 

deduktiva modellen, det vill säga, att slutsatserna skall byggas på logik. 

3.2 FÖRFÖRSTÅELSE 

Vår förförståelse baserar vi på de erfarenheter vi har av samarbete inom arbetslivet samt 

studier och forskning om området vi tagit del av. De sociala processer och förhållningssätt 

vi tror har en betydande roll för samarbete är bland annat orättvisa. Vi tror att orättvisa 

kan skapa avund och osämja inom arbetslaget när det uppdagas. Det kan resultera i ett 

ogynnsamt samarbete mellan de personer som berörs. Vidare tror vi att utanförskap också 

kan komma att påverka samarbetet då vi tror att utanförskap resulterar i ett 

avståndstagande från gruppen och en känsla av besvikelse vilket påverkar människans 

relationer. Däremot tror vi att om en känsla av tillhörighet existerar skulle detta öka 

samarbetsviljan. Vi tror att det är av stor vikt att skapa ett klimat inom en arbetsgrupp där 

alla upplever en känsla av tillhörighet. De hinder vi tror kan komma att påverka känslan 
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av tillhörighet kan utgöras av de skilda normer och värderingar som vi bär med oss från 

den kultur vi växt upp i. Kultur kan utgöras av etnicitet, social klass, erfarenheter eller 

familjeförhållanden som har präglat vår person. Skiljer sig de ovan nämnda kategorierna 

åt tror vi att de kan resultera i splittringar inom gruppen där subgrupper uppstår. Till sist 

tror vi att människans syn och förhållningssätt gentemot sina medarbetare kan vara 

avgörande för hur ett samarbete kommer att fungera men också att det har ett samband 

med vilken uppväxt personen har haft. Ett gott samarbete tror vi gynnar både företaget, 

organisationen och den enskilda personen. Detta baserar vi på tron att människan kan 

utföra uppgifter som sträcker sig utöver den enskilda personens potential då vi ingår i en 

väl fungerande grupp. Detta kan då resultera i företagsvinst och framgång. Men det är 

också av vikt för människans individuella utveckling. Vi tror att samarbete är 

personlighetsutvecklande då vi får möjlighet att upptäcka vår personlighet och vårt 

beteende i samspel med andra. Genom den spegling vi erhåller från våra medarbetare, 

både vad gäller personligt uppträdande och verbal kommunikation utgör samarbetsgrupper 

en arena för personlig utveckling. 

3.3 VAL AV METOD 

Patel & Davidson (2003) menar att för att få en förståelse för sitt forskningsområde är det 

av betydelse att välja rätt metod för att få bra information. Då vi har för avsikt att få 

information om samarbete och tolka vad som genererar ett gott samarbete i arbetslivet har 

en verbal analysmetod tillämpats det vill säga intervjuer. Då vår avsikt inte var att 

analysera statistik eller mätbar data tycker vi att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst 

för vårt arbete (2003, s. 14). Karin Widerberg (2002) beskriver att den kvalitativa ansatsen 

ger en chans till bred kunskapsutveckling då dess angreppssätt och metod handlar om 

analys och tolkningar. Widerberg menar att den kvalitativa ansatsen har som grund att 

spegla individers meningsskapande av den sociala verkligheten genom att ”se världen med 

andras ögon” och på så sätt lära sig något om andra men också om sig själv (2002, s. 31). 

Widerberg (2002) menar att inom den kvalitativa ansatsen finns det olika metoder för att 

nå ett resultat. Vi har utifrån vår problemformulering valt att använda kvalitativa 

halvstrukturerade informantintervjuer för att erhålla den data vi eftersträvat. Vårt val av 

metod var lämplig då vi i direkta möten med våra respondenter kunde få unika samtal för 

att försöka förstå deras kontext och upplevelser kring samarbete (2002, s. 16). Vår 

motivering till varför vi valt halvstrukturerade informantintervjuer är i enhetlighet med 
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Bryman (2011)  att vi vill fokusera och lägga tyngdpunkten på våra respondenters egna 

uppfattningar och synsätt kring problematiken (2011, s. 415). Att ta del av deras 

personliga upplevelser och berättelser kring samarbete för att på så sätt, utifrån deras 

berättelser, kunna med hjälp av teorier och begrepp analysera och tolka vårt ämnesområde 

(2011, s. 413). Utifrån Bryman (2011) har vi med hjälp av en intervjuguide, antecknat och 

framställt en kortare form av minneslista över våra frågor som baserades på våra valda 

teorier. Intervjuguiden låg till grund för våra intervjuer för att få en klarare bild över vilka 

områden som skulle täckas och beröras inför vår kommande analys (2011, s. 419). 

Intervjuguiden har vi tematiserat utifrån nio stycken teman; tillhörighet, skam och stolthet, 

vad och vem, sociala band, konformitet, rättvisa, kulturellt kapital, utvecklingspsykologi 

och motiv. Varje tema omfattade ett antal frågor, som försökte ringa in olika infallsvinklar 

och aspekter av ämnet. I resultatdelen och analysdelen kommer vi att använda oss av tre 

teman som är de övergripande och essentiella för vår studie. De teman som vi kommer 

utgå ifrån är tillhörighet, relationer i arbetet och konformitet. 

3.4 URVAL/AVGRÄNSNING 

Forskare i kvalitativ forskning menar Bryman (2011) använder oftast målinriktade eller 

målstyrda urval. Detta innebär att forskaren selekterar ut enheter att studera, exempelvis 

en organisation, individer eller dokument, med direkt hänvisning till de forskningsfrågor 

som problematiken ger (2011, s. 350). Vårt urval av informanter består av åtta stycken 

arbetstagare som arbetar inom psykiatrin med inriktning på boendestöd för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Urvalet av personer som intervjuades skedde genom en 

randomisering det vill säga ett slumpmässigt urval. Detta för att arbetet inte skulle kunna 

manipulerats på ett ofördelaktigt sätt menar Bryman (2011, s. 350). Efter intervjuerna har 

vi sett att det har blivit en jämn fördelning mellan könen. Detta var inte något vi 

eftersträvade men vi ser i efterhand att det är en fördel då arbetet inte påverkas av ett 

genusperspektiv. 

3.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Kvalitativa studier menar Bryman (2011) genererar svårigheter med att göra en analys då 

insamlingsmaterialet tenderar att bli stort och otympligt. Forskaren kommer att ställas 

inför ett stort material och bör därför tänka noga kring lämplig kodning och analysmetod 

för att underlätta analysen. För att skapa gynnsammare förutsättningar för 
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forskningsprocessen tänkte vi börja med kodning av materialet så tidigt som möjligt då det 

kunde ge oss en ökad förståelse till vårt teoretiska urval (2011, s .510, 523). Vi började 

koda materialet redan efter första provintervjun för att sedan låta kodningen fortlöpa efter 

varje utförd intervju. På grund av tidsbrist har vi valt att tillämpa andra teorier vi funnit 

lättare att intervjua kring. För att inte ställa ledande frågor eller färga resultatet har vi 

försökt att ställa öppna frågor kring de valda frågeställningen/området vi ville analysera. 

I våra intervjufrågor har vi använt oss av ett vardagligt språk och inte använt komplicerade 

teoretiska begrepp som kan vara svårbegripliga för informanterna. Intervjuerna har skett 

enskilt i ett avskilt rum på informanternas arbetsplats. Vi har tydligt förklarat att 

intervjusvaren är konfidentiella handlingar och att personen förblir anonym i uppsatsen. 

Vi har också försökt att anpassa oss till informanternas arbetstider så att de varit 

tillgängliga till att bli intervjuade. Detta bidrar till att deltagande inte skall kännas 

påtvingat. För att transkribera materialet efter intervjuerna och för att kunna göra en 

djupare analys spelades intervjuerna in på våra mobiltelefoner. Intervjuerna med 

respondenterna blev lyckade och informanterna hade mycket att delge oss. Vi uppfattade 

dock att många av informanterna inte tänkte till ordentligt innan de gav svar på frågorna. 

Detta resulterade i många ytliga svar från respondenterna där vi började ifrågasätta 

validiteten av svaren. Vi upplevde att en del svar kunde präglas av ironi vilket gjorde det 

svårt för oss att tolka vad som egentligen menades. 

De respondenter vi intervjuat arbetar på en arbetsplats som just genomgått en 

omorganisering vilket reflekteras kring i intervjusvaren. Vi kommer dock inte att 

presentera och lägga fokus på omorganiseringen utan fokus kommer att ligga på de 

aspekter och förhållningssätt som respondenterna talar om som är av vikt för samarbete. 

Efter den åttonde intervjun kände vi att vi uppnått en empirisk mättnad och att vi kunde 

börja bearbeta de intervjusvar vi gjort för att kunna se kopplingar till våra teorier och 

därmed börja se ett resultat som kan ge svar på vår problemformulering. Den information 

vi erhållit i det empiriska materialet blev inte vad vi förväntat oss. Vi har fått en empiri till 

för kunna svara på vår frågeställning men intervjusvaren gav oss ett mer tunnare 

datamaterial än vad vi hade förväntat oss. 
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3.6 TILLFÖRLITLIGHET OCH VALIDITET 

Enligt Aspers (2007) ska forskaren ifrågasätta sitt material, dess validitet och hållbarhet 

(2007, s. 66). Bryman (2011) nämner att tillförlitligheten kan delas in i olika kategorier 

som alla bör beaktas. Dessa fyra delkategorier är något vi har eftersträvat för att studien 

skall ha en korrekt validitet och trovärdighet. De fyra delkategorierna är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera forskningen (2011, s. 

354). Då vår studie har en kvalitativ ansats har vi i linje med Patel & Davidson (2003) 

tänkt noga på kvaliteten av våra kvalitativa studier. Författarna menar att eftersom 

ambitionen i kvalitativa studier är att upptäcka företeelser eller tolka och förstå innebörden 

av livsvärlden får reliabiliteten och validitet en annan innebörd än om vår studie hade varit 

en kvantitativ studie. Våra intervjupersoner har under forskningsprocessen kunnat ändra 

sina uppfattningar om de aspekter som de anser påverkar samarbete och få nya insikter om 

problematiken eller forskningsområdet. Med den vetskapen har vi strävat efter en god 

validitet i forskningsprocessens alla delar (2003, s. 112-113). 

Vår kunskap om informanternas förhållningssätt till de aspekter vi undersökt i relation till 

samarbete är begränsad vilket gör att vi inte helt kan avgöra hur dessa aspekter påverkar 

samarbete i stort. Då studien är baserad på en humanistisk tolkningstradition som innebär 

tolkning och försök till förståelse, i detta fall utifrån respondenternas upplevelseberättelser 

genom intervjuer, kan vi endast förlita oss på vår forskningsvaliditet utifrån tilliten i att 

informanternas information är sanningsenligt. Med deltagande observation hade 

validiteten kunnat stärkas då vi som forskare hade kunna(t) studera/t/ sambandet mellan 

intervjuinformation och verkligt beteende och agerande. 

3.7 ETISKA REFLEKTIONER 

Aspers (2007) beskriver att etik är en viktig punkt som måste beaktas. Om de etiska 

kraven inte uppfylls kan inte en forskningsstudie genomföras. Andra etiska 

ställningstaganden som måste uppmärksammas är att vi måste hålla oss neutrala till den 

grupp, kultur och det samhälle som ska studeras (2007, s. 78-79, 114). Bryman (2011) 

menar att de fyra huvudsakliga krav som finns för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenten skall vara informerad om 

studiens syfte. Samtyckeskravet handlar om att de berörda personerna är informerade om 

att deltagandet är frivilligt (2011, s. 131-132). Berg (2008) förklarar 
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konfitentialitetskravets etiska riktlinjerna som en forskare skall förhålla sig till vid 

samhällsvetenskaplig forskning är att skydda den enskilda personens integritet samt att 

uppgifter skall vara konfidentiella (2008, s. 31).  Bryman (2011) beskriver slutligen att 

vad som är av vikt vid etiska ställningstagande) är nyttjandekravet. Det innebär att det 

insamlade materialet endast skall användas för studiens ändamål. Samtliga krav har 

informerats till respondenterna och åtföljts som principer under forskningsprocessen 

(2011, s. 132) Då det är av vikt att hålla informanterna anonyma har vi under arbetets 

gång inte namngett någon utan endast refererat till respondent eller informant. Studien 

behandlar få känsliga frågor som berör anknytning och andra relationella förhållningssätt. 

Detta har inneburit att vi inte bara ansvarar för de grundläggande etiska 

ställningstagandena utan också att vi skall ha respekt för och ta hänsyn till informanterna. 

Vidare att vi är aktsamma i vår analys så att inte analysen uppfattas som anklagande eller 

för offensiv 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I syfte att förstå de sociala processer och de förhållningssätt som är avgörande för 

samarbete kommer vi att fokusera på fem huvudsakliga teorier och begrepp. Dessa 

begrepp är kulturellt kapital, sociala band, konformitet, skam och stolthet, vad och vem, 

tillhörighet och anknytningsteori. Det alla teorier har gemensamt är att de fokuserar på 

människan och på vilket sätt individen står i relation till andra människor. Människans 

beteenden, agerande och känslor kommer med andra ord att påverkas av de 

mellanmänskliga relationer som denne ingår i. De teorier vi valt att applicera på vår 

studie fann vi relevanta då vi menar att dessa går att använda sig av för att förstå 

samarbete och arbetsrelaterade grupprocesser. Vad som kan komma att påverka 

samspelet vid ett arbetsrelaterat samarbete positivt respektive negativt. 

4.1 VANESSA MAY 

Vanessa May (2011) definierar begreppet tillhörighet som ett förlopp som bidrar till 

skapande av identifikation och förbindelse till andra individer, kultur och platser men 

också till materiella ting. Tillhörighet kan också förklaras utifrån individens 

tillfredsställelse med sig själv och till den kontext individen befinner sig i. Tillhörighet 

hjälper till att skapa vår identitet. Var vi befinner oss och vem eller vilka vi står i relation 

till är av betydelse för vårt ”jag” och förståelse av vår egen person. Känslan av tillhörighet 
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utgör ett primärt behov hos individen. (2011, s. 3,78). May (2011) menar att vi föds in i en 

värld som redan har klara strukturer för hur vi bör tänka och agera utifrån redan etablerade 

sociala normer och regler. Det är normer och regler som inryms inom kulturer, 

organisationer och andra människors sociala mönster. Det är samspelet mellan den sociala 

kontexten och individen som leder till social förändring. Det krävs mer än en individ för 

att skapa en social förändring och omstrukturera den rådande sociala norm och struktur 

som existerar i den sociala kontexten (2011, s. 55-56). May (2011) förklarar vidare att 

människan är en intellektuell varelse, som själv kan styra över sitt beteende och agera 

utifrån vad som förväntas i det sociala sammanhanget. Vi har personliga krav på hur vi 

bör agera i en social kontext och dessa kommer vi att reglera vårt beteende efter. May 

(2011) beskriver att individers vardagliga beteenden är av betydelse för att frambringa nya 

mönster i det sociala sammanhanget och på sikt skapa social förändring (2011, s. 78). 

May (2011) menar att om en utomstående inte har den grundläggande känslan för den 

outtalade kulturella sfären och dess vanor, traditioner och seder kommer personens 

tillhörighet att ifrågasättas. May menar att kulturer får en mening i förhållande till 

skillnader hos kulturerna. Lika så är kulturell gränsdragning, grundläggande för synen på 

”vi och dom” på individ och kollektiv nivå (2011, s. 96-98). 

Vidare hävdar May (2011) att tillhörighet är något som kan upplevas först då individen 

har utvecklat en Jag känsla som i relation till andra individer definierar vilka vi är lika och 

vilka vi känner tillhörighet med. Tillhörigheten skapar den vi är. För att få en förståelse 

för vilka vi är och var vi hör hemma krävs det att det finns kulturer och personer som är 

skilda från oss. Individuell och kollektiv identitet uppstår alltid i relation till vår 

omgivning och andra grupper och individer (2011, s. 78-79). 

May (2011) beskriver att vi värderar känslan av tillhörighet till våra närmaste vänner mer 

än känslan av tillhörighet till de människor vi känner mer ytligt. Interaktionen med en 

person är beroende på hur väl vi känner personen. För en person som vi känner delvis kan 

vi på förhand, med tidigare erfarenheter räkna ut dennes handlingar och 

beteendemönster.  Vi har också en god kunskap om hur familjemedlemmar och nära 

vänner är som personer. Människor vi inte känner eller vet någonting om placerar vi i 

redan förutbestämda stereotypa fack efter en redan förutbestämd mall som vi skapat och 

som sätter ramen för hur vi tror att den personen är. Det är annorlunda för de människor vi 

har närmast eftersom dessa känner vi som unika individer. Trots det spelar bekanta en 
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central roll i våra liv. Synen på en person man känner ytligt kan ändras om man tillbringar 

mycket tid tillsammans. Nära band kan utvecklas och då ses personen mer som en unik 

individ. För att knyta samman olika grupper krävs gemensamma mål och synsätt. Allt för 

nära band inom en grupp kan utgöra ett hinder då det kan innebära att gruppen blir 

isolerad. Svaga band kan däremot fungera som en brygga till andra grupper så att det sker 

ett utbyte av ny information och nya synsätt mellan grupperna. Svaga band utgör också en 

känsla av trygghet, förutsägbarhet och social ordning (2011, s. 116-117). 

4.2 RANDALL COLLINS 

Collins (2004) intresserade sig för vad som sker i interaktioner mellan människor och att 

möten med andra människor genererar emotionell energi. Emotionell energi beskriver 

Collins som en känsla av självförtroende, styrka, entusiasm och initiativtagande. Denna 

emotionella energi är något människan erhåller i interaktionsritualer. Collins (2004) 

beskriver att den gemensamma nämnaren för att en interaktionsritual (IR) ska uppkomma 

är att de som befinner sig i ritualen delar fokus och uppmärksamhet och att man grips av 

varandras mikrorytmer och emotion. Den första grunden för uppkomst av IR är att två 

personer skall vara fysiskt närvarande och påverka varandra. Den andra grunden består i 

att det finns en klar gräns mellan gruppen som ingår i IR och utomstående. Det tredje 

innefattar att gruppmedlemmarna skall ha ett gemensamt fokus på den situation, händelse 

eller objekt som interaktionen består av samt vara medvetna om varandras 

uppmärksamhet. Det fjärde och sista grundläggande villkoret för en uppkomst av 

interaktionsritualer är att deltagarna delar samma sinnesstämning och emotionell 

upplevelse (2004, s. 48).  Beroende på hur lyckad en interaktionsritual är kan människan 

känna emotionell energi i olika hög grad (2004, s. 49). Collins (2004) menar vidare/,/ att 

begreppet kulturellt kapital har en central roll för om emotionell energi skall alstras. 

Kulturellt kapital innebär en individs uppsättning av identitetssymboler och erfarenheter 

av interaktionsritualer. Detta kapital är något som individen erhåller under sin uppväxt och 

i nya möten och interaktioner i en social kontext. Collins menar vidare att ju fler 

identitetssymboler en individ besitter desto fler grupper och sociala kontexter kommer 

individen att få tillträden till. Vilket kulturellt kapital individen besitter kommer då att 

reglera vilken position denne kommer att ha i en interaktion. Erhåller individen ett högt 

värde av kulturellt kapital kan det leda till en högre position inom gruppen och tvärtom. 

Collins menar att människan befinner sig på olika sociala marknader där människan har 
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olika förutsättningar för att passa in. Då människan eftersträvar hög grad av emotionell 

energi söker individen därmed grupper med liknande kulturellt kapital och undviker i och 

med det andra sociala kontexter som ger dem låg grad av emotionell energi (2004, s. 149-

151). 

4.3 THOMAS SCHEFF 

Att skapa och upprätthålla sociala band är ett grundläggande motiv för individen menar 

Scheff (1990). De två centrala emotionerna människan upplever genom de sociala banden 

är skam och stolthet. Skam definierar Scheff som moraliska impulser där människan 

skäms för att denne inte förhåller sig till de rådande normer och regler som existerar. 

Stolthet definierar Scheff däremot som moraliska ingivelser där människan vid belöningar 

för att hålla sig konform känner stolthet (1990, s. 71).   

Beroende på hur de sociala banden ser ut tar de sig olika uttryck. Scheff menar med andra 

ord att skam och stolthet spelar en huvudsaklig roll för upprätthållande av sociala band 

och för hur individer förhåller sig till sin omgivning. Stolthet genererar stärkta sociala 

band, tillit och respekt medan skam hotar de sociala relationerna (1990, s. 71,80, 95). 

Scheff (1990) har utvecklat en modell som kallas hänsynsemotionssystemet. Med 

modellen vill han påvisa hur socialt inflytande och konformitet skapas utifrån emotionerna 

skam och stolthet. Konformitet menar Scheff bygger på ett system av sanktioner där vi 

blir belönade när vi upprätthåller konformitet och bestraffade när vi inte vidmakthåller 

sociala normer och regler. Konformitet upprätthålls oftare när människan känner större 

närvaro av sanktioner. Scheff beskriver vidare att belöningar och bestraffningar kan ta 

olika uttrycksformer som kan vara formella eller informella (1990, s. 74-75). De formella 

sanktionerna är oftast kostsamma och förekommer sällan menar Scheff (1990). Däremot 

är det allt vanligare med informella sanktioner men denna uttrycksform är nästintill 

osynlig. Hur människan förhåller sig och i vilken grad denne står i förhållande till 

konformitet och social kontroll beror på individens egna tankar och förutbestämda 

uppfattningar kring sociala förväntningar på situationen (1990, s. 74-75). Scheff menar 

också att känslorna skam och stolthet driver människan till konformitet. Stolthet genererar 

en känsla av behag och hänsyn och medför därmed en strävan att vara konform. Skam 

däremot utvecklar en känsla av förnedring och förlägenhet för att undvika de negativa 

känslorna medför även detta en strävan att vara konform (1990, s. 78, 130). 
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4.4 MOIRA VON WRIGHT 

I boken Vad eller vem utvecklar, analyserar och rekonstruerar Von Wright George Meads 

en teori om intersubjektivitet. Intersubjektivitet är en beteckning för människans själv, jag 

och identitet eller personlighet (2000, s. 27-31). Von Wright ställer sig frågan ”vilka blir 

konsekvenserna av olika sätt att uppfatta subjektiviteten”. Hon undersöker detta genom att 

utgå från två perspektiv, det punktuella och det relationella perspektivet. De två 

perspektiven är två olika synsätt att se människans subjektivitet på. Med andra ord kan 

människans själv, jag och personlighet och identitet förstås utifrån dessa perspektiv. De 

två perspektiven är tätt sammanlänkade men de olika synsätten får olika konsekvenser för 

uppfattningen av människan (2000, s. 31). Von Wrigth (2000) beskriver också att i en 

interaktion med människor som besitter de olika perspektiven kan komma att påverka den 

enskilda individen på ett eller annat sätt (2000, s. 180). Det centrala för det punktuella 

perspektivet är att människor är fristående objekt och beståndsdelar. Att det är människans 

egenskaper som skapar dennes intersubjektivitet och vad människan är. Det punktuella 

perspektivet ser människans identitet utifrån dennes kvaliteter och karaktärsdrag, utifrån 

biologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. Utifrån dessa kategorier tillskrivs 

eller definieras människans subjekt på förhand och kan uppfattas som något slutet och 

bestämt. Egenskaper och roller som människan kan tilldelas är exempelvis ålder, kön och 

yrkesstatus, men det kan också vara äktenskapsstatus, sjukdomar och andra 

personlighetsegenskaper. Vi har en benägenhet att diagnoserna och bestämma människors 

status och position och utifrån egna värderingar sätta in människor i olika fack. Det 

punktuella perspektivet tilldelar människan en ytlig förklaring till Vad denne är och 

intresserar sig endast för vissa bestämda delar (2000, s.32). Von Wright (2000) Dessa 

delar är det ideal människan skall eftersträva. Uppnår människan inte idealet blir denne 

endast en godtagbar variation av det rådande idealet samhället ställer på människan. Den 

punktuella synen kan då resultera i att delar av människans subjektivitet och identitet kan 

bli åsidosatt (2000, s. 32, 176). 

Vad som är utmärkande för ett punktuellt perspektiv är att den enskilda människan som 

förhåller sig till ett sådant perspektiv ställer sig själv i centrum och får en egocentrisk 

självbild. Detta förhållningssätt resulterar i att andra människor hamnar lägre eller i 

ytterkant från personen i centrum, med andra ord menar Von Wright att det punktuella 

synsättet kan resultera i asymmetriska relationer mellan människor (2000, s. 147). 
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Det relationella perspektivet öppnar däremot upp för en större möjlighet till 

kommunikation. Det centrala för det relationella perspektivet är att människan betraktas i 

relation till andra människor. Men också att människans egenskapers eller beteende förstås 

och tolkas utifrån en större kontext. Vem en människa är kan endast förstås i relation och i 

kommunikation med andra individer. ”Vad som karaktäriserar individens subjektivitet 

blir då inte enskilda egenskaper/,/ utan de handlingar som framträder i relation mellan 

människor” (2000, s. 33). Von Wright (2000) menar också att människan kan framträda 

på olika sätt beroende på den kontext människan befinner sig i eller i vilka relationer hon 

ingår. Det resulterar i att vi aldrig kan med säkerhet fastställa vem en människa är. Vad 

som är utmärkande för det relationella perspektivet är att människan är mer öppen och inte 

riktar uppmärksamheten mot sig själv utan mot relationen mellan människor. I ett 

relationellt perspektiv, menar Von Wright, att mötet mellan människor blir mer jämlik än i 

ett punktuellt perspektiv. Den relationella blicken inbjuder till en större delaktighet (2000, 

s.148-149,178). 

4.5 JOHN GASTIL 

4.5.1 KONFORMITET OCH FOGLIGHET 

John Gastil (2010) talar om begreppen konformitet och foglighet. Konformitet handlar om 

att människan rättar sig till ett visst beteende för att anpassa sig efter en grupps normer 

och värderingar för att passa in i gruppen. Det existerar sällan uttalade krav att rätta sig 

efter dessa normer, utan det handlar snarare om en tyst relation till varandra inom 

gruppen. Fogligheten kan ses som en skenhelig anpassning, medgörlighet och en önskan 

om att uppfylla de kriterier och normer som krävs inom gruppen. Att vara foglig handlar 

om att följa gruppens regler och riktlinjer samt att ha en tendens att ge efter till andra, det 

vill säga att sätta sig i en underordnad position av samarbete och lydnad. Gastil (2010) 

diskuterar vidare om vad gruppens förväntningar är på en ny deltagare. Han beskriver att 

en ny medlem förväntas vara passiv och lära sig gruppens normer och beteenden. Denne 

är till en början avvaktande som studerar hur gruppens dynamik, hierarki, uppskattning 

och sanktioner upprätthålls innan denne kan bli en fullvärld medlem. Ju lägre självkänsla 

människan besitter desto mer rättar sig denne konform efter gruppens värderingar, åsikter 

och normer för att passa in (2010, s. 196-198) 
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4.5.2 GROUPTHINK 

Gastil (2010) förklarar grupptänkande som ett tillstånd där rationaliserad konformitet 

uppstår i en grupp. Gruppens normer och värderingar genomsyrar en gemensam 

föreställning om något. Om avvikande åsikter finns i gruppen så håller den enskilda 

individen dessa invändningar för sig själv då gruppen kan uppfatta invändningar som hot 

och falskhet gentemot gruppen. Människan rättar sig efter gruppens beteende för att 

bibehålla god mental balans och tillämpar kognitiv dissonans, det vill säga nervärderar 

sina egna åsikter för att anpassa sig efter gruppens normer och värderingar. Gastil nämner 

exempel på hur en kan förebygga grupptänkande, dels genom att dela upp gruppen under 

beslutsfattanden men också genom att tillsätta en så kallad djävulens advokat som skall 

försöka finna för och nackdelar innan ett beslut fattas (2010, s. 81-82). 

4.5.3 STATUSSKILLNADER 

Gastil (2010) beskriver att inom en grupp föreligger ofta en struktur och olika 

statusskillnader. Dock beskriver Gastil att den hierarkiska ordningen inte är statisk utan 

snarare funktionell och att ordningen inom gruppen kan komma att struktureras om då 

olika egenskaper kan komma att krävas vid någon situation eller av olika uppgifter som 

skall åstadkommas. Status och rollfördelning tydliggörs genom relevant kunskap och av 

människans specifika erfarenheter och prestige men också myndighetsfrågan spelar in 

angående vilken statusposition individen får besitta. Den individ som har hög status i 

gruppen har förmågan att konfigurera om ordningen i gruppen och påverka normer, 

beteenden och attityder till skillnad från vad en lågstatusmedlem kan eller får. 

Högstatuspersonen kan komma att utnyttja sin makt för personlig vinning men det ställs 

också höga krav på dennes position medan den som ligger lågt i hierarkin fordras inte 

samma förväntningar och ansvar. Varje medlem i gruppen fyller dock sin individuella 

status och roll den blivit tilldelad men kan komma att ställas inför förväntningar om 

gruppen står inför en omstrukturering (2010, s. 147-150). 

4.6 DISKUSSION OM VAL AV TEORIER I FÖRHÅLLANDE TILL 

SAMARBETE 

Tillhörighet är en grundläggande känsla menar May (2011) och beskriver i sin bok 

“Connecting self to society: belonging in a changing world” att människan är en varelse 

som lever upp i förekomst av andra och att människans identitet byggs upp och utvecklas i 
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närvaro av andra människor. Detta finner vi intressant och vill undersöka djupare. Vi vill 

undersöka om tillhörighet är en drivkraft till att människan vill eftersträva gott samarbete. 

Vidare diskuterar May att människan upprättar gränsdragningar mellan kulturer, klass och 

etnicitet med mera. Detta resulterar i att människan kan skilja mellan vi och dem. May 

menar att människan har en benägenhet att dras till de som är lika till beteende, kulturella 

normer och värderingar (2011, s.3, 96-98). Likaså menar Collins (2004) med sitt begrepp 

kulturellt kapital i sin bok “Interaction ritual chains” att människan har en benägenhet att 

interagera och kommunicera med likasinnade människor och med liknande erfarenheter 

(2004, s.149-151). Detta finner vi vara av intresse, då vi tror att gränsdragning och 

kulturellt kapital kan komma att påverka kommunikation och därmed samarbetsförmågan. 

Likaså kan det göra att det skapas subgrupper inom gruppen. Vidare talar Sheff (1990) i 

“Microsociology: discourse, emotion, and social structure” om att skam, stolthet och 

konformitet ständigt är närvarande och viktiga för att människan ska kunna upprätthålla 

sociala band, vilket är något människan är i behov av för att känna välbehag (1990, 

s.71,80, 95). Detta finner vi också mycket intressant att analysera i vårt empiriska material 

eftersom detta kan komma att påverka människans motivation och samarbetsvillighet. Vad 

som vidare kan komma att påverka människans samarbetsvillighet tror vi är hur vi 

människor förhåller sig till varandra. För att undersöka detta kommer vi att tillämpa Moira 

von Wrigths begrepp vad och vem för att belysa och skapa förståelse för vikten av det 

synsätt vi har kring att se på våra medmänniskor. Till sist använder vi oss av Gastils 

(2002) “The group in society” begrepp om konformitet, foglighet, statusskillnader, 

grupparkityper och gorupthinking. Dessa begrepp kan hjälpa oss att tolka och förstå 

grupper och grupprocesser och hur samarbete därmed kommer att påverkas. Delar av våra 

valda teorier har legat till grund för utformningen av arbetet och den utformning av frågor 

som intervjuguiden innehåller. Dessa teorier med andra ord har präglat studiens 

framställning. Andra teorier i arbetet har tillkommit under studiens gång, då dessa kunde 

appliceras på studiens empiri. 
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5 RESULTAT 

Nedan följer en presentation av de resultat som framkommit under analys av svaren vi fått 

från våra respondenter. 

I resultatet kommer vi att inte att presentera arbetsplatsen i sig utan fokus ligger på vad 

våra respondenter säger om de aspekter och förhållningssätt som påverkar deras 

samarbete. Respondenternas svar är färgade av den omorganisering som pågått men vi 

kommer främst att fokusera på den allmänna upplevelsen av de förhållningssätt som 

diskuteras kring samarbete. För att underlätta strukturering av arbetet, överskådlighet och 

för vidare analys, presenteras resultatet utifrån de tre teman som är viktiga för vår studie. 

Vi har valt att sammanställa svaren i en enhetlig text där underrubriker finns för att 

underlätta överskådligheten. Vi kommer inte att namnge några respondenter. Det kommer 

genomgående att vara generella uttalanden som gäller alla respondenter.  Specifika 

uttalanden och särdrag från den enskilda personen har tagits bort. De teman vi valt är för 

att vi ansåg att de kunde fånga in de centrala i vår frågeformulering. Vi valde temat 

tillhörighet som kategori för att få svar på frågor om den anställdes upplevelser av 

samarbete och vikten av att känna tillhörighet och hur tillhörighet kan påverka en individs 

samarbetsvilja. Temat relationer på arbetet valde vi då olika aspekter som berör relationer 

var centralt för våra respondenter och huruvida dessa aspekter om relationer påverkade 

samarbetet på en arbetsplats men också relationen dem emellan. Konformitet som tema 

har vi använt oss av för att få svar på varför människan ställer sig konformt inom en grupp 

och hur överensstämmelse mellan medlemmarna i fråga om uppfattningar, åsikter, 

attityder och intressen påverkar samarbete. I slutet av resultatdelen kommer en 

sammanfattning av det empiriska materialet att presenteras. Sammanfattningen har fokus 

på tillämpningen av de teorier vi valt för vår studie av hur våra respondenter ser på 

samarbete. 

5.1 TILLHÖRIGHET PÅ ARBETSPLATSEN 

I denna del diskuteras värdet av tillhörighet och samhörighet och vilka konsekvenser som 

kan uppstå om tillhörighet och samhörighet inte existerar, men också vilka positiva 

resultat tillhörighet kan bidra med. Vi presenterar också vilka aspekter som påverkar 

tillhörighet utifrån respondenterna. Bland annat diskuterar respondenterna att 

kommunikation och identifikation med sin yrkesroll är betydande för att känna tillhörighet 



	   32	  

men också att det skall föreligga ett jämlikt förhållningssätt bland kollegorna och att det 

skall finnas en trygghet kollegorna emellan. 

EXISTERAR TILLHÖRIGHET? 

Alla respondenter svarar att de värderar tillhörighet och samhörighet. Frågan vi ställer ger 

dock olika svar kring i vilken utsträckning samhörighet existerar på arbetsplatsen och att 

det beror bland annat på den omorganisation som just ägt rum. Tillhörighet är något som 

respondenterna värderar och är något som de vill skall finnas inom arbetsgruppen. Dock 

anser en del av respondenterna att känslan av tillhörighet inte existerar i den utsträckning 

som önskas. Då det skett en omorganisering menar respondenterna att det existerar 

slitningar vilket också resulterar i subgrupper och mindre tillhörighet. En respondent 

uttalar sig om att det då blir nya arbetsroller kan det uppstå vissa komplikationer i 

samhörighet och därmed i tillhörigheten. ” vi måste hitta nya platser igen i vår roll då vi 

blir av med kollegor och med samarbeten som har varit, och då får vi försöka hitta, ett 

nytt sätt att hitta samarbete och att inte skapa skitsnack eftersom vi blir olika lag idag.” 

Samhörighet inom arbetslaget är vidare något som uppfattas olika, det vill säga i vilken 

utsträckning samhörighet existerar. Det är viktigt med samhörighet menar en av 

respondenterna och beskriver vidare att samhörigheten genererar familjekänsla. Dock 

noterar respondenten att det är lättare och att samhörigheten fungerar bättre i små grupper 

än i större. Detta är något som andra respondenter också uttalar sig om. Vidare noteras att 

tillhörighet och samhörighet existerar i mindre utsträckning i nybildade grupper. 

VAD TILLHÖRIGHET BIDRAR TILL 

Respondenterna beskriver också att tillhörighet i samarbete är viktigt då det är 

hälsofrämjande och ökar människans välmående. Särskilt då det i deras yrkesroll ingår 

emotionella och påfrestande situationer som ibland behöver ventileras bland kollegor. Att 

känna tillhörighet kan skapa en trygghet som gör att det blir lättare att ventilera sina 

känslor. Det är viktigt, menar respondenterna, att känna samhörighet och våga öppna upp 

sig och prata med andra kollegor för att känna arbetsglädje och en livsglädje. Detta 

resulterar också i bättre samarbete. En respondent beskriver detta: “Har man en känsla av 

samhörighet så är det för oss i personalen hälsofrämjande för personalvården. Det gäller 

alla, vi människor vill ju tillhöra en grupp och känna den samhörigheten. Det gäller både 

privat och i arbetslivet. Har du inte det gör du inget bra jobb.” Vidare berättar 
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respondenterna att samhörighet framförallt genererar en trygghet för dem på arbetsplatsen 

och att samarbete skapar en bättre arbetsprestation. “Det bidrar med arbetsglädje och 

även livsglädje. Arbetet är en väldigt stor del av ens liv.” 

För gruppen bidrar det till arbetsglädje, och kanske att man kan känna att man kan dela mycket 

med varandra. Även om man kanske inte kan dela allt så kan man dela mycket. Även gruppens 

produktivitet tror ja kommer påverkas. 

Det ges uttryck även för en oro över tillhörighet och att ingå allt för mycket i en 

gemenskap eller i allt för många relationer på arbetet. Anledningen till detta, förklarar 

några respondenter, bottnar i en rädsla men att det också är ett försvar från att bli sårad om 

det skulle ske en splittring eller omorganisering. En av personerna beskriver att det inte 

gör lika ont och hanteringen av en separation blir lättare om djupa relationer på arbetet 

inte existerar. En del av respondenterna är medvetna om att bristande känsla av 

tillhörighet kan påverka deras förmåga och förhållningssätt till sina kollegor och till 

samarbetet. Dock påverkar hög grad av tillhörighet också samarbetet och förhållningssätt 

till andra kollegor på arbetet om det skulle ske förändringar. 

En respondent berättar:  

Ja sa det i början någon gång vid den första omorganiseringen att jag inte skulle fördjupa mig i 

relationer på arbetet för att inom detta arbete kommer man att bli omplacerad så man kan inte 

involvera sig i för många relationer. Då gör det inte lika ont att flytta på sig… låter kanske 

drastiskt men… man måste kunna hantera. Här ser man ju folk som har mycket starka band och 

det har ju ställt till det mycket för dem. Sjukskrivningar, gråt och frustration. 

 

VAD SOM PÅVERKAR TILLHÖRIGHETSKÄNSLAN 

Andra viktiga punkter som diskuterades som betydelsefulla för känslan av tillhörighet och 

vad som kunde komma att påverka samarbetet var kommunikation. Majoriteten beskriver 

att det existerar brist i kommunikationen och att de inte får ta del av all information på 

arbetet vilket kan komma att påverka deras förhållningssätt till andra men också till 

samarbete. Känslor som kan uppkomma beskriver respondenterna är frustration och 

känslan av utanförskap och att hamna i periferin men också att paranoida tankar kan 

uppstå. “Hade jag inte fått ta del av informationen i samma utsträckning som andra hade 

jag känt mig utanför såklart blivit ledsen kanske. Jag tror att min samarbetsförmåga hade 

påverkats, jag kanske skulle undvika eller inte vilja jobba med dessa personer” Ett fåtal 
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respondenter beskriver att de som får ta del av information är de som favoriseras av chefer 

medan andra säger att det inte existerar någon favorisering på arbetet. “Och sen kan man 

se vad är favorisera? Det är ganska individuellt hur man upplever det. Är det så att 

chefen hjälper till för att den anställde ska nå det målet dom vill, är det att favorisera?” 

Respondenterna berättar att de givetvis får delta i möten men trots detta kan information 

komma från olika håll vilket kan resultera i skvaller och inkorrekt information.”Ibland 

kommer informationen ifrån annat håll och det är detta jag menar med viskningsleken. 

Livsfarligt! För redan då hinner man också skapa sig en inre oro, och fundera kring vad 

det betyder och om det är något personligt. Det blir ingen bra känsla..” 

En minoritet beskriver att det är upp till den enskilda individen att ha ett eget ansvar att ta 

tag och få fram information om arbetsuppgifter eller arbetsrelaterad information. Vid 

bristande information beskriver respondenter att de upplever känslor av mindre 

engagemang i arbetet, initiativtagande och att deras samarbetsvillighet kan komma att 

påverkas men också att de kan ta en tillbakadragen roll för att inte involveras och bidra till 

osämja.   

Respondenterna diskuterade vidare att yrkesstolthet och identifiering av sin yrkesroll har 

en avgörande roll om denne känner tillhörighet eller inte. Och som ovan nämnts diskuterar 

respondenterna att tillhörighet är av vikt för att ett gott samarbete skall existera. 

Majoriteten av respondenterna menar att de identifierar sig med sin yrkesroll och att de 

har en yrkesstolthet. Anledningen till att de känner yrkesstolthet är att de har intresse kring 

människans psykologi, hälsa och intresse för människor generellt. En av respondenterna 

beskriver att det ligger i dennes natur att hjälpa andra. Det har då blivit en självklarhet att 

arbeta med människor. En respondent uttalar också att det är lättare att arbeta med 

kollegor som delar samma intresse för att hjälpa andra människor och säger: ”Det är 

jätteskillnad… absolut det gör att jag kan göra ett bättre jobb om de andra tar det på lika 

allvar” 

De respondenter som inte identifierar sig med sin yrkesroll berättar att anledningen till att 

identifikationen med yrkesrollen saknas är på grund av den rådande omorganisationen. 

Omorganiseringen gör att delar av arbetsgruppen känner sig trampade på och att det 

resulterat i slitningar. Respondenterna berättar vidare att omorganiseringen har påverkat 

strukturen i arbetet/,/ vilket kan komma att påverka samarbetet. 
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En av våra respondenter säger:  

Det beror på sammanhanget. Jag har haft mycket stolthet kan jag säga genom alla åren jag har jobbat, 

men jag har det inte just nu. Det beror på att jag känner att vi blir trampade på… vi skall sitta på dubbla 

stolar, så nej jag känner inte yrkesstolthet längre 

Sammanfattningsvis värderar respondenterna känslan av tillhörighet för att ett väl fungerat 

samarbete skall existera. Känsla av tillhörighet kan påverkas av vilka sociala band som 

finns mellan kollegorna men också hur strukturen och kommunikationen ser ut på arbetet. 

Det vill säga att en känsla av bristande identifikation, kommunikation och struktur 

påverkar respondentens förhållningssätt och samarbetsvillighet. 

5.2 RELATIONER PÅ ARBETSPLATSEN 

För att förstå den mellanmänskliga relationens vikt för ett välfungerande och produktivt 

samarbete inom arbetslaget lyfter vi i denna del fram vikten av relationer. Att ingå i 

relationer och hur relationerna ser ut beskrivs på olika sätt av respondenterna. Här 

presenteras respondenternas olika uppfattningar om relationer och hur deras samarbete 

kan påverkas av dessa uppfattningar. Informanterna nämner rättvisa, tillit, beröm, kritik, 

acceptans, uppväxtförhållanden och vänner som några av de saker som kan påverka 

samarbete. 

En del respondenter beskriver att rättvisa är en viktig komponent för att det ska existera en 

harmonisering av relationerna på arbetsplatsen. När känsla av orättvisa existerar menar 

respondenterna att det påverkar samarbetet mellan kollegorna och som kan utgöra ett 

motstånd att vilja samarbeta. 

Det är ju så på alla ställen. Man är inte lika öppen till den personen och det är likadant gentemot den 

chefen som det gäller. Man delger inte den personen lika mycket som man delger till den personen man 

har förtroende för. 

Andra respondenter berättar att tillit är viktigt för dem och att det är något som ligger till 

grund för att ett bra samarbete skall existera. Tillit är något som stärker relationerna på 

arbetet menar en respondent och att det är viktigt för att få en känsla av samhörighet. En 

av respondenterna beskriver också att tillit är något som skapas, eller ökar bland 

medarbetarna, när en svår arbetsuppgift genomförts med lyckat resultat. Speciellt om det 

finns ett beroende av samarbete och att ett likvärdigt arbetssätt utförs på ett korrekt och 

professionellt sätt och där de arbetar utifrån de ramar som den svåra situationen krävt. 
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Lyckade arbetsinsatser på arbetet resulterar utöver tillit också beröm och positiv energi, 

berättar informanterna. Respondenterna diskuterar däremot olika kring beröm och hur det 

kan påverka relationerna på arbetsplatsen och om beröm kan skapa bättre förutsättningar 

för samarbete. En del av de tillfrågade, beskriver att beröm inte är något som skapar bättre 

relationer på arbetet eller bättre samarbete mellan kollegorna utan att vänskapen och 

sammanhållningen redan är etablerad och är existerande bland kollegorna. Det enda det 

genererar menar en av respondenterna är att det stärker tryggheten och förtroendet till 

kollegorna. Andra respondenter ser beröm som en självklarhet för att stärka och förbättra 

relationer på arbetet och något som är betydande för bättre samarbete. Att ge beröm till 

sina kollegor ger tillit och en ny nyans av personens karaktär. Det ökar då känsla av 

samhörighet vilket bidrar till bättre samarbete. 

Hur respondenterna talar med och förhåller sig till sina arbetskamrater avgör hur de 

kommer att samarbeta med sina kollegor men också hur deras arbetskamrater förhåller sig 

till dem. Kritik är något som respondenterna diskuterar där de menar att hur kritik 

förmedlas är avgörande för hur det kommer att påverka relationen och därmed samarbetet. 

Kritik som inte är konstruktiv utan snarare av anklagande karaktär menar respondenterna 

skulle påverka dem emotionellt vilket också skulle påverka samarbetet. Respondenter 

beskriver att de skulle reagera med opposition om kritik gavs på ett oprofessionellt sätt. 

En respondent säger också: ”Det blir krigsförklaring om det ges på ett negativt sätt…”. 

Detta skulle också resultera i och påverka samarbetet och relationen till den personen. En 

respondent säger att denne skulle försöka undvika personen som gav anklagande kritik 

genom att byta scheman och arbetsdagar om de skulle arbeta ihop. Vid upprepad kritik 

skulle respondenten istället kategorisera personen som sjuk och då behandla denne 

därefter. ”Sedan kommer jag att se denne personen längre fram som någon som har ett 

sjuktillstånd. Sedan försöker jag undvika denne personen. Byta schema byta dagar…” 

Majoriteten av respondenterna säger dock att de skulle reagera positivt om de fick 

konstruktiv kritik kring deras arbetsinsats och arbetsutförande. Men de säger samtidigt att 

en konstruktiv kritik inte skulle påverka deras samarbetsförmåga varken positivt eller 

negativt. 

Andra aspekter som respondenterna tar upp som berör relationer på arbetsplatsen är hur 

deras vänskapsrelationer ser ut. Hur väl de känner sina arbetskamrater och att detta kan 
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komma att påverka samarbetet och acceptansen. Innebörden av acceptans innefattar att en 

individ ger ett godkännande av ett beteende, en attityd, skiljaktigheter i personlighet eller 

tillstånd som ofta är negativ förknippat eller besvärligt men att individen ej protesterar 

mot beteendet som skiljer sig från denne själv. Beroende på hur väl de känner sin kollega 

kunde detta påverka deras förhållningssätt och acceptans för kollegornas arbetsinsats. Mer 

konkret betyder detta att nära vänner på arbetsplatsen tillåter varandras brister i arbetet 

mer än om kollegorna endast känner varandra mer ytligt. 

Några respondenter berättade att de inte skulle acceptera om kollegans beteende eller 

psykiska hälsa påverkade arbetssituationen och därmed påverkade andra kollegors 

arbetsinsats eller kvalitén på arbetsinsatsen. Med andra ord menar respondenterna att de 

inte skulle acceptera kollegor som på arbetet mådde dåligt över exempelvis skilsmässa 

eller sjukdom om det påverkade deras arbetsinsats på arbetet. En respondent berättar att 

denne inte skulle ha acceptans men att denne skulle ha förståelse. Andra respondenter sa 

att de självklart skulle ha acceptans för en bristande arbetsinsats om de fick veta att 

personen hade problem och svårigheter både på arbetet och i privatlivet. 

Absolut, vi har många utav oss varit med om mycket i livet, det kan vara sjukdomar och skilsmässor 

som har påverkas oss och våra arbetsinsatser. Vi har gått igenom de mesta tillsammans, och då är det 

lättare att kliva fram själv och ta ett större ansvar. Det är helt okey, för jag vet att jag får tillbaka det 

nästa gång när jag kanske har en dålig dag.. 

En av respondenterna beskriver också att det ofta är okunskap om den andra som 

resulterar i mindre acceptans och förståelse. Vidare berättar respondenterna att de inte 

känner alla sina arbetskamrater på en djupare nivå och de upplever att de inte heller har en 

vilja att etablera nya kontakter eller lära känna andra kollegor. 

En annan aspekt som respondenterna reflekterar över är att de relationer som är mest 

givande är relationer där de har gemensamma intressen på arbetet. Respondenterna säger 

att de kan tala med alla men att det är mer givande att prata med kollegor som är mer lika 

dem själva och delar samma livserfarenheter. Personer med en likartad personkemi har 

oftare en djupare relation, en relation där de kan dela med sig av känslomässiga 

svårigheter och erfarenheter. Informanterna berättade också att bakgrund och uppväxt 

påverkar det förhållningssätt de har till de relationer de har idag och de förhållningssätt de 

har till andra människor. En respondent berättar: “Man blir ju präglad av arv och miljö 

det kommer man ju inte ifrån. Jo jag tror att det präglar jättemycket i de relationer man 
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söker och i möten med andra människor. Det tror jag” En annan respondent berättar: 

“Det e klart att mina relationer påverkas av de tidiga i mitt liv” Informanterna 

sammanfattar att bakgrund och uppväxtförhållanden påverkar definitivt deras tillit och 

trygghet till andra människor och hur de står i relation till andra människor. 

Våra respondenter tycker att det är viktigt att ha vänner på arbetet men de menar att det är 

stor skillnad mellan en kollega och en privat vänskapsrelation. Många av de tillfrågade 

säger att de inte vill ha en vänskapsrelation till sina kollegor utan att relationen skall 

stanna på en arbetsrelaterad nivå. Vänskapsrelationer kan orsaka grupperingar på arbetet. 

De som inte ingår i vänskapsgruppen kan känna utanförskap vilket kan vara destruktivt för 

samarbetet. Vänner på arbetet menar respondenten skapar trygghet och ett välbefinnande 

för arbetsgruppen men att det är stor skillnad mellan en vänskaplig relation och en 

arbetsrelation. ”Man ska inte vara vän med sina kollegor. Men det är som jag sa förut, är 

man på jobbet så är man på jobbet.” 

Vänner på arbetet är av vikt berättar en annan respondent annars hade en känsla av 

utanförskap och ensamhet uppstått. En del av respondenterna säger att utanförskap skulle 

påverka samarbetet och deras samarbetsvilja negativt och att ork att utföra arbetsuppgifter 

inte skulle föreligga dem. En annan respondent säger ”Jag hade bytt jobb, gå till ett jobb 

där man inte känner samhörighet, eller kan prata med kollegorna, hur jävla kul är det? 

Komma hit och alla hatar mig och jag envisas och säger att jag skall vara kvar. Det 

funkar ju inte heller.” 

Andra informanter säger att det inte skulle påverka deras samarbetsvilja då man måste inta 

en professionell roll på arbetet och bortse från premisserna av samhörighet eller 

utanförskap. Men om de kände utanförskap skulle de försöka att komma in i 

gemenskapen, att om en känsla av utanförskap fanns, skulle denne byta till ett arbete där 

denne kände en samhörighet och där de nya kollegorna uppskattade dennes närvaro. 

Sammanfattningsvis berättar informanterna att det förhållningssätt som existerar mellan 

kollegorna kommer att påverka samarbetet. Respondenterna talar om tillit och att graden 

av respekt är av betydelse. Tillit och respekt menar respondenterna, ger bättre samarbete 

och ökar trygghetskänslan. Respondenterna beskriver också olika uppfattningar om 

betydelsen av relationer på en arbetsplats. De menar att det är av vikt att skilja på en 

vänskapsrelation och en arbetsrelaterad relation. En vänskaplig relation kan generera 
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trygghet men också påverka samarbetet negativt. Vänskap på arbetet kan skapa 

subgrupper vilket kan påverka samhörighetskänslan och resultera i utanförskap för de som 

inte ingår i dessa grupper. Kollegor med nära relationer på arbetet tenderar att ge varandra 

mer beröm vilket majoriteten av respondenterna var överens om genererade bättre 

samarbetsprinciper. En annan viktigaspekt gällande relationer på arbetet var kritik och hur 

det framförs mellan kollegor. Att det är av vikt att tänka på hur kritik framställs. Att ha 

liknande livserfarenheter och bakgrund menade respondenterna också resulterade i ett 

bättre och i ett mer givande samarbete mellan kollegor. Det gemensamma för alla aspekter 

som respondenterna talar om handlar om att bemötandet av kollegor är centralt för att det 

skall existera en harmonisering på arbetet som kan resultera i ett gott samarbete. 

5.3 KONFORMITET PÅ ARBETSPLATSEN 

För att ett bra samarbete skall fungera diskuteras anpassning i denna del. Informanterna 

diskuterar om deras syn på anpassning. Att anpassa sig till gruppen och till de normer, 

regler och värderingar som finns på arbetsplatsen och vad det kan resultera för samarbete. 

Majoriteten av respondenterna beskriver att de inte anpassar sig till gruppen och att detta 

beror på att det existerar en trygghet och ett öppet klimat där de kan få vara sig själva. 

Därmed behöver de inte anpassa sig menar informanterna. Det finns en stor förståelse för 

varandras olika personligheter menar några av respondenterna. Två av respondenterna 

uttrycker sig: ”Nenene, jag tänker inte ändra mig för att någon annan vill det. Jag är den 

personligheten jag är. Varför skall jag ändra på det. Det är ju rövslickeri eller fjäsk” 

”Ähh jag e för gammal för det hahah, Jag är inte så anpassningsbar, jag går nog in och e 

som jag är. Jag bara är.” 

Ovanstående citat beskriver med andra ord att respondenterna inte anpassar sig då det inte 

är ett beteende de vill besitta eller anser sig vilja anamma. Andra berättar att de definitivt 

anpassat sig för att känna tillhörighet till gruppen och att rädsla för utanförskap legat till 

grund för anpassningen. En av respondenterna säger:  

Det är klart, människan är ganska anpassningsbar i viss mån, och vissa mer eller mindre. Jag anser mig 

själv vara anpassningsbar i situationer där jag egentligen inte håller med. Jag tror att i och med att man 

vill känna samhörighet så har man nog en tendens till att anpassa sig. Att anpassa sig för man vill passa 

in, sen finns det ju dom som sticker ut och väljer att inte göra det, eller göra det till en viss mån. Det 

finns vissa kollegor som kör sitt “race”. Jag gör väl också det men bara till den mån att det fungerar för 

gruppen. Man kan inte bete sig hur som helst så de finns ju vissa oskrivna normer och regler då som 

man följer.  
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De få respondenter som berättar att de anpassar sig beskriver att anledningen är att de vill 

hålla andra personer på avstånd. En informant säger att en anpassning är bra för att 

undvika att visa sitt sanna jag. Han undvek de personer som han tyckte inte gav honom 

socialt utbyte och det kunde vara en strategi för att undvika att prata med dem han inte 

tyckte om. En av respondenterna berättar däremot att det är viktigt att kunna anpassa sig. 

Personen tror att livserfarenhet utgör en central grund för att lättare kunna anpassa sig till 

olika situationer och personer och att samarbete blir bättre av att kunna vara flexibel och 

att kunna anpassa sig. 

Anpassning är något som de flesta av respondenterna begär av sina kollegor. Trots detta 

finns en annan syn på anpassning och de flesta respondenterna uttryckte att det är bra att 

det finns någon i gruppen som tar på sig rollen som “kärringen mot 

strömmen”.  Respondenterna menar att det skall finnas en person som tar på sig rollen 

som “ifrågasättare” och att detta skapar utveckling för gruppen. Det öppnar upp för nya 

synsätt och idéer menar informanterna. 

En respondent beskriver:  

Det har alltid varit min roll att agera kärringen mot strömmen. Jag var nog mer påstridig förr i tiden än 

vad jag är idag. Jag har upplevt det både positivt och negativt. Jag är på gott och ont, gruppstark. När 

jag kände att det inte hände någonting inom gruppen kunde jag gå tvärt emot vad alla sa bara för att 

sätta igång diskussioner. 

Respondenten beskriver vidare att denne tror att det är viktigt att det finns en person inom 

en arbetsgrupp som tar rollen som ifrågasättare och bryter det konforma tänkandet som 

annars kan uppstå. Respondenten förklarar vidare att rollen dock kan kännas som 

påfrestande och bör axlas av olika personer inom arbetslaget. Det är lätt att andra upplever 

irritation gentemot personen som innehar rollen. 

En annan aspekt som lyfts fram under intervjuerna är att olika arbetssätt bland kollegorna, 

anpassningsmönster och värderingar skapar grupperingar inom arbetet. Informanterna 

menar att de är mer villiga att samarbeta med de som är mer likasinnade och har 

gemensamma åsikter som dem själva. Grupperingar resulterar i skvaller berättar 

informanterna. Det blir lätt “skitsnack” och förtal om andra kollegor. De berättar att det 

har och kan skapa slitningar för gruppen och bland de anställda. Det skapas en vi och 

dom/-/känsla förklarar en informant och att kollegor ser ner på andra i arbetet. En 

respondent beskriver att: “Snacka är ett mänskligt beteende och att vi människor inte 
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kommer bort ifrån det.” Det vill säga att tala ur ovisshet utan fasta grunder ligger i 

människans natur. 

Sammanfattningsvis existerar det motstridiga åsikter kring anpassning. Att anpassa sig till 

gruppen och till det beteende som krävs upplevs som något respondenterna inte vill 

identifiera sig med. Samtidigt som en anpassning upplevs som ett beteende som kan 

användas som ett skydd för att inte känna sig utanför. Att anpassa sig, uppfattas olika 

bland informanterna och att det ofta kan leda till förtal och skitsnack om “rätt” beteende 

inte upprätthålls. En del anser att det har lättare för konformt beteende och viljan till att 

anpassa sig till sina kollegor än vad andra upplever att de har. Vad som är av vikt och 

centralt för gott samarbete är personkemi menar informanterna. Men de menar också att 

ett väl fungerande samarbete kan existera trots att de har olika personligheter och i olika 

utsträckning för sig konformt till gruppen. 

5.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Sociala processer och förhållningssätt som våra respondenter talar om och som påverkar 

deras förhållningssätt till samarbete är bland annat tillhörighet. Att känna tillhörighet till 

sina arbetskollegor och till sin arbetsplats är ett grundläggande behov för att individen 

skall må bra menar respondenterna. Respondenterna talar upprepade gånger om orättvisa 

och att brist på rättvisa påverkar tillhörighet och medför känsla av utanförskap och 

ensamhet. Likaså talar respondenterna om betydelsen av respekt och tillit på arbetet. Att 

olikhet eller gemensamma åsikter och värderingar är aspekter som kan komma att påverka 

deras förhållningssätt till relationer på arbetet men också till samarbetet. Andra faktorer 

respondenterna beskriver som påverkar samarbete är hur relationer ser ut på arbetet och 

vilka attityd som existerar mellan kollegorna. Alla respondenter uttalar bland annat att de 

kan vara sig själva och att det existerar en acceptans för varandras olikheter. Det råder 

dock motsägelsefulla uttalanden om anpassning och acceptans för varandras olikheter. 

Ingen av informanterna tycks vilja anpassa sig till sina kamrater på arbetet men ställer 

krav på att andra inom kollegiet skall ställa sig konformt till gruppen. Upprätthålls inte en 

konformitet resulterar det i slitningar och skvaller som påverkar samarbetsförmågan på 

arbetsplatsen. Vad det essentiella i respondenternas berättelser är att bemötandet mellan 

kollegorna är betydande för hur samarbetet kommer att utvecklas. Hur människan bemöter 

andra individer, menar respondenterna, har en korrelation till arv och miljö som påverkar 

människans förhållningssätt och bemötande till andra människor. Bland annat är det mer 
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betydande och mer givande att samarbeta med kollegor som är likasinnade och har 

liknande uppväxt- och bakgrundsförhållanden. Slutligen berättar respondenterna att en 

känsla av bristande identifikation, kommunikation och struktur i form av konformistiskt 

anpassande påverkar deras förhållningssätt till samarbete och samarbetsvillighet. 

6 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att tolka det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska 

perspektiv och begrepp vi valt att tillämpa. Kapitlet kommer att visa vad som sker på 

arbetsplatsen utifrån vad våra respondenter berättar och som vidare kommer att 

analyseras utifrån teorierna. Analysen kommer att presenteras utifrån de tre teman som vi 

har använt oss av i resultatdelen det vill säga, tillhörighet, relationer på arbetsplatsen och 

konformitet, för att underlätta strukturering och överskådlighet i analysen.  

6.1 TILLHÖRIGHET  OCH KULTURELLT KAPITAL PÅ ARBETSPLATSEN  

May (2011) beskriver att tillhörighet är en bidragande faktor för att kunna skapa och 

utveckla en individs identitet. Hon menar att huruvida en individ är tillfredsställd med sig 

själv och det sociala sammanhang denne ingår i är avgörande för om personen ska uppleva 

tillhörighet. Majoriteten av de tillfrågade tycktes uppleva en tillfredställelse och en stolthet 

över sitt arbete och över sin yrkesroll vilket resulterar i trygghet. Det tycks existera en hög 

grad av tillfredställelse hos de anställda genom deras vårdande arbete men även personlig 

utveckling genom deras intresse för mänskliga beteenden, psykologi och hälsa. 

Jag älskar ju att följa med när mina jobbarkompisar arbetar. Vi alla har olika arbetssätt och det är 

fantastiskt och se hur de arbetar. Det ger mig nya sätt att tänka kring mitt sätt att arbeta vilket gör mig 

glad men också för de klienter jag har. I och med att jag är intresserad av människor och att försöka 

hjälpa människor att utvecklas, så passar boendestödjare-rollen mig. Psykiatri och vård över 

huvudlaget. Så absolut har jag en yrkesstolthet 

Tillfredsställelsen resulterar därmed i att individen är nöjd med sig själv och sina 

handlingar, vilket May menar ökar känslan av tillhörighet.  För de personer där en lägre 

grad av identifikation och yrkesstolthet rådde tycktes respondenternas huvudsakliga 

missnöje ha samband med den organisatoriska ledningen. En omorganisering har skett och 

resulterat i oklarheter och förvirring bland personalstyrkan. Det har rått oklarheter i 

arbetspositioner och arbetsuppgifter som har varit diffusa vilket tycks ha resulterat i 
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missnöje med den arbetssituation de står i relation till. “Jag har haft mycket stolthet kan 

jag säga genom alla åren jag har jobbat, men jag har det inte just nu. Det beror på att jag 

känner att vi blir trampade på… vi skall sitta på dubbla stolar, så nej jag känner inte 

yrkesstolthet längre” 

Andra bidragande faktorer är att tillhörighetskänsla kan påverkas då det existerar en brist i 

informationsdelning till de anställda eller där personalen känner att de inte får ta del av 

organisationens vision, och mål vilket kan komma att minimera känslan av ett “vi” menar 

David (2014). 

May (2011) beskriver att människor befinner sig i sociala kontexter och kulturer där de 

finns specifika, etablerade och rådande normer och regler. Vad vi vidare kan se i empirin 

med hjälp av Mays teorier är kulturell gränsdragning på arbetsplatsen. May beskriver att 

detta skiljer människor åt. Utomstående personer som inte ingår i det specifika kulturella 

sammanhanget kan ha svårt att förstå och förhålla sig till den rådande kulturen och därmed 

uppleva lägre grad av tillhörighet. Respondenterna diskuterar att det råder olika normer 

och värderingar gällande kollegornas arbetssätt. Detta kan vara en förklaring till att det 

råder kulturella gränsdragningar inom arbetet. 

En respondent uttalar sig om olikheter och att det skapar grupperingar och skvaller: “Olika 

åsikter resulterar i att det snackas bakom ryggen … Absolut. Och det är någonting vi 

också måste bli bättre på. Det blir lite av vi och dom och uppdelning av grupper” 

Den omorganisering som skett har resulterat i att de olika arbetslagen med skilda 

arbetsuppgifter, så som boendestödjare och skilda skiftgångar, har luckras upp och 

omgrupperats. Det har resulterat i en lägre grad av samhörighet och tillhörighet på arbetet 

då personerna sätts i nya grupper med olika rådande normer och regler. 

May (2011) menar att människor känner större tillhörighet till de som står denne närmast 

och som individen lärt känna över en längre tidsperiod. May beskriver också att intimitet 

och utbyte av tjänster är av vikt för att känna tillhörighet och att människor tenderar att 

sätta både bekanta eller främlingar i stereotypa fack. Då det skett en omorganisering och 

uppluckringen av arbetsteamen stärker detta Mays teori att det har medfört en lägre känsla 

av tillhörighet. Det vill säga att de nya arbetsteamen består av nya konstellationer där nya 

normer, värderingar och nya relationer kan påverka tillhörighetskänslan. 
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Då informanterna inte känner sina nya kollegor tycks det vara lätt att placera in personer i 

stereotypa fack och bemöta dem utifrån förutbestämda uppfattningar. Respondenterna 

förklarar att de inte har vilja att etablera nya kontakter utöver de redan befintliga 

kontakterna på arbetet. ”Man ska inte vara vän med sina kollegor. Men det är som jag sa 

förut, är man på jobbet så är man på jobbet.”  

Nej, Jag vill inte etablera fler relationer, och det tycker jag inte man behöver göra heller, det vill säga, 

jag behöver inte känna alla mina kollegor privat. Jag har valt att inte ta det till en privat relation utanför 

arbetet, jag blandar inte ihop arbete och privatliv 

Detta kan förklaras utifrån Von Wright och Goffman att detta förhållningssätt kan 

resultera i etikettering och att sätta människor i stereotypa fack. Goffman menar att 

etikettering skulle kunna utgöra en risk för en persons välmående då personen kan bli 

stämplad utifrån andras fördomar. Detta skulle kunna förklara att samarbete kan påverkas 

av etikettering då personens “verkliga” personlighet inte får möjlighet att träda fram vilket 

kan resultera i ett minskat välmående. May (2011) menar också att det är av vikt för 

välmåendet vilka relationer som människan ingår i. Vi tenderar att känna tillhörighet till 

dem som vi delar samma kultur vanor, traditioner och seder med. Två av respondenterna 

beskriver att de upplever att faktorer som personkemi och kulturell bakgrund är av 

betydelse för ett väl fungerande samarbete. En av respondenterna beskriver bland annat att 

denne samarbetar bättre med kollegor där god personkemi existerar. Personen berättar att 

det är liknande erfarenheter och värderingar som utgör en samstämd personkemi. 

Vidare tänker vi att människans kulturella kapital kan komma att påverka graden av 

tillhörighetskänsla. Collins (2004) menar att när människor besitter liknande kulturellt 

kapital genereras en högre grad av emotionell energi vilket leder till tillfredställelse i 

interaktionen med andra för individen. Collins menar också att hög grad av emotionell 

energi resulterar i att individen kan erhålla känsla av självförtroende, styrka, entusiasm 

och initiativtagande, vilket skulle kunna resultera i ökad arbetsprestation och 

förutsättningar för bättre samarbetsvillighet. Detta kan vi koppla till vad våra respondenter 

säger, att det är av större vikt och mer givande att personer de umgås med på arbetet har 

liknande intressen eller kulturella och sociala erfarenheter. Respondenterna säger att de 

kan tala med alla men att det är mer givande att prata med kollegor som är mer lika dem 

själva och delar samma erfarenheter åsikter, värderingar och kulturell bakgrund. Detta 
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innebär att de får ut mer emotionell energi av att umgås och arbeta med likasinnade 

kollegor. 

Sammanfattningsvis visar empirin att känsla av tillhörighet är en viktig faktor för ett väl 

fungerande samarbete. Tillhörighet genererar en harmonisk känsla vilket kan vara 

gynnande för samarbete och att människan kan utveckla goda relationer på arbetet men 

också stabilitet i sig själv och kan fokusera mer på samarbetet och de arbetsuppgifter som 

skall utföras. 

6.2 RELATIONER PÅ ARBETSPLATSEN 

6.2.1 SKAM OCH STOLTHET, SOCIALA BAND 

 

Utifrån empirin kan vi konstatera att konformitet tycks ha en större inverkan när grupper 

är nyskapade och där osäkerhet förekommer individerna emellan. Under studiens gång ser 

vi att nytillkomna inom arbetslaget verkar ha en större tendens att anpassa sitt beteende 

och en mer avvaktande hållning till arbetslaget vilket kan komma att påverka samarbetet. 

 
Jag vet ärligt talat inte om jag skulle vågat uttryckt mig om ja visste att de gick emot alla andras 

åsikter. Då jag e ny kanske jag skulle anpassa mig. Men samtidigt skulle jag kunna uttrycka mig och 

klaga på saker, då jag ändå inte vet om jag kommer tillbaka till arbetet nästa dag, för att jag har blivit 

omplacerad igen, med tanke på min anställningsform 

 

Utifrån Scheff (1990) skulle skam vara en central känsla bland de anställda som förhåller 

sig konformt då de inte vill uppfattas som avvikande och utsättas för sanktioner. Detta 

skulle kunna förklara de få respondenters svar, att de anpassar sig för att de inte vill 

hamna i utanförskap och bli baktalade. Ett konformistiskt beteende skulle också kunna 

vara ett resultat av att starka sociala band inte är etablerade då människan har en tendens 

att vilja känna tillhörighet. Scheff (1990) menar att människan har en benägenhet att 

anpassa sig för att bli omtyckt och bli accepterad, i detta fall inom arbetslaget. 

 
Det är klart, människan är ganska anpassningsbar och vissa mer eller mindre. Jag anser mig själv vara 

anpassningsbar. I situationer där jag egentligen inte håller med. Jag tror att i och med att man vill känna 

samhörighet så har man nog en tendens till att göra det 
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Scheff (1990) menar att människans grundläggande känslor och beteende styrs av 

emotionerna skam och stolthet och att dessa emotioner kommer att påverka hur 

konformiteten upprätthålls för att skapa tillit och respekt. Vi ser att när en anställd 

etablerat starka sociala band inom arbetsgruppen tycks det konforma beteendet minimeras 

när känsla av trygghet råder inom gruppen. En avgörande faktor som skulle kunna vara av 

betydelse inom detta område skulle kunna utgöras av personens status i gruppen. Med 

andra ord att denne besitter popularitet inom gruppen. Då en person etablerat trygga 

kontakter och där personens status kan utvecklas inom gruppen kan personer komma att ta 

på sig informella ledarroller. Vissa respondenter förklarar att de inte ställer sig konforma 

till gruppen och en anledning och förklaring skulle kunna vara att dessa intagit informella 

ledarroller och är därmed upprättare och skapare av normer och regler för gruppen. Detta 

kan stärkas av John Gastils (2010) begrepp statusskillnader. Gastil beskriver att det ofta 

föreligger en struktur och olika statusskillnader som resulterar i gruppens funktionalitet 

och hur en grupp skall framträda. Status och rollfördelning tydliggörs genom 

gruppmedlemmarnas specifika erfarenheter, kunskap och prestige. Gastil diskuterar också 

att makt och inflytande har en inverkan på vilka roller som fördelas inom gruppen. Den 

individ som har hög status i gruppen har med andra ord förmågan att konfigurera om 

ordningen i gruppen och påverka normer, beteenden och attityder till skillnad från vad en 

lågstatusmedlem kan påverka (Gastil 2010, s. 147-150). En anställd som känner större 

trygghet och innehar större kunskap inom arbetet kan då inta en högre statusroll eller 

informell ledarroll vilket kan leda till att ett konformistiskt beteende inte är nödvändigt då 

andra kollegor bör rätta sig efter denne.   

Scheff (1990) menar vidare att när människan upplever hög grad av närvaro av sanktioner 

kommer vi att vara mer benägna till konformitet. Respondenterna beskrev att de inte 

upplevde att deras avvikande åsikter resulterade i bestraffningar från omgivningen. Detta 

kan vara ett resultat av att arbetsgrupperna är väl etablerade och där de anställda redan har 

bestämda roller inom arbetsgruppen.  På grund av den rådande omorganiseringen och där 

nya grupper utformats kan vi anta att det råder en osäkerhet kring de rådande normerna 

och statusrollerna inom gruppen. De nyanställda eller de omplacerade anställda kan då 

bete sig mer konforma då dessa inte har erfarenheter av den nya gruppstrukturen, 

normerna eller ifall sanktioner upprättas inom arbetslaget vid avvikande beteende. Detta 

kan stärkas med John Gastils (2010) resonemang kring begreppen konformitet och 

foglighet. Som tidigare nämnts beskriver Gastil att konformitet handlar om att människan 

rättar sitt beteende för att passa in i den rådande gruppen och dess rådande normer och 
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värderingar. Fogligheten inbegriper djupare anpassning där människan är medgörlig och 

har en önskan om att uppfylla de kriterier och normer som satts inom gruppen. Att 

människan fogar sig handlar om att följa gruppens regler och riktlinjer samt att ha en 

tendens att ge efter för andras uppfattningar, det vill säga att sätta sig i en underordnad 

position av samarbete och lydnad. Detta beteende upprättas i större utsträckning av 

nyvärvade medlemmar menar Gastil. Den nya medlemmen är passiv och återhållsam för 

att studera gruppens dynamik, hierarki, och hur sanktioner upprätthålls innan denne kan 

bli en fullvärdig medlem eller att känna trygghet (2010, s. 196-198). 

Vi kan utifrån resultatet och teorin se att arbetsgruppen upprättat olika normer och regler 

och där personerna gemensamt har ingått i en överenskommelse att alla skall få uttrycka 

sin åsikt och komma till tals. Däremot har delar av arbetsstyrkan anammat det dessa 

privilegium mer än andra. Stolthet är inget som våra respondenter yttrar sig om. Vi 

uppfattar att det råder en stolthet när respondenterna utfört lyckade arbetsuppgifter 

tillsammans vilket stärker de sociala banden mellan kollegorna. Stärkta sociala band är 

något som vi tror är en gynnsam förutsättning för ett väl fungerat samarbete. 

 

6.2.2 ARBETSGRUPPENS SYN PÅ INDIVIDEN 

 

Moira von Wright (2000) beskriver att beroende på vilket perspektiv människan betraktas 

utifrån kan det ge olika utfall. Vad vi kan se i och tolka utifrån det empiriska materialet är 

att personer ser sina kollegor främst utifrån ett punktuellt perspektiv, medan de mer nära 

relationerna kan beskrivas utifrån ett relationellt perspektiv. Eftersom respondenterna 

beskrivit att de inte vill ingå i så många relationer eller ha mer vänskapliga relationer till 

sina kollegor på arbetet kan detta komma att påverka deras förhållningssätt till varandra 

och därmed samarbetet. På vilket sätt det kan komma att påverka är att relationer mellan 

kollegor kan bli asymmetriska, det vill säga ojämna. Anställda favoriserar delar av 

arbetslaget och håller andra på en mer distanserad vänskapsnivå. “De jag jobbat med i tre 

år, de är en trygghet för mig. När man går in och jobbar med andra, jobbar man med 

andra förutsättningar. Då lägger jag ribban någon annanstans än vad jag begär av mina 

andra kollegor” 
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Alltså det är klart att man kommer vissa kollegor närmare en andra, men det handlar inte enbart om hur 

man arbetar utan det handlar ju även om hur man klickar på andra sätt också, alla kollegor klickar man 

ju inte så med privat. Men gör man det så går ju samarbetet lite lättare med.  

 

Det som ligger till grund för dessa val tycks utgöras av bland annat likhet och olikhet i 

arbetssätt och värderingar om hur arbetet bör utföras. Andra aspekter som kan komma att 

påverka att en arbetsgrupp är asymmetri i vänskapsrelaterade förhållanden som kan bero 

på hur personkemin fungerar bland kollegorna. Det kan råda ett stereotypt tänkande och 

etikettering av andra kollegor som resulterar i att en närmare kontakt inte tas där individen 

kan få en djupare kännedom om individen och se bortom stereotyperna. 

Resultatet kan förstås utifrån ett punktuellt perspektiv där samarbete mellan kollegor kan 

hindra dessa från att få tillgång till information som andra inom arbetsteamet kan besitta. 

Det punktuella perspektivet se endast till det ytliga hos individen och resulterar med andra 

ord i ett hämmande av utvecklingen i gruppen men också för individen. Moira von Wright 

(2000) menar att ett punktuellt perspektiv placerar människor i förutbestämda fack och 

etiketterar människan vilket också kan komma att påverka en grupps samarbete men också 

relationen mellan kollegorna. Erving Goffman (2001) talar också om etikettering och 

beskriver bland annat att ett samhälle har en förmåga att dela in människor i kategorier 

och bestämmer vilka avvikande egenskaper som skall uppfattas som naturliga eller 

onaturliga. En person som blir placerad i ett fack efter egenskaper eller eventuella 

anpassningsproblem kan komma att utveckla en känsla av självhat eller nedsatt 

uppskattning av det egna jaget i närvaro av andra personer. Andra känslor som uppstår är 

misstänksamhet, depressioner, ängslighet och förvirring (2001, s.11-18). Ett relationellt 

perspektiv skulle därmed kunna minimera dessa konsekvenser och öka produktivitet och 

självutveckling samt generera ett gott samarbetsklimat. 

 

Utifrån empirin när respondenterna talar om favorisering och rättvisa kan vi se att det 

existerar en orättvisa på arbetet. Detta tar sig i uttryck i bland annat favorisering från 

chefer menar respondenterna. Detta kan resultera i konflikter mellan kollegor men även i 

relationen mellan anställd och arbetsgivare. Konsekvensen av orättvisa och konflikter 

mellan kollegor beskriver respondenterna kan komma att påverka viljan till samarbete och 

ett undvikande att ingå i relation till individen. En av respondenterna uttryckte sig bland 

annat: “Man är inte lika öppen till den personen” 
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Tayler (2012) beskriver att för att ett bra samarbete skall finnas är det av vikt att alla 

parter åsidosätter sitt egenintresse och att de är villiga att tillämpa gemensamma regler och 

konformitet. Informanterna beskriver att konformitet inte är ett beteende som existerar 

eller upprätthålls på arbetet vilket skulle innebära att ett gemensamt förhållningssätt inte 

skulle vara möjlig på denna arbetsplats. Att åsidosätta sitt egenintresse skulle också vara 

något som skulle bli problematiskt då många på arbetet innehar ett punktuellt perspektiv 

till hur de förhåller sig till sina kollegor vilket innebär ett självcentrerat synsätt. Avsaknad 

av respekt och grupperingar kan vara en förklaring till varför det förekommer 

kategoriseringar mellan kollegorna likaså etikettering och förminskning bland kollegorna. 

Den respekt som borde finnas och som bidrar till bättre samarbete är med andra ord inte 

existerande i lika stor utsträckning på detta arbete. 

6.2.3 KOMMUNIKATION 

Resultatet visar att det existerar bristande kommunikation på arbetet. Respondenterna talar 

om att de inte får ta del av samma information som andra eller att information kan komma 

från olika håll. Bland annat att det fungerar som “viskleken” och kan resultera i felaktig 

information.“Ibland kommer informationen ifrån annat håll och det är detta jag menar 

med viskningsleken. Livsfarligt!” 

 

Detta är något som respondenterna önskar att minimeras på arbetet. Detta tycks gälla både 

kollegorna emellan men även från ledningens håll. Utifrån David (2014) påverkar 

kommunikationen samarbetet på ett arbete. Respondenterna säger bland annat att 

kommunikation är en fundamental grund för att ett samarbete och för att en organisation 

skall fungera på ett gynnsamt sätt. Då det existerar ett självcentrerat förhållningssätt bland 

några i kollegiet vilket innebär att dessa tänker på sig själva och andra skall rätta sig efter 

dem kan detta komma att påverka kommunikationen mellan de anställda. Likaså att det 

existerar olika vänskapsgrupper påverkar kommunikationen inom kollegiet. Exempel på 

detta är att det existerar en “viskningslek” och att det förekommer skvaller och 

favoriseringar på arbetet. Artikelförfattaren beskriver också att vanligt förekommande 

konsekvenser av dålig kommunikation är hotad arbetsmoral men det kan även resultera i 

stress och sjukskrivningar vilket i förlängningen kan orsaka förluster för företaget. 

Sjukskrivningar och sämre välmående är något som empirin visar föreligger på 

arbetsplatsen och är något som verkar öka, vilket då stärker teorin om att det existerar 
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dålig kommunikation. “Informationen ibland kan komma ifrån lite många håll för, att allt 

är lite svajigt...Jag har varit sjukskriven hemma nu ett tag för detta” 

 

Den gemensamma nämnaren för alla aspekter som berör relationer på arbetet är 

bemötande. Relationer på arbetsplatsen är av betydelse för gott samarbete likaså att inneha  

respekt och tillit till sina kollegor. Arbetarna besitter olika sociala och psykologiska 

förutsättningar som påverkar deras relationer på arbetet och därmed deras förhållningssätt 

till samarbete. Utifrån empiri och teori existerar det dessvärre inte en tillräckligt bra 

respekt, förståelse, beröm och kommunikation mellan kollegorna, då det existerar ett 

självcentrerat synsätt bland många av de anställda. Det existerar grupperingar vilket 

resulterar i skvaller och etikettering av andra kollegor vilket medför ett negativt 

förhållningssätt till övriga kollegor som inte ingår i den specifika gruppen. Detta kommer 

att påverka samarbetsförmågan mellan kollegor och bemötandet till andra i 

mellanmänskliga relationer. 

6.3 KONFORMITET PÅ ARBETSPLATSEN 

Vi ställer oss frågan om vikten av konformitetens betydelse för främjande av gott 

samarbete. Tayler (2012) argumenterar för och försöker påvisa hur rättvisa och 

gemensamma regler kan vara en grund för ett effektivt och funktionellt samarbete inom 

grupper, kollektiv och organisationer. Utifrån Tayler (2012) jämför vi konformitet med 

ordning och struktur och menar att en grupp där konformitet inte existerar i någon 

utsträckning skulle gå att jämföras med ett samhälle som inte består av lagar och regler. 

Med andra ord ett samhälle präglat av lägre strukturering och ordning. Konformitet borde 

då vara av betydelse för samarbete i den utsträckning att den skulle kunna generera 

ordning och struktur där personalstyrkan tillsammans skulle arbeta mot organisationens 

mål och uppdrag. Konformitet är något som respondenterna menar inte existerar i den 

utsträckning som den borde. Det är blandade åsikter om huruvida konformitet inom 

arbetsgruppen skall finnas eller inte. De menar att informella sanktioner kan uppkomma 

om ett konformistiskt beteende inte upprätthålls inom gruppen. Sanktioner sker genom 

baktal och förtal vilket också påverkar deras insatser i samarbetet. Förtal och skvaller 

inom gruppen leder till slitningar i relationerna och skapar grupperingar menar 

respondenterna. Även känslan av trygghet minimeras och känslan av arbetsglädje 

försvinner då de sociala banden blir hotade. Rättvisa inom arbetet är också något som 
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respondenterna diskuterar. Informanterna menar att det existerar orättvisa i form av 

favorisering vilket också påverkar deras förhållningssätt till sina kollegor och chefer men 

också till samarbetet. Då det existerar brist på struktur, bristande konformism och rättvisa 

styrker detta Taylers resonemang om att dessa aspekter kan påverka samarbetet negativt. 

Hackman (2002) till skillnad från Tayler, menar att det är av vikt att det finns en avvikare 

som går emot konformiteten för att ett gott samarbete skall existera. Det vill säga att 

avvikaren ifrågasätter och genererar ett innovativt tänkande för gruppen. En avvikare 

ställer sig inte konform vilket resulterar i en utveckling för gruppen och öppnar upp för 

nya synsätt och idéer. Detta diskuterar även en av våra respondenter då denne beskriver att 

en person som tagit på sig en avvikande roll eller en roll som ifrågasättare är av betydelse 

för samarbetet. 

Det har alltid varit min roll att agera kärringen mot strömmen. Jag var nog mer påstridig förr i tiden än 

vad jag är idag. Jag har upplevt det både positivt och negativt. Jag är på gott och ont, gruppstark. När 

jag kände att det inte hände någonting inom gruppen kunde jag gå tvärt emot vad alla sa bara för att 

sätta igång diskussioner. 

Skulle alla anställda tycka likadant skulle detta kunna påverka gruppen att stagnera 

gällande tankesätt och arbetsutföranden. Detta är något som John Gastil (2010) också talar 

om. Gastil talar om groupthink och begreppet djävulens advokat. Gastil förklarar att 

grupptänkande är ett tillstånd där rationaliserad konformitet uppstår inom en grupp. Gastil 

menar att en grupps normer och värderingar genomsyras av en gemensam föreställning 

kring värderingar eller åsikter. Avvikande åsikter anses som hot gentemot gruppen och 

därmed fogar sig individen efter majoritetens normer och värderingar för att inte uppfattas 

som falsk. För att bibehålla god balans inom gruppen övertalar individen sig själv att 

gruppens åsikter och tankar är rätta och nedvärderar därmed sina egna värderingar. 

Genom att det sker ett så kallad grupptänkande kan ett fel beslut fattas vilket kan ge 

negativa konsekvenser. För att minimera risken av felaktiga beslut kan gruppen tillsätta en 

djävulens advokat. Denne agerar som ifrågasättare och någon som skall bidra med 

innovativa idéer för att gruppen skall kunna generera goda beslut (2010, s. 81-82). En 

“djävulens advokat” kan vi då se att ovanstående respondent utnämnt sig själv till då 

denne agerar “kärringen mot strömmen” Det finns en risk när en grupp har någon som 

ifrågasätter att tillhörighet och gemenskap hotas bland de anställda. Samtidigt som ett 

avvikande beteende gynnas kan det påverka andra faktorer som är av betydelse för 

samarbete som tillhörighetskänsla och gemenskap. 
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May (2011) menar att konformitet också kan vara kulturbundet där olika personer innehar 

olika moral och kulturella föreställningar om konformitet och hur relationer upprätthålls. 

Utifrån respondenternas svar ser vi att det existerar olika kulturell bakgrund bland 

kollegorna. Alla har olika uppväxtförhållanden och olika etniska bakgrunder. Detta kan 

vara en förklaring till varför det förekommer olika värderingar till upprätthållande av ett 

konformistiskt förhållningssätt på arbetsplatsen då det kan existera moraliska skillnader 

och kulturella föreställningar om hur människan bör vara. 

Sammanfattningsvis tror vi att ett konformistiskt beteende i allmänhet och i den specifika 

gruppen vi studerat kan gynna samarbetet då det utgör en struktur och ordning för gruppen 

för att gruppen skall kunna nå de gemensamma mål som eftersträvas. Vidare menar vi att 

konformiteten kan bidra med känsla av tillhörighet, respekt och initiativtagande och 

motverkar känslan av utanförskap och ensamhet. Dock tror vi också att en återhållsam 

konformitet där personer får lov att uttrycka sina åsikter trotts motstridiga åsikter är 

gynnande för en grupps utvecklande och för ett bättre fungerande samarbete. 

7 SAMMANFATTANDE AVSLUTNING OCH REFLEKTIONER 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat. Det innebär att vi kommer att 

svara på studiens frågeställning. Vi kommer också att diskutera anknytningsteori i 

förhållande till samarbete då vi menar att det kan vara en betydande variabel för att 

förstå förhållandet mellan samarbete och den enskilda individens beteende. 

Anknytningsteorin är inte en central del i studien men är ett ämne som vidare kan 

studeras för att öka förståelsen av människans beteende i relation till 

kooperation.  Kapitlet avslutas med kritik av det egna arbetet och reflektioner kring vad 

arbetet framställt. 

Vår undersökning har förtydligat och förstärkt vår förförståelse.  Vår förförståelse 

baserades på att orättvisa, tillhörighet, skilda kulturella normer, värderingar och 

förhållningsätt i mellanmänskliga möten hade en inverkan på människor i relation till 

andra individer. Utifrån dessa skiljaktigheter mellan människors förhållningssätt kommer 

samarbetet att formas. Studien har vidare tydliggjort att det förekommer flera olika sociala 

processer och förhållningssätt som påverkar samarbete. Utöver de vetenskapliga teorier vi 

valt att tillämpa ser vi att även artikelförfattarna Tayler, Mohammad & Muhammad, 

Harms. P.D. och Davids tidigare berörda aspekter har en inverkan på samarbete så som 
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kommunikation, vänner, rättvisa och anknytning. Artiklarnas nämnda aspekter har alla en 

betydande roll för samarbete men kommunikation tycks vara den fundamentala grunden 

för väl fungerat samarbete, som även Conrad (2014) lyfter fram. Utifrån respondenternas 

intervjuer framgår det att det finns många aspekter som inverkar och påverkar hur de 

förhåller sig till samarbete och hur samarbetet tar sig uttryck. Utöver kommunikation 

framgick det att respondenterna ansåg att kollegors bemötande gentemot varandra var av 

stor betydelse för ett bra samarbete. Respondenternas centrala diskussioner handlade om 

bemötandet till kollegor och att de hade en stor inverkan på hur de skulle förhålla sig till 

andra kollegor och därmed också i samarbetssituationer. Kommunikation och bemötande 

tycks vara de centrala aspekterna som är avgörande och lägger grunden för hur samarbete 

kommer att ta sig i uttryck. Avsaknad av kommunikation och bristande förhållningssätt i 

bemötande har visat sig resultera i att det som är betydande för samarbete kan komma att 

påverkas så som tillhörighet, rättvisa, konformitet etcetera. Bra bemötande ligger till 

grund för god kommunikation och dess utveckling. Existerar inte ett gott bemötande kan 

inte kommunikationen föras konstruktivt. Avsaknad av kommunikation lämnar inte 

utrymme för skapande av sociala relationer och påverkar också tillhörigheten. Utan en väl 

fungerande kommunikation kommer acceptans och förtroende för andra individer inte att 

ha möjlighet att utvecklas i samma utsträckning som om kommunikation förelåg. Med 

kommunikationens hjälp kan individen ge beröm till kollegorna och på så vis skapa en 

känsla av stolthet vilket kommer stärka gruppens relationer och “vi” känsla och öka 

gruppmedlemmarnas välmående. Utan kommunikation är det lättare att etikettera och sätta 

kollegor i stereotypa fack vilket skapar grupperingar och klyftor. 

Det tycks inte vara den enskilda aspekten eller förhållningssättet som lägger grunden för 

ett väl fungerande samarbete. Aspekterna har en korrelation till varandra och påverkar 

varandra. Ett exempel på detta är att ett gemensamt kulturellt kapital i sig inte bidrar till 

bättre samarbete utan att det kulturella kapitalet resulterar i att kollegorna finner ökad 

gemenskap och samhörighet. Det i sin tur bidrar till känsla av tillhörighet och 

välbefinnande som i sin tur bidrar till bättre samarbete. Det är av betydelse med 

vänskapliga relationer mellan kollegorna och att det finns en möjlighet att samtala och 

känna trygghet för att ett väl fungerat samarbete skall existera. Mohammad & Muhammad 

(2011) diskuterar att organisationer bör uppmuntra till informella vänskapsrelationer på 

arbetet då detta också gynnar organisatoriska mål. Att ha vänskapliga relationer tror vi 

också kan påverka organisatoriska utfall negativt då det kan komma att hota 

produktiviteten inom arbetslaget. Det tycks även kunna utgöra ett hinder för att agera 
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professionellt i arbetsrelaterade uppgifter och resultera i grupperingar och slitningar 

gentemot andra grupper inom arbetslaget.   

Andra faktorer som kan komma att påverka de mellanmänskliga relationer och 

grupperingar kan utgöras av anknytningsstilar vilket vi har kunnat se utifrån 

respondenternas svar där personer med otrygg anknytning söker sig till relationer där de 

finner trygghet. Likaså som Harms (2010) diskuterar i sin artikel att en individ vid ångest 

söker sig till trygga relationer för att öka sin överlevnadsutsikt tycks personer på 

arbetsplatsen söka sig till trygga relationer för att undvika känslan av ångest eller känsla 

av utanförskap. Ett antagande vi har är att personer med otrygg anknytning kan komma att 

skapa “vi och dom” grupper inom arbetslaget där de favoriserar sin “in-grupp” för att hålla 

andra på distans för att trygga sin egen tillhörighet och för att minska känslan av ångest 

och risken för utanförskap. En annan spekulation är även att detta kan leda till baktal och 

förtal för att stärka “in-gruppen” i hopp om vidare existens av “in-gruppen” ska kvarstå 

och tryggheten ska upprätthållas. Detta påstående stärks av Harms (2010) då han menar att 

otrygga anknytningspersoner är mindre benägna att hjälpa andra gruppmedlemmar eller 

underlätta för arbetsgruppernas sammanhållning. Vi tror dock att benägenhet för 

hjälpbeteende och underlättande för sammanhållning existerar i de “inne-grupper” som 

personerna är benägna att etablera för sin egen trygghets skull. 

Vi tror att ett rättvist förhållningssätt också kan komma att påverkas om personen har en 

otrygg anknytning. Rättvisa enligt Tayler (2012) utgör en viktig komponent för samarbete 

då detta främjar social harmonisering och underlättar lösandet av arbetsrelaterade 

konflikter då det går att hänvisa till gemensamma regler. Tayler menar också att det är av 

betydelse att åsidosätta sitt egenintresse och därmed anpassa sitt beteende efter gruppen. 

Ett antagande vi har är att en otrygg anknytningsperson kan komma att handla efter sitt 

egenintresse för att säkerställa trygghet och minimering av ångest kan det komma att 

påverka dennes handlingar kring rättvisa. Att inneha en otrygg anknytning och vilka 

psykologiska och sociala konsekvenser det medför för människan är ofta något som är 

omedvetet för den enskilda individen. Därmed sker de ovan nämnda handlingarna oftast 

omedvetet. 

Människor kommer alltid att inneha skilda sociala och psykologiska förutsättningar som 

olika kulturella kapital, anknytningsmönster och sociala behov som kommer att prägla 

människans relationer. Dessa ovan nämnda aspekter är något som vi kan konstatera 

påverkar arbetarnas förhållningssätt och attityder till varandra men också i 

förhållningssättet till samarbete då de innehar olika moraliska och kulturella 
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föreställningar och erfarenheter. Att lära sig att kunna respektera andra människors 

kulturella, sociala och psykologiska förutsättningar och bakgrund kan bidra till skapande 

av en betydande acceptans för varandras olikheter vilket kan öka tillhörighetskänslan men 

också tryggheten relationer emellan vilket gynnar samarbete. 

Vad som är viktigt att belysa är att dessa förhållningssätt inte alltid är avgörande för hur 

samarbete kommer att gestalta sig. Det är snarare av betydelse att ha dessa sociala 

processer och förhållningssätt i åtanke. Det vill säga att vetskapen om dessa sociala 

förhållningssätt och sociala processer kan generera i större förståelse för varandras 

olikheter vilket främjar samarbete. 

7.1 REFLEKTIONER KRING UPPSATSARBETETS METODOLOGI 

Detta kapitel innehåller reflektioner över det egna arbetet och vad arbetet framställt. 
 

Syftet att undersöka vilka sociala processer och förhållningssätt som är betydande för 

samarbete har under examensarbetets gång uppfylls. Det resultat vi har fått fram bidrar 

inte med någon ny kunskap inom forskningen utan bekräftar och stärker redan existerande 

forskning. Studien sammanställer delar av tidigare forskning med fokus på sociala 

processer och förhållningssätt som är av betydelse för hur samarbete framträder. Vår 

kunskap om informanternas förhållningssätt till de aspekter vi undersökt i relation till 

samarbete är begränsad vilket gör att vi inte helt kan avgöra hur dessa aspekter påverkar 

samarbete överlag. Studiens metodologiska tillämpning baseras på beskrivningar av 

upplevelser vilket gör att det blir svårt att tillämpa exempelvis anknytningsteorin då delar 

av anknytningsteorin bygger på omedvetna beteendemönster hos människan. Vi har 

därmed valt att tillämpa anknytningsteorin och Harms (2010) i vår reflektionsdel. Detta då 

det är svårt att genom enbart intervjuer få korrekt validitet av hur anknytningsstilar 

påverkar en människas beteende. Vid en eventuell uppföljning av studien bör fokus ligga 

mer på att undersöka hur anknytningsmönster står i relation till respondentens 

samarbetsprestation utifrån en observerbar studie för att uppnå en mer valid slutsats. 

Något som varit svårt under arbetets gång har varit att utforma intervjufrågor för att få 

relevant information om det valda ämnesområdet. Att tidigt i studien läsa in oss mer på 

teorierna och att utveckla bättre intervjufrågor utifrån de teoretiska utgångspunkterna hade 

resulterat i bättre och mer omfattande empiri. Detta har resulterat i en svårighet att 

framställa en analys som går i dialog med empirin. Det hade varit bättre med en mer 

omfattande empiri utifrån andra intervjuteman och frågor. Studiens analysdel och 
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resultatdel kan vidare uppfattas som begränsad information och detta beror på att 

respondenternas intervjusvar stundvis var motsägelsefulla vilket resulterat i att vi ibland 

har upplevt det svårt att belysa vad det är respondenterna säger. Detta har också resulterat 

i att vi har uppfattat att det funnit en viss svårighet att skapa en dialog mellan empiri och 

teori på ett tillfredställande sätt. 

Vidare finner vi att vi i analysdelen har fokuserat på hur avsaknaden av de aspekter vi 

undersökt generellt påverkat samarbete och individen på arbetsplatsen. Vi anser nu i 

efterhand att vi borde ha lagt mer fokus på hur aspekterna påverkar individen och 

samarbetet i den aktuella kontexten under den tidsperiod vi gjorde den faktiska 

undersökningen. Med andra ord, att vi borde vara försiktiga med att dra generella 

slutsatser och fokusera mer på vad det är som faktiskt sker och händer på arbetsplatsen 

relaterat till teorierna. Då vår studie handlar om att öka förståelsen för vilka sociala 

processer och förhållningssätt som är betydande för samarbete går det inte att bortse ifrån 

konsekvenserna av avsaknaden av dessa aspekter. Detta har då resulterat i att studiens 

inriktning och fokus ligger på vad som sker om dessa aspekter inte upprätthålls eller om 

det finns en avsaknad av dem. 

Arbetets inriktning har också under arbetets gång omstruktureras då vi fann vissa teman 

svåra att intervjua om och ansåg att deltagande observation var mer lämpad för dessa 

teorier. Att genomföra deltagande observationer skulle varit gynnsamt och gett mer 

omfattande empiri för studien, men tid för deltagande observationer fanns inte. Vår 

närvaro under observationer skulle också kunna påverka individerna på arbetsplatsen 

vilket skulle resultera i bristande validitet i observationerna. 

Överlag har intervjuerna under arbetets gång ändå fungerat bra. Dock anser vi att många 

av respondenterna inte tänkte till ordentligt innan de gav svar på frågorna. Detta tycker vi 

har resulterat i många ytliga svar från respondenterna där vi började ifrågasätta validiteten 

av svaren. Vi upplevde att en del svar kunde präglas av ironi vilket gjorde det svårt för oss 

att tolka vad som egentligen menades. 

För att återknyta till studiens syfte, finner vi att studien har gett oss fördjupad kunskap om 

vilka aspekter som är av vikt för att ett gott samarbete skall existera. Ämnet har visat sig 

vara av relevans och av intresse för människor som vi haft förmånen att diskutera ämnet 

med. 
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Socialpsykologi syftar till att skapa större förståelse kring människans beteenden som 

påverkas av det påtagliga eller underförstådda närvaron av andra människor. 

Socialpsykologi fokuserar på psykologiska såväl på de sociala aspekter och de möten och 

relationer som finns mellan människor. Människor står alltid i samspel med varandra där 

bland annat anknytningserfarenheter påverkar dessa samspel. Anknytning är ett område 

som kan studeras och diskuteras som betydande för den fortsätta utvecklingen hos 

individen. Med andra ord är barnet beroende av mänsklig kontakt, trygghet och omsorg i 

den relationella kontexten för att kunna utvecklas. Omvårdnadspersonen är 

utgångspunkten för barnets framtida relationer samt personlig interaktion och förståelse. 

Anknytningsteorin kan också förklara hur individer reagerar när emotionell ambivalens 

uppstår eller när trygghet försämras samt hur de förhåller sig till konflikthantering eller 

samarbete. Vad vi fann intressant under studiens gång var huruvida individer med olika 

anknytningsstilar hanterar konflikter. Under intervjuerna ställde vi frågor om anknytning i 

relation till samarbete. Vi fann svaren intressanta där bland annat frågor om konflikter 

uppstod och att respondenterna hade olika förhållningssätt till och synsätt på 

konflikthantering. Likaså att personer med olika anknytningsstilar samarbetar med olika 

förutsättningar är det högst intressant att forska vidare kring hur individer med olika 

anknytningar förhåller sig till konflikthantering i såväl privata relationer som på arbetet. 

Det som vore intressant att undersöka är hur personer med olika anknytningsmönster 

förhåller sig till en konflikt. Vilka roller de intar i konflikter och hur det påverkar den 

mellanmänskliga relationen. 
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