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ABSTRAKT 
I studien undersöker vi vilka faktorer som bidrar till ett välfungerande arbetsteam utifrån ett 

arbetstagarperspektiv. Vi har avgränsat oss till en kommunal verksamhet och mer specifikt 

till två tillagningskök som genomgått en omorganisering. Vi har genomfört åtta intervjuer 

med två arbetsteam som vi valt att kalla Hagaboda och Rosalund. Vi har då använt oss av en 

kvalitativ metod och utgått från en hermeneutisk ansats. Vi har utgått från fyra olika teorier 

Abraham H Maslows behovsteori, Jack R Gibbs kommunikationsmönster, Robert Karsek 

och Töres Theorell utvecklande krav- kontroll och stödmodell samt Karl Marxs 

alienationsteori. Studien visade att en av de viktigaste faktorerna är både formell och 

informell kommunikation då de handlar om spontan och öppen kommunikation. En annan 

viktig faktor är gemenskap och samarbete då det främst handlar om att aktivt anpassa och 

utforma metoder för att skapa en ”lag anda” både på men även utanför arbetsplasten. Studien 

visade även att socialt stöd är en viktig del för att ett team skall känna sig betydelsefullt och 

uppskattat och därigenom kunna ta initiativ och vara delaktiga på arbetsplasten. Vi kom fram 

till att skapandet av arbetsteam inte enbart är en arbetsform utan en tidskrävande process 

som handlar om att ta reda på medlemmarnas tankar och åsikter för att därigenom 

gemensamt skapa ett team som är anpassat för just ett specifikt team.  
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FÖRORD 
Vi vill rikta ett stort tack till vår kontaktperson som hjälpt oss göra denna studie möjlig. Vi 

vill även tacka deltagare för att ni tog er tid, utan er hade vår studie inte varit genomförbar. 

Ett stort tack till vår handledare Tora Dahl som hjälpt oss genom sitt stöd och vägledning. Vi 

är övertygade att våra insikter kring arbetsteam kommer att vara till stor nytta för fortsatta 

studier och arbetsliv. 
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1 INLEDNING 
Det första kapitlet inleds med en kortfattad inledning om det valda ämnet som sedan följs av 

en bakgrund av verksamheten vi valt att studera. Sedan följer en presentation av vårt syfte 

och frågeställningar. Kapitlet avslutas med avgränsningar samt en beskrivning av 

uppsatsens disposition. 

 

1.1 Inledning 
Det har skett en strukturell förändring på arbetsmarknaden både i västvärlden men även 

globalt. Dessa förändringar på arbetsmarknaden kan beskrivas i termer av teamorganisering, 

decentralisering och flexibilitet. Vi talar idag om ett ”postindustriellt samhälle” och 

”kunskapssamhälle” som innebär att tjänstesektorn blivit allt större och allt färre är 

sysselsatta i industrin. Teknologin och konkurrensen har både utvecklats och ökat globalt 

vilket bidragit till ett ökat behov av att arbeta mer effektivt och kreativt (Eisele, 2007:14). 

Detta har bidragit till ett behov av väl sammansatta team med individer som erhåller 

kompetens och olika förmågor. En organisationsform som kan anpassa sig till de nya 

förutsättningarna (Sandberg, 2011:54). Enligt Eisele (2007) bör organisationer satsa på 

arbetsteam då teamen kan höja innovationsförmågan i organisationen och kreativiteten hos 

individen (Eisele, 2007:14). ”Att betrakta teamet som ett effektivt instrument i arbetslivet är 

också ett sätt att betona human-kapitalets värde och söka vägar till en effektiv, ”mager” 

produktion” (Sandberg, 2011:57). Det handlar om att utnyttja tillgänglig kompetens genom 

att utbyta åsikter, erfarenheter och ha tillgång till varandras kompetens i team (Sandberg, 

2011:57). Allt fler organisationer utformar team eller anlitar konsulter som skapar team på 

olika arbetsplatser på dagens arbetsmarknad. En enkel sökning i till exempel sökmotorn 

google resulterar i olika konsultföretag som erbjuder teambildning. Deras hemsidor förgyllas 

med hur man skapar delaktighet och arbetsglädje genom att skapa arbetsteam på 

arbetsplatsen. De betonar fördelarna med att skapa arbetsteam som till exempel att 

medarbetare bygger upp tillit för varandra, rak kommunikation och att medarbetarna får en 

ökad förstålelse för varandra (www.arbetsglädje.se). De olika konsultföretagen betonar även 

hur man kan skapa ett framgångsrikt arbetsteam genom olika övningar vilka motverkar 

stress, ökar motivationen och hur man hanterar konflikter (www.edumera.se). Vi har 

fördjupat oss i en organisation som genomgått en organisationsförändring där de skapat 

arbetsteam.   

 

1.2 Bakgrund 
Föreliggande studie handlar om en kommunal verksamhet som genomfört ett 

förändringsarbete som inneburit förändring i avseende det sätt arbetsteam inom två 

tillagningskök är organiserade.  

År 2010 kom ett politiskt beslut om att den kommunala verksamheten, som är ändamål för 

vår studie, skulle genomföra ett förändringsarbete som omfattade hela den kommunala 

organisationen. Förändringsarbetets syfte handlade om att uppnå likvärdighet för 

medborgarna vilket innebär lika förutsättningar för samtliga medborgare oavsett vart man 

bor i staden. Det handlande även om att höja kvaliteten på arbetsteamen och uppnå 

effektivitet i arbetet men även koppla ihop ett antal arbetsplatser där varje arbetsteam har en 

gruppsamordnare som ska hålla ihop arbetsteamet och verka som enhetschefens förlängda 

arm. Arbetsteamet ska samarbeta i en större utsträckning och hjälpa varandra. Verksamheten 

strävade efter att få bort ensamarbete och därigenom få ett kollegialt stöd samt utveckla 

yrket. 

År 2011 trädde den nya organisationen i kraft och de anställda fick söka om sina tjänster, 

detta gällde för chefer och personal i administrationen. I den nya organisationen fastställdes 

 

http://www.arbetsglädje.se/
http://www.edumera.se/
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tre chefsled som bestod av stadsdelschef, områdeschef och enhetschef. Omorganiseringen 

bidrog till att nya tjänster och roller uppstod men även så kallade stuprör inom 

organisationen där varje område fick en enhetschef. Den tydliga avgränsningen mellan de 

olika områdena formade arbetsteam som bidrog till att ett samarbete mellan arbetsteamen 

och dess medlemmar nu ägde rum i större utsträckning. Arbetsteamen tilldelades en 

teamledare som idag både arbetar som en gruppsamordnare men även som en så kallad 

mellanhand mellan enhetschefen och arbetsteamen. 

En annan viktigt del i förändringsarbetet handlar om medarbetarskap där man vill få de 

anställda att förstå betydelsen av sitt arbete. Organisationen har inlett ett samarbete med 

hälsoinspiratörer för att främja medarbetarnas arbetsätt och tankesätt, detta på grund av att 

man vill förbättra de anställdas fysiska och psykosociala hälsa. Ett konkret exempel på hur 

de arbetar med medarbetarskap och för att förbättra hälsan är friskvårdsförmåner och 

friskvårdsaktiviteter.  Det sist nämnda innebär att de anställda umgås och hittar på aktiviteter 

tillsammans så som till exempel att fiska eller träna.   

 

Innan förändringsarbetet arbetade de anställda enskilt och de hade inga tydliga arbetsteam. 

Samarbetet mellan kollegorna samt mellan enheterna var inte självklart då det inte var någon 

fokus från ledningen på att samordna enheterna. Ett exempel på hur organisationen var 

uppbyggd kan man se genom en skola där rektorn var chef för olika områden som bland 

annat bestod av lärare, sjukvård, kost och lokalvård. Rektorn var alltså de anställdas chef 

och denne var ansvarig för arbetet, resurserna och hälsan. 

 

Organisationen som deltar i föreliggande undersökning har en policy som betonar 

hälsofrämjande syn- och arbetssätt. De anställda skall ha möjligheten till att påverka sin 

arbetssituation och känna deras individuella betydelse för helheten. Genom ett samtal med 

en områdeschef inom den kommunala verksamheten, som har haft ett omfattande inflytande 

i förändringsarbetet, har vi erhållit en djupare förståelse och förklaring av organisationens 

arbete
1
.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vilka faktorer kännetecknar ett fungerande arbetsteam i positiv bemärkelse utifrån ett 

arbetstagarperspektiv.  

 

Vi har valt att utgå från följande frågeställningar: 

- Vad utgör dessa faktorer?  

- Vilken betydelse har dessa faktorer i relation till teamet och deras sätt att organisera 

arbetet? 

 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till en kommunal verksamhet och mer specifikt till två 

tillagningskök. I tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter har vi inriktat oss 

enbart på de delar som berör team och de faktorer som behandlar ett teams betydelse men 

även funktion. Vi har utgått från Maslows behovsteori där vi utgått från de högre behoven 

då de är relevanta för vår studie. Vi har även utgått från Karasek & Theorells krav- kontroll 

och stödmodell där vi i delen av socialt stöd avgränsat oss till enbart stöd från chefen och 

mellan team medlemmarna. Vi har avgränsat oss till att utgå från arbetstagarnas perspektiv 

för att ta reda på vilka faktorer som bidrar till ett väl fungerande arbetsteam enligt team 

                                                 
1
 Informationen till bakgrunden är skriven utifrån ett möte med vår kontaktperson och 

områdeschef inom den kommunala verksamheten (121107) .  
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medlemmarna. Vi har i förlängningen valt att inte gå in på faktorer som ålder, kön och 

etnisk tillhörighet då dessa inte är relevanta för svår studie.  

             

1.5 Disposition 
I det första kapitlet presteras en inledning och en bakgrund till det valda området där vi 

beskriver hur arbetsmarknaden förändrats och att det ställs nya krav på arbetsmarknaden 

samt betydelsen av arbetsteam. Därefter beskriver vi den valda organisationens 

omorganisering de genomfört. Vidare introducerar vi vårt syfte och föreställningar samt 

avgränsningar och uppsatsens disposition. I kapitel två och tre tar vi upp tidigare forskning 

kring det valda ämnet samt de teoretiska utgångspunkter som vi lägger till grund för studien. 

I kapitel fyra tar vi upp studiens valda metod och diskuterar den valda metoden. Därefter 

följer studiens resultatdel där vi presenterar den insamlade empirin. I kapitel sex tar vi upp 

analysen där vi analyserar vårt framkomna resultat med tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkter vi haft som utgångspunkt. I det sista och avslutande kapitlet för vi en 

diskussion kring vårt valda syfte och frågeställningar samt en slutsats. Vi håller oss även 

kritiska i det sista kapitlet till vårt tillvägagångssätt och till vårt resultat. I slutet av uppsatsen 

hittar man referenser och bilagor.    
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel nedan presenteras tidigare gjord forskning kring vårt valda ämne. Kapitlet 

inleds med ett avsnitt med forskning kring team. Sedan introducerar vi faktorerna 

gemenskap och samarbete därefter följer faktorn kommunikation. Kapitlet avslutas med 

faktorerna initiativtagande och delaktighet.   

 

2.1 Team 
Daniel Levi (2007) beskriver skillnaden mellan en grupp och ett team då det ibland kan vara 

oklart, där han menar att en grupp förekommer av en anledning och utgörs av att individer 

har ett gemensamt mål. En grupp kan bestå av två till tusen medlemmar och i deras 

interaktion med varandra är kommunikation en central process (Levi, 2007:4f). En grupp 

kan utgöras både medvetet och omedvetet av individer då de erhåller lika egenskaper, ett 

exempel kan vara studenter som utgör en grupp i ett samhälle och kännetecknas av att de 

studerar. Ett team däremot är en medvetet utvald och sammansatt grupp där individer valts 

ut för att arbeta självständigt för att uppnå ett gemensamt mål. Team skapas av 

organisationer där medlemmarna innehar specialiserad kunskap och förmågor relaterade till 

deras arbetsuppgifter. För att en grupp skall bli ett team måste gruppen erhålla 

självständighet, ansvar och förmågan att utföra sina arbetsuppgifter (Levi, 2007:5f). 

Anledningen till att organisationer skapar team är för att förbättra arbetets tillvägagångssätt, 

när arbetet är komplext och när kvalité och service är viktigt (Levi, 2007:9).  

 

2.2 Samarbete och gemenskap  
Ovan beskrev vi innebörden av att arbeta i interaktion med varandra och sträva efter 

gemensamma mål vilket utgörs av samarbete men även gemenskap. ”Samarbete kan 

beskrivas som ett ömsesidigt beroende där parterna i samarbetet värderar varandra positivt, 

trots skillnader i personlighet” (Sandberg, 2011:52). Samarbete innebär att individer är i 

interaktion mellan varandra och arbetar för ett gemensamt mål som man stävar efter att 

uppnå. Samarbete bidrar till något värdefullt både för teamet men även för brukarna. Olika 

former av kommunikation är ett uttryck för samarbetet mellan individer (Sandberg, 

2011:16f). En god samarbetsförmåga och laganda är viktiga faktorer på en arbetsplats då 

samarbete utgör en förutsättning för målorienterat arbete (Sandberg, 1997:64f).  

 

Förtroende är en avgörande faktor för ett effektivt och samverkande beteende. I ett team 

måste team medlemmarna upptäcka och därmed anpassa metoder för att skapa en ”lag anda” 

där det finns kontinuerliga och ömsesidiga relationer. Det är även viktigt att upprätthålla ett 

samverkande beteende för att även motarbeta nedgångar (Erdem et al, 2003:337).  

 

Enligt Levi (2007) byggs förtroende upp genom relationer bland medlemmarna i teamet och 

stöds av både kommunikation och samarbetet. Det tar lång tid att bygga upp förtroende för 

varandra i teamet men det kan förströras hastigt och enkelt samtidigt som det är svårt att 

bygga upp förtroendet igen (Levi, 2007:105).  

 

2.3 Kommunikation 
En annan viktig faktor som genomsyrar team och teamarbete är kommunikation som kan 

förekomma i olika former. Kommunikation innebär ömsesidig påverkan mellan individer 

som integrerar eller utbyter buskap med varandra i teamet. Kommunikationen utgör en 

möjlighet för team medlemmarna att hitta tillvägagångssätt att förhålla sig till varandra och 
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utgör därigenom ett redskap för skapandet och utvecklandet av grupprocesser (Granér, 

1991:175). 

 

Internkommunikation handlar om att erhålla en helhetsbild av verksamheten och skapa en 

gemensam grund av kunskap för medarbetarna att arbeta utifrån. Detta bidrar till en starkare 

vi-känsla och en god samhörighet (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005:134f). En viktig del 

av internkommunikation är arbetsplatsträffar (APT) där samtliga anställda samlas för att föra 

diskussioner som rör verksamheten. Utöver denna formella typ av möte förs även informella 

möten i form av småprat vid olika tidpunkter under dagen. Enligt Ekman (2003) är dessa 

informella möten den mest effektiva kommunikationsformen där kreativitet uttrycks och 

idéer testas. Genom dessa informella samtal uppnås lojalitet på lång sikt och förtroende och 

relationer byggs upp (Ekman, 2003:32,36-38).  

 

Kommunikation kan även leda till missuppfattningar och oklarheter mellan chefen och 

medarbetarna. Cohen (2008) menar att organisationer ofta publicerar visioner och missioner 

som de anställda sällan kan koppla direkt till det konkreta arbetet. Detta kan leda till en 

konflikt mellan de anställdas faktiska eller personliga beteende och organisationens 

värderingar. Cohen betonar att en organisation måste fastställa tydliga och kortfattade 

standarder för professionell kommunikation, innan någon kan hållas ansvarig för 

professionell kommunikation och effektivt teamarbete (Cohen, 2008:17).  Det handlar om 

att identifiera den bästa och sämsta kommunikationen och metoden för lagarbete och 

därigenom kan man känna igen professionell kommunikation och hålla varandra ansvariga 

för konstruktivt beteende. Professionell kommunikation uppnår man genom att lyfta fram 

och diskutera frågor som behandlar bland annat kommunikation bland anställda och mellan 

chefen, samarbete, problemlösning, initiativtagande och attityder (Cohen, 2008:17f). Cohen 

framhåller viktiga delar som vårdar ett effektivt teamarbete och kommunikation så som att 

vara positiv vilket innebär ha en positiv inställning till sitt arbete och sina arbetskollegor. 

Författaren tar även upp förbättring och att vara konstruktiv vilket innebär att dels söka efter 

svar för att förbättra arbetet och vara motiverad och effektiv istället för att ha en negativ 

inställning. Samarbete och att vara öppen är en annan viktig del i kommunikationen i ett 

teamarbete och detta åstadkommes genom att vara hjälpsam, tala uppriktigt om konflikter 

och problem i ett tidigt skede och vara respektfull (Cohen, 2008:18).    

                 

2.4 Initiativtagande och delaktighet 
En annan viktigt faktor handlar om att ta initiativ och vara delaktig. Möller (1994) hävdar att 

varje medarbetare ska vara en ”manager” över sig själv och därigenom arbeta helhjärtat och 

målinriktat. Möller anser att varje medarbetare förväntas sträva efter att uppnå tre viktiga 

element; initiativtagande, ansvar och lojalitet (Möller, 1994:6). Enligt Möller kan en 

medarbetare inte ta initiativ utan att erhålla en del ansvar och lojalitet då han menar att en 

medarbetare inte hade tagit initiativ för att förbättra organisationen om denne inte hade känt 

ansvar för organisationens framgång. För att ha möjlighet att ta initiativ måste en 

medarbetare inneha möjlighet till ett större handlingsutrymme (Möller, 1994:12). Ansvar 

handlar om att samtliga medarbetare ska upprätthålla ett bra samarbete och vara engagerade 

i arbetet då ansvaret inte enbart är förankrat med chefen. Enligt Möller tar individer ansvar 

då de är medvetna om uppsatta mål, när det finns något att ta ansvar för och när de känner 

att de kan påverka situationen för att uppnå målet (Möller, 1994:8). Lojalitet innebär att vara 

trogen till den individen valt att stödja. Lojalitet karakteriseras av känslan av ansvar för 

organisationens framgång och misslyckande (Möller, 1994:10). Möller menar att 

medarbetare som inte trivs och talar negativt om organisationen och ledningen söker sig inte 

till andra arbeten utan stannar kvar under ”protest” och att ”de lider varje dag”. Det handlar 
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om att ta ansvar och kontroll över sina känslor och söka sig till en annan arbetsplats då detta 

gynnar både individen och organisationen (Möller, 1994:11).    

 

Arbetsplatser där medarbetare möts av ointresse vid yttrande kan bidra till att dessa inte 

vågar säga sin åsikt, för att undvika att bli kritiskt uppfattade. Konsekvensen av medarbetare 

som inte vågar yttra sig kan leda till att engagemanget i arbetet försvinner och att 

organisationen går miste om idéer och kompetens (Axelsson & Thylefors, 2005:139). 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
Här nedan tas det upp fyra olika teoretiska utgångspunkter som vi kommer lägga till grund 

och utgå ifrån i vår diskussion. Den första teorin handlar om en individs behov i form av en 

hierarkisk ”behovstrappa”. En individ förflyttar sig på trappan beroende på om denne 

tillfredsställer de behov individen avser att tillfredsställa eller inte. Vidare tar vi upp olika 

kommunikationsmönster där vi jämför öppet gruppklimat med ett försvarsinriktat 

gruppklimat. Därefter följer krav- kontroll och stödmodell där vi betonar socialt stöd. Den 

sista teorin utgörs av alienationsteorin.      

 

3.1 Behovskategorier  
Abraham H Maslow (1943) utformade en teori där han kategoriserade olika mänskliga 

behov. Kategorierna sattes i relation till varandra i from av en hierarkisk så kallad 

behovstrappa. Maslow ansåg att för att en individ ska kunna förflytta sig på behovstrappan 

behöver en behovskategori (trappsteg) vara tillfredställd, innan individen kan gå vidare till 

nästa steg (Maslow, 1943:370f). Den första behovskategorin ligger till grund för en individs 

överlevnad och handlar om behov av fysiologisk karaktär. Detta utgörs av behov som bör 

tillfredställas för att en individ ska överleva så som syre, föda, sömn och värme (Maslow, 

1943:372). När de föregående behoven är tillfredställda övergår individen till att söka 

trygghet som även utgör den andra behovskategorin. Här handlar det om att tillfredställa 

behoven som rädsla och hot av olika slag (Maslow, 1943:376-378). Den tredje 

behovskategorin handlar om att söka att uppleva tillhörighet, tillgivenhet och gemenskap. 

Detta kan även förklaras genom att individen har ett behov av att erhålla relationer med 

andra och bli accepterad (Maslow, 1943:380f). När en individ blivit tillfredställd med 

behovet av tillgivenhet och gemenskap strävar individen efter att uppnå den sista 

behovskategorin som handlar om att erhålla uppskattning och erkännande. Detta behov 

handlar om att individen vill uppnå självsäkerhet och självrespekt genom att erhålla 

förtroende och respekt från andra individer. Det handlar även om att individen vill uppnå 

prestige och erkännande samt känna sig värdefull och känna att det individen gör värdesätts 

(Maslow, 1943:381f).    

 

3.2 Kommunikationsmönster  
Rolf Granér (1991) framhåller att en välfungerande arbetsgrupp innehar så kallade 

kommunikationskanaler genom vilka man finner lösningar på konflikter och utbyter 

feedback. Författaren betonar även att kommunikationen bör vara öppen och spontan, detta 

förklarar han genom Gibbs (1984) kommunikationsmönster och deras olikheter som 

presenteras i tabell 1 nedan (Granér, 1991:178). I det försvarsinriktade gruppklimatet är 

kommunikationen begränsad vilket kan bidra till missuppfattningar och motsättningar då 

mycket inte får sägas. Detta kan även bidra till att konflikter inte blir utredda vilket försvårar 

kommunikationen (Granér, 1991:178).    

 

 

Försvarsinriktat gruppklimat Öppet gruppklimat 

Bedömande Beskrivande 

Kontrollerande Problemorienterat 

Strategiskt Spontant 

Neutralt Medkännande 

Överlägset Jämlikt 

Kategoriskt Preliminärt 

                 

                 Tabell 3.1 Här presenteras Gibbs kommunikationsmönster. 
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Skillnaden mellan bedömande och beskrivande budskap är att ett bedömande kategoriserar 

individer som bra eller dåliga, men även ifrågasätter värde och motiv av andras åsikter. 

Beskrivande innebär däremot beskrivande buskap utan icke-värderande stämningsläge vilket 

främjar ett öppet lyssnande (Granér, 1991:179f). Kontrollerande budskap handlar om att 

övertala eller ange en överordnad maktrelation samt kontrollera i mån om att skydda sin 

egen position och självständighet. Problemorienterat budskap innebär erkännandet av 

varandras förmågor vid gemensam problemlösning. Strategisk kommunikation innebär 

misstänksamhet till individers avsikter istället för att fokusera på det individen uttalar. 

Spontan kommunikation innebär däremot rak kommunikation utan bakomliggande motiv 

och leder till en behaglig stämning (Granér, 1991:180). Neutralitet innebär att individen inte 

visar värme och medkänsla vid samtal samt framställer sig själv som icke-förpliktad, vilket 

leder till att motparten sluter sig det vill säga vägrar kommunicera. Medkännande däremot 

innebär att individen visar förståelse och empati vilket bidrar till en mer öppen 

kommunikation (Granér, 1991:181). Att en individ uppfattar sig som överlägsen tyder på att 

denne inte vill ingå i en ömsesidig samarbetsrelation. Individen söker inte hjälp eller gensvar 

från andra och försöker nedvärdera motståndarens värde, makt eller status. Jämlikhet 

åstadkommes genom en relation präglad av ömsesidig respekt och förtroende (Granér, 

1991:181). Kategoriska slutsatser handlar om att individer försöker förmedla överdriven 

självsäkerhet som egentigen utgörs av känslor av osäkerhet. Dessa individer intar 

motstridiga åsikter som bidrar till att andra tar avstånd. Preliminära slutsatser uppnås genom 

ett resonerande förhållningssätt där individen söker nya sakargument, prövar olika 

ståndpunkter samt omprövar attityder (Granér, 1991:181).   

 

3.3 Krav- kontroll och stödmodell  
Robert Karasek och Töres Theorell (1990) utvecklade en krav- kontroll och stödmodell där 

de ville undersöka hur hälsan påverkas av möjligheten till kontroll och krav i 

arbetssituationen samt behovet av relationer och samspel i arbetet (Karasek & Theorell, 

1990:69f, 138f). Enligt modellen påverkar förhållandet mellan upplevda krav och upplevd 

kontroll i arbetssituationen en individs hälsa då arbetet leder till antingen positiv eller 

negativ stress. En kombination av hög kontroll med höga krav samt ett gott socialt stöd ökar 

känslan av tillfredställelse i arbetet. Det handlar om ett starkt självförtroende av att nå 

uppsatta mål men även möjligheten att själv bestämma hur, vad och när arbetet ska utföras 

(Allvin, 2006:141). En individ som innehar en låg nivå av egenkontroll och en låg nivå av 

krav riskerar att utveckla negativ stress då en individ exempelvis känner att denne inte kan 

påverka sina arbetsuppgifter (Allvin, 2006:139f). En individs upplevda sociala stöd kan 

påverka hur denne bedömer en stressad situation därmed upplever individer mindre stress då 

de känner att de har ett socialt stöd. Socialt stöd delas upp i fyra kategorier, den första 

kategorin handlar om sammanhållning och grupptillhörighet på arbetsplatsen samt grundar 

sig i Maslows behovsmodell. Den andra kategorin betonar en så kallad socialisationsfaktor 

som främjar ett aktivt handlingsmönster och den tredje kategorin handlar om socialt stöd 

möjliggör modifikationer i arbetsbelastningen. Den sista kategorin betonar att socialt stöd 

utgör en möjlighet till makt och identitet inom arbetsteamet, samt syftar till att på en 

strukturell nivå skydda gruppen från systemets belastningar och krav (Allvin, 2006:141). 
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                      Figur 3.1 Karasek och Theorell krav- kontroll och stödmodell.  

 

3.4 Alienation 
Karl Marx teori om alienation handlar om att en individ arbetar för att tillfredställa sina 

behov då individer använder arbetet till att självförverkliga sig själva vilket innebär ett 

uttryck av en individs grundläggande natur samt självförvekligade av möjligheter. En 

individ erhåller lön samtidigt som individen producerar en vara eller tjänst som denne inte 

äger enligt Marx. Han menar att en kontrollerad och manipulerad person utgör ett maktlöst 

objekt. En individ känner sig maktlös då denne inte innehar förmågan att förändra eller 

modifiera kontroll samt manipulation från andra (Boglind et al. 2005:16). Detta bidrar till att 

individen själv utgör ett så kallat objekt i arbetet då denne inte har en egen vilja och känner 

sig maktlös då denne inte kan påverka arbetet. Detta bidrar i sin tur till att individen inte kan 

erhålla förståelse för sitt arbete och utgör på så sätt ett passivt objekt. När en individ varken 

kan påverka eller förstå sitt arbete upplever individen arbetet som något främmande och 

påtvingat (Marx, 1932; Israel, 1971:51-53). När en individ saknar kontroll över 

arbetsprocessen och mening med arbetet kan denne istället för engagemang och delaktighet 

komma att uppleva avskildhet från arbetet och organisationen vilket kan bidra till att 

individen utvecklar en instrumentell inställning till arbetet (Boglind et al. 2005:26). Frihet 

och kontroll utgör icke alienerande poler av meningslöshet. Frihet utgör ett tillstånd där 

personen kan ta sig ur situationer som gör honom till ett objekt. Frihet kan därför involvera 

möjligheten att avsluta en anställning då det finns ett alternativt arbete tillgängligt (Boglind 

et al. 2005:16). Meningslöshet kan reduceras genom teamarbete. Medlemmar i en 

arbetsgrupp har det lättare för att utveckla en avsikt då de utför arbetet tillsammans i 

förhållande till de som utför sitt arbete individuellt (Boglind et al. 2005:23).     
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras den vetenskapliga ansatsen som vi valt att använda i studien, 
urval av respondenter, intervjumaterial, tillvägagångssätt, analysmetod samt reliabilitet 
och validitet. Avslutningsvis kommer en diskussion föras om den valda metoden. 
 

4.1 Val av vetenskapligt perspektiv 
Hermeneutik innebär läran om tolkningars teori och praktik. Vi använde oss av en kvalitativ 

metod där engagemang har en stor betydelse då det är viktigt och förstå respondentens 

sociala liv (May, 2001:26). Vi valde därför att utgå från en hermeneutisk ansats vilket 

innebär ett försök att få förståelse för hur individer upplever sin omgivning och sig själva. 

Det handlar om att tolka och förstå meningsfulla fenomen i form av bland annat 

beteendemönster, normer och värderingar (Gilje & Grimen, 2007:174). Detta kan man 

åstadkomma med hjälp av detta perspektiv genom att försöka sätta sig in i respondentens 

livsvärld, det vill säga på det sättet som respondenten upplever sin livsvärld tillsammans 

med andra individer (Hartman, 2004: 185). Våra sätt att förstå den sociala världen utgör inte 

ett hinder för vår studie utan nödvändiga premisser för undersökning, samtidigt är det viktigt 

och analysera olikheter mellan det som återfinns i materialet och vårat eget meningssystem 

(May, 2001:26,220). Vår tolkning av materialet har influerats av våra uppfattningar och 

erfarenheter av att tillhöra en arbetsgrupp. Hade vi valt att utgå från en positivistisk ansats 

hade vi istället försökt förklara varför individer handlar som det gör och inte erhålla 

förståelse för hur de handlar vilket inte är syftet med vår studie (Thurén, 2007: 94f).  

 

4.2 Val av metod 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då kvalitativa intervjuer är en relevant metod 

för skapandet av förståelse för individernas verklighet. Vi insåg att vårt val av ämne krävde 

en dialog med respondenterna för att kunna erhålla en förståelse av respondenternas 

verklighet i form av deras åsikter och uppfattningar kring ämnet vi studerat. Att skapa en 

dialog genom en intervju ger respondenten möjlighet att utveckla sina svar samtidigt som vi 

som intervjuare erhåller möjligheten till att ställa följdfrågor för att säkerhetsställa att vi 

förstått, vilket är en viktig del att vårt arbete för att vi skall åstadkomma möjligheten till att 

utföra intervjuerna under lika villkor (Aspers, 2007:135). Kvalitativa studier används för att 

finna ett mönster i studien och inte till att presentera antalet av de som påvisar ett mönster 

eller given variant (Trost, 2005:121). Vi använde oss av en kombination av en deduktiv och 

induktiv ansats då vi deduktivt utgått från en teori eftersom vi redan innan och under 

studiens gång erhöll kunskap om ämnet genom litteratur, information av ledningen och vår 

vardagskunskap. Vi använde oss inte av en vetenskaplig teori utan vi utgick från en induktiv 

ansats utifrån vår insamlade empiri. Detta innebär att vi under studiens gång växlat mellan 

den deduktiva och induktiva ansatsen för att vi både erhöll tidigare kunskap samtidigt som 

vi utgick från vår insamlade empiri för att finna mönster (Aspers, 2007:32). 

 

Enligt May (2001) möjliggör intervjuer en god inblick i individers upplevelser, åsikter och 

känslor (May, 2001:148). Detta var anledningen till att vi valde att intervjua representanter 

från två arbetsteam där vi genom samtal försökte erhålla information och kunskap. Vi valde 

att utforma en intervju som är en blandning av en semistrukturerad och tematisk intervju. 

Detta innebär att vi använde oss specificerade öppna frågor för att låta respondenterna tala 

fritt och använda sina egna termer samt utveckla sina funderingar genom en 

semistrukturerad intervjuform, samtidigt som vi använde sig av samtalets logik vilket 

innebär att vi som forskare inte går in i forskarrollen utan är oss själva och använder oss av 

vår vardags kunskap (Aspers, 2007:143-144). 
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Vi valde att använda oss av en kombination av dessa två intervjuformer då vi ansåg att 

denna typ av lösning var både relevant och betydelsefull för att vi skall åstadkomma 

kunskap och förståelse. En semistrukturerad intervju är ett användbart redskap då den tillåter 

oss som intervjuare att be respondenterna att förtydliga och utveckla svar som vi anser är 

intressanta eller som vi är osäkra på att vi inte förstått rätt (May, 2001:151). En tematisk 

intervju känneteckens av ett antal teman med tillhörande frågor som vi som intervjupersoner 

tror respondenten kan föra diskussioner om och producera intressanta svar till (Aspers, 

2007:146). Vi är medvetna om att vi kunde använt oss av fokus grupper vilket innebär att 

respondenterna deltar gemensamt i intervjun då de har möjlighet att diskutera med varandra 

(Bryman, 2011:206). I denna metod ligger fokus på den gemensamma konstruktionen av 

uppfattningar och samspelet i guppen, där forskaren kan ställa öppna frågor till 

respondenterna som rör specifika situationer som är relevanta för respondenterna och som 

även uppfyller syftet med forskningen (Bryman, 2011:447). Vi valde inte denna form av 

intervjuform då vi ville att respondenterna skulle känna sig bekväma med situationen och 

frågorna samt inte behöva prestera på ett speciellt sätt framför sitt team. Vi ville heller inte 

sätta respondenterna i en obekväm situation då vårt ämne kan upplevas som känsligt.       

 

4.3 Urval 
Till vår studie har vi valt att intervjua åtta respondenter från två olika arbetsteam. Vårt val av 

antalet respondenter och organisation grundar sig främst i tidsramen vi fått för att utföra vår 

studie men även ämnets karaktär vilken vi anser kan vara känslig då det handlar om 

individers privata tankar och känslor. Det handlar om att respondenten öppnar sig och talar 

om sin vardags som de i sin tur är beroende av då det utgör deras arbete. Samtliga individer 

som ingår i studien arbetar inom kommunen och har genomgått omorganiseringen. I studien 

har vi tillämpat ett bekvämlighetsurval för att få ett strategiskt urval. Detta innebär att man 

använder de respondenter man råkar finna, detta kan ske både på en medveten eller 

omedveten plats. Vi valde respondenter utifrån redan kända egenskaper (Trost, 2005:120). 

Denna variant av urval är inte representativa i statistisk mening då man inte presenterar 

procenttal eller absoluta tal utan letar efter ett mönster (Trost, 2005:120-121).  I vårt fall 

handlar det som sagt om individer som arbetar inom en kommunal verksamhet och har 

genomgått en omorganisering. Vi har personligen ingen relation till respondenterna utan 

hade redan innan igångsättandet varit i kontakt med vår kontaktperson i kommunen som 

hjälpt oss med att hitta respondenter vilket har underlättat sökandet efter dessa med passande 

egenskaper till vår studie. Teamen och respondenterna valdes ut av vår kontaktperson som 

själv arbetar inom den kommunala verksamheten. Kontaktpersonen har arbetat inom den 

kommunala verksamheten under en längre tid och erhåller därmed en god erfarenhet och 

inblick i organisationen. Detta var anledningen till att vi valde att utgå från kontaktpersonens 

utvalda arbetsteam. Två arbetsteam inom området kost valdes ut från två olika 

tillagningskök inom den kommunala verksamheten. Vi valde att utföra åtta intervjuer på 

grund av tidsramen och därför föll det naturligt och att intervjua fyra medlemmar i 

respektive team. De utvalda teamen kommer framöver kallas Hagaboda och Rosalund. Team 

Hagaboda bestod av fem medlemmar där fyra av dessa intervjuades och team Rosalund 

bestod av nio medlemmar där även fyra intervjuades. 

 
4.4 Material 
Vi har formulerat frågorna i intervjuguiden utifrån vårt syfte och frågeställningar, 

kommunens policy och den kommunala verksamhetens tidigare utförda enkätundersökning. 

Intervjuguiden är uppbyggd utefter fyra teman: arbetsteamets funktionalitet, engagemang 

och meningsfullhet, samarbete samt förtroende. Vi inledde intervjun med några inledande 

frågor och avslutade med respondentens eventuella egna åsikter eller tillägg (se Bilaga).       
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4.5 Tillvägagångssätt 
Vi bestämde med vår kontaktperson att hon skulle ta kontakt med respektive teamledare för 

att informera dem om vårt arbete och meddela att vi skulle kontakta dem för att boka tid för 

intervjuer. Vi valde att göra på detta sätt då vår kontaktperson ansåg att det var lämpligt att 

någon från ledningen kontaktade respektive tillagningskök för att ge dem information och 

berätta om vårt syfte. För att få en personlig kontakt tog vi själva sedan kontakt med 

respektive team ledare för att boka tid för intervjuer. Vi bestämde att vi skulle utföra fyra 

intervjuer med team Hagaboda en förmiddag och resterande intervjuer med team Rosalund 

en eftermiddag. Vi kommer i resultatdelen inte att skilja på respondenterna för att säkra 

anonymitet och informationen som vi tagit en del av. Detta på grund av att det är ett känsligt 

ämne för respondenterna. 

 

Intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplats av de två arbetsteamen, i ett avskilt rum på 

grund av att vi ville skapa en avslappnad miljö där de känner att de kan tala utan att bli 

störda. Vi inledde varje intervju med att berätta för respondenten om oss själva och vår 

studie samt vad vårt syfte med studien var. Vi bjöd även respondenterna på fika för att 

åstadkomma en avslappnad miljö. I början av varje intervju tillfrågade vi respondent om 

tillåtelse att spela in intervjun på en diktafon och förklarade att detta skulle underlätta 

bearbetningen av informationen, då vi skulle ha tillgång till deras fullkomliga utsagor, samt 

säkerhetsställa validiteten av materialet (Aspers, 2007:145). Vid varje intervjutillfälle 

närvarade två intervjupersoner där den ena samtalade och förde intervjun med respondenten 

och den anda antecknade vad som sades. Vi förklarade även för dem att deras information 

endast skulle tillämpas i forskningssyfte samt att de skulle vara anonyma i vår studie på så 

sätt att inga personliga uppgifter skulle framkomma. Vi inledde respektive intervju med 

inledande frågor för att åstadkomma en avslappnad och naturlig dialog då respondenten fick 

berätta om sina arbetsuppgifter och sin yrkesbakgrund för att få respondenten att slappna av 

(Aspers, 2007:146). Däremot valde vi att inte använda informationen om deras 

arbetsuppgifter för att även här säkra deras anonymitet gentemot läsare. Intervjuerna ägde 

rum på respektive arbetsplats i ett avskilt rum och varade i ungefär 20 till 30 minuter. 

 

4.6 Analysmetod 
Efter avslutade intervjuer valde vi att transkribera intervjumaterialet genom att lyssna på de 

inspelade utsagorna och sedan bokstavligen skriva ner vad som sades. Detta på grund av att 

vi valde att få ner inspelad information till en skrivande text, för att inte gå miste om någon 

värdefull information (Aspers, 2011:159). Vi observerade beteenden och känslor vid 

respektive besvarad fråga för att uppmärksamma både medveten och omedveten eventuell 

tillbakahållen information. Vi valde att träffas och diskutera våra individuella observationer 

samma dag efter de utförda intervjuerna, för att jämföra. Observationerna gjordes på hur 

säker eller osäker respondenten var på sitt svar, om denne undvek någon fråga samt om eller 

hur känsloladdad respondenten vid besvarad fråga (Aspers, 2011:111,114).  

 

Kodning innebär bryta ner materialet som möjliggör analys (Aspers, 2011:165). Vi kodade 

vårt material utifrån marginalmetoden vilket innebär att man kodar med olika färger eller 

linjer då man antingen markerar eller stryker under olika koder. Vi skrev ut våra 

transkriberade intervjuer och kodade därigenom vårt material. Varje upphittad kod 

representerades av en färg. Denna form av kodning kallas för ”ord-för-ord-kodning” vilket 

resulterade i att enstaka färger kom att dominera på så sätt fick vi fram de viktigaste koderna 

i vår empiri. Vi valde denna form av kodning då vi inte hade ett stort antal av intervjuer då vi 

endast hade åtta intervjuer att utgå ifrån (Aspers, 2011:185-188).   
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4.7 Etik 
Det finns fyra allmänna huvudkrav man skall förhålla sig till inom forskning. Den första 

regeln handlar om att informera deltagarna om de villkor som gäller för deras deltagande 

samt studiens syfte. Vi har förhållit oss till detta på så sätt att vi innan varje intervju 

informerat deltagarna om vår studie och vad den gick ut på samt svarat på eventuella frågor 

kring studien. I och med att vi blivit tilldelade deltagare av vår kontaktperson bedömde vi att 

det inte var något problem för dem att delta men förklarade för dem att de själva fick välja 

vilka frågor de ville besvara på och hade rätt att avbryta intervjun när de ville. Innan varje 

intervjutillfälle tillfrågades respektive deltagarna om de kände sig bekväma med att bli 

intervjuade samt om vi fick deras samtycke att spela in intervjun. Detta berör en del av 

samtyckekravet. Vi informerade deltagarna om vår intervjuguide och att de inte behövde 

känna sig tvingade att genomgå hela intervjun om de av olika orsaker inte ville det samt att 

det inte skulle påverka dem negativt på något sätt. Konfidentialitetskravet förhöll vi oss till 

genom att informera deltagarna om att endast vi skulle ha behörighet till deras utsagor och 

att obehöriga inte kommer ta del av materialet, att det endast skulle användas för 

forskningsändamål. Vi som forskare har ingen tystnadsplikt då vi inte skrivit på något 

sekretessavtal då detta inte var något krav. I och med att vi inte använde oss utav några namn 

eller andra egenskaper som kan kopplas tillbaka till deltagarna eller verksamheten anser vi 

att vi kan hålla deltagarna anonyma för läsarna. Som sagt ovan är det endast vi som har 

tillgång till de medverkandes utsagor är det praktiskt taget omöjligt för utomstående att ta 

del av dem. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att insamlad information endast 

skall användas i forskningssyfte. Som vi sagt ovan informerade vi respektive deltagare om 

att vår studie endast skulle användas för forskningsändamål och att de inte på något sätt 

skulle påverkas av det som framkom i empirin (Vetenskapsrådet, 2012:6-14).  

 

Vid forskning som involverar individer är det viktigt att tänka på människovärdet och att 

beakta grundläggande friheter samt mänskliga rättigheter enligt etik prövningslagen. Det 

handlar om att människors välfärd alltid skall ges företräde framför samhällets och 

vetenskapens behov (www.codex.vr.se). Vi var medvetna om att ämnet kan uppfattas som 

känsligt under arbetets gång och därför hade vi en ödmjuk inställning. Vi talade även om för 

respondenterna att de får ta en del av materialet vid önskan (Aspers, 2012:149).           

 

4.8 Tillförlitlighet och äkthet 
Tillförlitlighet och äkthet utgör kriterier för bedömning av kvalitativa studier. Tillförlitlighet 

innehåller fyra delkriterier så som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman, 2011:354). Trovärdighet handlar bland annat om att ge 

möjlighet till de inblandade personerna att ta en del av det frambringande resultatet, för att 

säkerställa att den sociala verkligheten uppfattas på rätt sätt av forskaren. Det handlar även 

om att se till att utförandet av forskningen skett enligt de regler som finns (Bryman, 

2011:354f). Vi valde att dels använda oss av ett semistrukturerad och tematisk intervju för 

att ha möjlighet att säkerställa att vi förstått respondenternas svar. Vi valde även att skicka 

vårt resultat till respektive respondent för att få en bekräftelse att vi uppfattat respondenterna 

på rätt sätt. Vi valde att förhålla oss till de etiska regler som vi beskrev ovan genom att följa 

de allmänna fyra kraven av vetenskapsrådet. Det andra delkriteriet, överförbarhet, innebär 

att med täta beskrivningar av en kultur kan hjälpa till att bedöma i vilken utsträckning 

resultaten är överförbara till en annan miljö. Vi anser att vår studies resultat inte är direkt 

överförbart då vi inte skulle erhålla ett likvärdigt resultat om vi utför studien i en annan 

miljö. Vi tror att vårt resultat är starkt bundet till den sociala verklighet som respondenterna 

är en del av bland annat påverkas respondenterna av den miljön de befinner sig i men även 

de individer de är i interaktion med (Bryman, 2011:355). Pålitlighet handlar om att få sin 
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empiri kritiskt granskad av utomstående där man erhåller en bedömning av forskarens 

teoretiska slutsatser samt hur välgrundade de är. Vår studie blev kritiskt granskad genom att 

vi regelbundet lämnade ett utkast till vår handledare som bedömde och granskade kritiskt 

(Bryman, 2011:355). Det sista delkriteriet handlar om att agera i god tro då en fullständig 

objektivitet i samhällig forskning är svår att uppnå. Det innebär att det är viktigt för 

forskaren att inte låta personliga värderingar påverka studiens slutsatser eller utförandet av 

studien. Vi har under studiens gång försökt att vara objektiva i så stor utsträckning som 

möjligt då vi inte låtit våra personliga värderingar styra arbetet. Detta var möjligt då vi 

ständigt under studiens gång gick tillbaka till respondenternas utsagor och teoretiska 

utgångspunkter (Bryman, 2011:355).  

 

Äkthet handlar om vad studien frambringat deltagarna i positiv bemärkelse. Vi anser att 

deltagarna fått en rättvis bild av sin situation men även fått möjlighet att ta en del av 

varandras åsikter och upplevelser. Detta tror vi kan påverka behöriga att vidta åtgärder men 

även drabbade att påverka sin situation (Bryman, 2011:356f).           

 

4.9 Förförståelse och värderingar 
Vi har under vår utbildning erhållit en stor kunskap om vårt valda ämne som även i stor 

utsträckning bidragit till tankar och funderingar under denna tid. Detta har även påverkat 

vårt val av ämne då vi ansåg att det var ett intressant ämne. Vi ansåg att vår undersökning 

kunde vara till fördel för vårt framtida arbetsliv då vår målsättning var att erhålla kunskap, 

men även ta en del av ett nytt perspektiv av teamarbete det vill säga respondenternas. Vår 

förförståelse bygger på tidigare kunskap och litteratur som vi tagit en del av kring ämnet 

både under vår utbildning men även individuellt. Vi hade en positiv inställning till team- och 

grupparbete i början av arbetet då vi trodde att individer påverkas positivt av varandra, vilket 

bidrar till ett motiverat och effektivt arbete. Vi trodde även att en viktig faktor för ett väl 

fungerade team är gemenskap eftersom det är viktigt att individerna i ett team har en god 

relation till varandra och att de trivs tillsammans. Vi trodde även att samarbete är en viktig 

del för effektiviteten då det resulterar i ett arbetsflöde. Trots vår förförståelse förhöll vi oss 

öppet till den empirin vi samlade in. Under arbetets gång har vår uppfattning förändrats en 

del och vi har även blivit mer medvetna om en del områden samtidigt som vi fortfarande har 

en positiv inställning till team- och grupparbete. Vår uppfattning bygger idag på att team- 

och grupparbete inte enbart är en bestämd arbetsform eller en mission utan det handlar om 

en medveten och utformad arbetsform där ett bestämt antal individer är i interaktion mellan 

varandra. Det handlar allstå om att verkligen utveckla ett arbetsteam där individerna blir 

informerade och utbildade för att förstå betydelsen av att agera och resonera i ett team men 

även bli tilldelade kontroll för att just kunna utföra ett arbete där individerna är både 

motiverade och effektiva.   
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5 Resultat 

I följande kapitel redovisas ett sammanställt resultat från de åtta genomförda intervjuerna. 

Vi kommer presentera empirin då vi under respektive tema skiljer på de två teamens, 

Hagaboda och Rosalund, utsagor. Dessa två team tillhör samma kommun och har samma 

chef men de arbetar inom två skilda tillagningskök på två olika områden.  

 

Omorganisationen som föregått bildandet av de två arbetsteamen handlade bland annat om 

att just skapa arbetsteam och öka teamkänslan och därmed samarbetet. Målsättningen var att 

genom detta öka kvaliteten och effektiviteten i arbetet men även få medarbetarna att förstå 

betydelsen av sitt arbete. Medarbetarna uppmuntrades även att umgås och hitta på aktiviteter 

gemensamt så kallade friskvårdsaktiviteter för att förbättra den fysiska och psykosociala 

hälsan. 

 

5.1 Arbetets betydelse 
Team Hagaboda 

Det framgick att uppskattning är en viktig faktor för arbetets betydelse genom att visa 

uppskattning gentemot varandra i arbetsgruppen men även känna uppskattning från 

brukarna. Respondenterna betonade att de tycker att det är roligt att få möta brukarna och att 

de kommer och äter i deras kök.     

 

”Det är ju alltså inte ett jätte utvecklande arbete, man gör ingen karriär direkt 

eftersom att man inte utvecklas på det viset. Det är pengarna, lönen […] 

alternativet är ju att bli arbetslös.”             

 

Det visade sig att respondenterna var medvetna om att arbetet inte är utvecklande men att 

det är viktigt att erhålla ett arbete och lön, vilket även var huvudanledningen till att dem 

stannar på arbetsplatsen. Respondenterna uttryckte att det var en trygghet att erhålla ett 

arbete då det enda andra alternativet var att bli arbetslös.  

 

Team Rosalund 

Respondenterna framhöll en positiv upplevelse och inställning till arbetet samt att 

arbetskollegorna gjorde arbetet meningsfullt. Respondenterna påpekade att en viktig del av 

arbetet är att ha roligt med varandra på arbetet.  En annan aspekt som respondenterna 

betonade var att de ansåg att de gör nytta då de lagar och serverar mat till brukarna vilket är 

en viktig uppgift. Det blev tydligt att inflytande är en viktig faktor då respondenterna har 

möjlighet att påverka sitt dagliga arbete och arbetssätt. 

 

”[…] sen kanske jag inte revolutionerar någonting […] men komma på lite nya 

rätter och utforma menyer och få det de behöver förhoppningsvis.” 

 

Respondenterna upplevde att de har möjlighet att påverka sitt arbete vilket bidrar till en 

tillfredställelse och trivsel. Det blev tydligt att inflytande var en central aspekt då det 

påverkade respondenternas upplevelse av arbetet. Detta resulterade i att det viktiga var 

känslan av att kunna påverka sitt arbete även om det inte handlar om ett omfattande 

inflytande.   

 

5.2 Arbetsteamens gemenskap 
Team Hagaboda 

Det visade sig att respondenterna arbetat med varandra under en längre period och etablerat 

en god relation till varandra på arbetet men att de inte umgås med varandra privat. Det 
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betonade att en bra relation är en viktig del av sammanhållningen och innebär att 

respondenterna har lätt för att prata med varandra, stötta varandra och hjälpas åt. Det 

framgick även att respondenterna hade skilda åsikter och att alla inte var lika delaktiga vid 

diskussioner vilket respondenterna ansåg påverkade respondenterna negativt i en viss 

utsträckning. 

 

”[…] man har så olika åsikter med vissa personer och därför drar man lite åt 

olika håll ibland, på så sätt är gemenskapen inte bra […]” 

 

Det framkom att respondenterna är öppna och delaktiga i varierande utsträckning vid 

diskussioner, vilket enligt respondenterna bidrar till en spänd stämning i teamet, då 

respondenterna förväntar sig att alla ska vara lika delaktiga. Respondenterna betonade att det 

är viktigt att aktivt arbeta med gemenskapen genom att vara positiv och hjälpa varandra. En 

annan viktig del som kom fram av respondenterna var att en god sammanhållning utgörs av 

att ha roligt och kunna vara sig själv. 

 

Team Rosalund   

Enligt respondenterna är sammanhållningen en betydelsefull faktor som påverkar 

arbetsteamets känsla av samhörighet. Respondenterna betonar att det är viktigt att umgås 

och ha roligt tillsammans något de anser påverkar gemenskapen positivt. 

 

”Det är som en liten familj faktiskt, vi kan skämta och prata med varandra fritt 

[…]” 

 

Det visade sig att respondenterna upplevde att de har ett trevligt team och att det trivs med 

varandra då de har roligt tillsammans. Respondenterna betonade att en viktig faktor är att 

vara hjälpsam och därmed hjälpa den som behöver hjälp utan att behöva bli tillfrågad. Det 

framkom att även att teamet Rosalund arbetar aktivt med att upprätthålla gemenskapen. 

 

”[…] vi anstränger oss mer än vad vi egentligen behöver för att det ska funka 

[…]. Jag tycker att det är viktigt och inte bete sig som robotar alltså inte bara 

göra det man måste utan hjälpa varandra och prata med varandra […] genom 

det får man mycket mer tillbaka.”     

 

Respondenterna upplevde att de ansträngde sig för att erhålla den goda stämningen i 

arbetsteamet men även för att utföra ett bra arbete. Detta upprätthöll respondenterna genom 

att avsluta respektive arbetsuppgifter och sedan fortsätta med teamets övriga arbetsuppgifter 

eller hjälpa en kollega. Det framgick att respondenterna ansåg att en viktig del av deras goda 

sammanhållning beror på att de umgås både på arbetet men även privat då de ansåg att de 

fick en bättre relation genom att även träffas utanför arbetet.  

 

5.3 Kommunikationen i arbetsteamet  
Team Hagaboda 

Respondenterna betonande att de upplevde att de har en bra kommunikation inom teamet då 

de ofta för diskussioner. Detta är en viktig faktor enligt respondenterna då arbetet kan vara 

turbulent, men också för att man är tvungen att säga vad man tycker för att inte må dåligt då 

det ökar trivseln på arbetsplatsen menade respondenterna. Det framgick att respondenterna 

ansåg att det är viktigt och diskutera samtidigt som alla i teamet inte var lika delkatiga i 

diskussioner då dessa menade att det inte bidrog till någon större nytta. Det blev tydligt att 

respondenterna ansåg att APT (arbetsplatsträffar) är en viktig del av kommunikationen, där 
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anställda träffas tillsammans med chefen en gång i månaden för att diskutera frågor rörande 

verksamheten. Respondenterna hade däremot inte en positiv upplevelse av dessa möten. 

 

”Man får lov och säga vad man tycker på APT, vad man tycker men det kan bli 

jobbigt om man blir ifrågasatt, det är inte så högt i tak kan man väl säga.” 

 

Respondenterna upplevde att de inte hade en bra kommunikation med chefen. De betonade 

att de kände att de inte hade någon bra relation och att de inte uppskattades då de ansåg att 

de kände sig förbisedda och att de inte togs på allvar. Det framgick att chefen är otillgänglig 

vilket bidrar till att respondenterna får klara sig själva i stor utsträckning. Respondenterna 

kände sig förbisedda vilket bidrar till en dålig relation enligt respondenterna. Den dåliga 

relationen bidrar till att respondenterna undviker att kontakta chefen vid behov vilket i sin 

tur bidrar till en belastning på teamet och att de får klara sig själva. 

 

Team Rosalund 

Respondenterna betonade att kommunikationen har en stor betydelse och att de har en god 

kommunikation i teamet och de beskriver sig själva som frispråkiga. Det framgick att 

kommunikationen är en viktig faktor för en god relation och för att man ska trivas på 

arbetsplatsen. Det visade sig att teamet infört små informella möten varje morgon där de 

fikar tillsammans och diskuterar arbetet och arbetsplatsen. Respondenterna framhöll att de 

hade även en god kommunikation med chefen då de ansåg att de kunde tala med honom. Det 

framkom att teamet ansåg att APT möten är ett bra tillfälle att diskutera det man ansåg är 

viktigt.             

 

”[…] det uppstår sällan problem mellan oss men vi pratar mycket med 

varandra. På APT möten tar vi upp saker vi tycker är viktigt. Vi tillåter inte 

små tjafs utan vi försöker lösa små problem direkt innan de börjar växa.” 

 

Det blev tydligt att respondenterna talar mycket med varandra både på informella och 

formella möten. Deras informella möten äger rum varje morgon under kafferasten där 

umgås, diskuterar, planerar dagen eller framför nya idéer. Respondenterna upplevde att 

morgonstunden var mycket givande då de informeras om aktuella händelser och eventuella 

problem som påverkar respondenterna och deras arbete. Även detta bidrog till mer 

inlyftande enligt respondenterna då de hade möjligheten att framhålla idéer hur de skulle 

lösa eventuella problem eller idéer om hur de skulle utföra arbetet annorlunda.  

  

5.4 Problemlösning 
Team Hagaboda 

Det framgick att respondenterna löser främst problem intern, inom teamet. Respondenterna 

ansåg att vid problem diskuterar de fram en lösning då de upplever att kommunikation med 

chefen brister. Att vara hjälpsam och ödmjuk är en viktig faktor när problem uppstår, det är 

viktigt att kunna lita på varandra och därmed ha förtroende för varandra. 

 

”[…]om det är någonting då diskuterar vi det och prövar det, funkar det inte då 

funkar det inte men ofta så funkar det jätte bra […] man försöker fortfarande 

hitta lösningar […] ofta är det så att vi kommunicerar med varandra och fixar 

det.” 

 

Respondenterna uppgav att de löser problem gemensamt då de diskuterar fram en lösning. 

Det visade sig att respondenterna ansåg att det är meningslöst att gå vidare, det vill säga 

kontakta chefen vid problem som uppstår på grund av deras bristande kommunikation. 
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”[…] det är ju ingen idé och gå till chefen med problemen utan vi får ju 

försöka för det mesta och komma på någonting, om det inte skulle gå då, så får 

vi […]. Nej, men jag går inte till chefen, det gör vi inte, inte i första skedet. Det 

är helt meningslöst att gå vidare […]” 

 

Respondenterna försökte lösa problem inom teamet då de upplevde att de inte gav något 

resultat att kontakta chefen då de har en bristande kommunikation med chefen och anser att 

de inte får tillräcklig med stöd.  

 

Team Rosalund 

Respondenterna betonade att de talar och diskuterar mycket i arbetsteamet och därmed löser 

problem direkt, innan de utlöses och blir större problem. Det framkom att chefen överlämnat 

ansvaret till respondenterna och att det får lösa problem själva. 

 

 ”Chefen förlitar sig på att vi ska klara allt här.” 

 

Respondenterna upplevde att chefen har förtroende för dem vilket chefen visar genom att 

låta dem lösa problem som uppstår i arbetet och teamet själva menar respondenterna. Vid 

större problem som uppstår kontaktar respondenterna chefen som hjälper dem och lösa 

dessa. 

 

 ”[…] de flesta problem löse vi nog här, annars brukar vi ta det med chefen.” 

 

En viktig faktor som framhävdes av respondenterna är förtroende. Det framgick att 

respondenterna förlitar sig på varandra då de är goda vänner och att de löser problem som 

uppkommer tillsammans. Respondenterna ansåg att ha förtroende för sina kollegor är 

viktigt. 

 

5.5 Initiativtagande och delaktighet 
Team Hagaboda 

Det framgick att respondenterna ansåg att det inte spelade någon roll om de var delaktiga 

och kom med nya idéer då de kände att de inte uppskattades och att de istället ifrågasattes. 

 

”Man har många idéer när man börjar i denna firma men sättet som ledningen 

hanterar det gör att man lugnar ner sig lite grann, om man säger så då. Det 

bästa är om man inte har några idéer man får det lugnare då för att det blir 

jobbigt om man ifrågasätter vissa saker tyvärr.” 

 

Respondenterna upplevde att deras idéer och förslag inte uppskattades av chefen och 

ledningen då det inte sker några åtgärder. De upplever även att de blir ifrågasatta när de 

kommer med idéer och funderingar. De betonade att de deltar i olika kurser och andra 

aktiviteter som verksamheten infört men att arbetet fortsätter som vanligt och sker inga 

förändrar efteråt. Det framkom att respondenterna använder varandra till att diskutera nya 

idéer men att de inte framför dem till chefen, då de känner att ledningen inte uppmuntrar nya 

idéer. Respondenterna känner att deras delaktighet förbises då det aldrig sker någon 

förändring trots deras initiativ till nya idéer. Respondenterna känner sig inte uppskattade då 

de känner att ledningen och chefen inte lyssnar samtidigt påpekar respondenterna att det är 

viktigt och berätta vad man tycker till chefen då man har möjlighet.    
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Team Rosalund   

Respondenterna hade en positiv upplevelse av att vara delaktiga och komma med nya idéer 

och kände sig uppskattade av kollegorna men även chefen. Det framkom att många av 

teamets idéer har genomförts och att de känner sig delaktiga i arbetets utformning. 

Respondenterna betonade att de känner att de har möjlighet att påverka arbetet. 

 

”Vi har fått igenom de idéer vi har haft, några gick väldigt smidigt igenom. Det 

tar det ganska positivt att vi kommer med idéer.”      

 

Respondenterna känner att chefen uppskattar när de kommer med idéer och funderingar 

samt att de inte ofta har svårigheter med att få igenom sina idéer. De upplever att deras 

förslag är slagkraftiga och värdesatta. Det framgick att respondenterna erhållit mer 

inflytandet i arbetet som bidragit till att arbetet blivit mer betydelsefullt. Det framgick även 

att en del av respondenterna upplevde att chefen var tillgänglig även efter omorganiseringen. 

Respondenterna känner även att ledningen uppskattar deras delaktighet och att de kommer 

med nya idéer.      
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6 Analys 
I följande kapitel analyseras vårt framkomna resultat utifrån tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. Grunden till analysen bygger på vårt syfte som handlar om vilka 

faktorer som kännetecknar ett fungerande arbetsteam i positiv bemärkelse utifrån ett 

arbetstagarperspektiv. I analysen knyts det framkomna resultatet till teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning.  

 

6.1 Arbetets betydelse 
Omorganisationen som föregått bildandet av de två arbetsteamen handlade bland annat om 

att just skapa arbetsteam och öka teamkänslan och därmed samarbetet. Målsättningen var att 

genom detta öka kvaliteten och effektiviteten i arbetet men även få medarbetarna att förstå 

betydelsen av sitt arbete. Medarbetarna uppmuntrades även att umgås och hitta på aktiviteter 

gemensamt så kallade friskvårdsaktiviteter för att förbättra den fysiska och psykosociala 

hälsan. I verksamhetens policy betonas ett hälsofrämjande arbets- och synsätt där 

medarbetarna skall ha möjligheten till att påverka sin arbetssituation och känna sin betydelse 

för helheten. Enligt Levi (2007) behöver en grupp erhålla självständighet, ansvar och 

förmågan att utföra sina arbetsuppgifter för att bli ett team. Författaren betonar även att 

organisationer skapar team i mån om att förbättra arbetets tillvägagångssätt när kvalité och 

service är viktiga faktorer (Levi, 2007:5-8). Cohen betonar att organisationer måste fastställa 

tydliga och kortfattade standarder för en professionell kommunikation eftersom 

organisationer ofta publicerar missioner och visioner som de anställda sällan kan koppla 

direkt till det konkreta arbetet. Detta kan leda till konflikter mellan de anställdas beteende 

och organisationens värderingar (Cohen, 2008:17).      

 

De anställda på Hagaboda betonade att det som gör deras arbete betydelsefullt är 

uppskattning då det handlar om att både känna sig uppskattad av brukare, chef och kollegor 

men även visa uppskattning gentemot kollegor. Tidigare forskning visar på att det är viktigt 

att vara respektfull och visa uppskattning gentemot kollegor då detta medför en god 

gemenskap (Cohen, 2008:16). I teamet Hagaboda framkom det att lönen och behovet att 

erhålla ett arbete är en viktig del och att det är anledningen till att man stannar kvar på 

arbetsplatsen. Möller betonar att individer som inte trivs på arbetsplatsen bör ta kontroll över 

sina känslor och söka sig till en annan arbetsplats då detta gynnar både individen och 

organisationen (Möller, 1994:11).  

 

Rosalund framhöll en positiv inställning till arbetet och kollegorna samt visade på att de 

upplevde gör arbetet som meningsfullt. De betonade även att de anser sig ha möjlighet till 

att påverka arbetet det vill säga inflytande vilket de ansåg är viktigt samt bidrar till en 

tillfredställelse. Tidigare forskning visar att positiv inställning till arbetet och kollegorna 

vårdar ett effektivt teamarbete (Cohen, 2008:18). 

 

6.2 Gemenskap  
Samarbete beskrivs som ett ömsesidigt beroende där individerna i ett arbetsteam värderar 

varandra positivt trots olika personligheter samtidigt som olika former av kommunikation är 

ett uttryck för samarbete (Sandberg, 2011:16,52). Förtroende är en avgörande faktor för ett 

samverkande beteende och förtroende utvecklas genom relationer bland medlemmarna i 

teamet samt stöds av samarbetet (Levi, 2007:105). Hagaboda teamet menade att de etablerat 

en god relation till varandra och att de har en god sammanhållning som enligt 

respondenterna utgörs av att ha roligt tillsammans samt kunna vara sig själv. Trots den goda 

relationen betonade teamet dock att de inte umgås privat. Maslow beskriver i sin tredje 

behovskategori att individer söker att uppleva tillgörighet, tillgivenhet och gemenskap. Det 
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handlar om att erhålla relationer med andra individer och bli accepterad. Hagaboda betonade 

att de har en god kommunikation då de är öppna och delaktiga vid diskussioner på olika sätt 

samt att de hjälpas åt. Det som respondenterna menade var mindre bra var att alla i teamet 

inte framförde sina åsikter vid diskussioner. 

 

Rosalund teamet framhöll att de har en god sammanhållning och att det ger dem en känsla 

av samhörighet. De samarbetar mycket i det dagliga arbetet genom att de ständigt hjälps åt. 

Respondenterna ansåg att det är viktigt att umgås med varandra och ha roligt. Rosalund 

betonade att de umgås privat regelbundet och att detta tillför en god gemenskap i teamet. 

 

Båda teamen betonade att det är viktigt att aktivt arbeta med att upprätthålla gemenskapen 

genom att vara positiva och hjälpa varandra. De framhöll att detta var möjligt genom att 

ständigt försöka anstränga sig för att upprätthålla en god stämning och göra ett bra arbete. 

Forskning har visat att aktivt arbeta med gemenskap är en viktig del i ett arbetsteam.           

Tidigare forsning tyder på att det är viktigt att anpassa och utforma metoder för att skapa en 

”lag anda” med kontinuerliga och ömsesidiga relationer (Erdem et al, 2003:337). Tidigare 

forskning har även framfört att det är viktigt och vara konstruktiv det vill säga sträva efter 

att söka svar för att förbättra arbetet men även vara öppen, hjälpsam samt visa respekt för 

varandra (Cohen, 2008:18).     

 

6.3 Initiativtagande och delaktighet 
Team Hagaboda framförde att det inte var av någon större betydelse om respondenterna var 

mer eller mindre delaktiga i diskussioner eller tog initiativ som till exempel att framföra 

idéer och tankar som rör arbetet och organisationen. Respondenterna kände sig inte 

uppskattade av chefen och upplevde att de blev ifrågasatta. Enligt Marx (1932) bidrar ett 

arbete som en individ inte kan påverka till alienation. Respondenterna upplevde alienation 

då de inte hade möjlighet att påverka sitt arbete och kände att deras delaktighet och 

initiativtagande inte uppskattades utan istället ifrågasattes vilket bidrog till att de kände 

maklöshet. Alienation kan även komma till uttryck då en individ inte besitter en egen vilja 

och därmed ingen kontroll över arbetet (Marx, 1932). Karasek och Theorell tar i sin krav- 

kontroll och stödmodell upp att en individ som innehar en låg nivå av egenkontroll och krav 

kan komma att utveckla negativ stress då individen upplever att denne inte kan påverka sin 

arbetssituation (Allvin, 2006:139f).  

 

Rosalund hade en positiv upplevelse av att vara delaktiga och ta initiativ då de upplevde att 

deras idéer verkställdes utan motstånd från chefen. Enligt Möller (1994) tar medarbetare 

initiativ när de känner ansvar för organisationens framgång då de känner frihet att komma 

med idéer och tankar (Möller, 1994:12). I Karasek och Theorells krav- kontroll och 

stödmodell betonar de en så kallad socialisationsfaktor som främjar ett aktivt 

handlingsmönster, det vill säga att de är delaktiga i arbetet (Allvin, 2006:141). Teamet 

upplevde att de har möjlighet att påverka sitt arbete då de har inflytande. Forskning visar att 

en kombination av höga krav och hög kontroll samt gott socialt stöd bidrar till känsla av 

tillfredställelse i arbetet. Möjligheten att bestämma hur, vad och när arbetet ska utföras och 

även nå uppsatta mål bidrar till ett starkt självförtroende (Allvin, 2006:141). Maslow tar upp 

i sin fjärde behovskategori behovet av uppskattning och erkännande vilket teamet Rosalund 

ansåg att de erhöll då deras delaktighet och initiativtagande mottogs positivt av chefen 

(Maslow, 1943:381f).      
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6.4 Kommunikation 

Tidigare forskning visar att det är viktigt finna och utarbeta en god kommunikation i ett 

arbetsteam då det handlar om att identifiera den bästa och sämsta kommunikationen samt 

metoden för lagarbete. Därigenom kan man känna igen professionell kommunikation och 

hålla varandra ansvariga för konstruktivt beteende (Cohen, 2008:17f). Internkommunikation 

det vill säga den kommunikation som förs i organisationen och arbetsteamet handlar om att 

distribuera en helhetsbild av verksamheten och skapa en gemensam grund av kunskap för 

medarbetarna att arbeta utifrån (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005:134f). Hagaboda 

framförde att de förde många diskussioner i teamet då de ansåg att det bidrog till trivsel på 

arbetsplatsen samtidigt som de menade att det viktigt att framföra sin åsikt. Respondenterna 

betonade att de hade en bra kommunikation i teamet men att de hade bristande 

kommunikation med chefen vilket bidrog till att de löste aktuella problem i teamet. Det 

framkom även att team medlemmarna inte var lika delaktiga vid diskussioner då 

respondenterna menade att det inte bidrog till någon större verkan. Konsekvensen av att 

individer möts av ointresse kan leda till att individerna inte vågar yttra sig och att 

organisationen går miste om idéer och kompetens då de anställdas engagemang i arbetet 

försvinner (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005:139). Gibb (1984) talar om ett 

försvarsinriktat gruppklimat vilket innebär en begränsad kommunikation som kan bidra till 

motsättningar och missuppfattningar då alla inte yttrar sig i arbetet och vid diskussioner. 

Respondenternas och chefens kommunikation hade enligt Gibbs kommunikationsmönster ett 

”bedömande budskap” vilket innebär att individer kategoriserar varandra som bra eller 

dåliga samt ifrågasätter andras åsikter och värde (Granér, 1991:179f). 

 

Rosalund betonade att de hade en bra kommunikation i arbetsteamet då de ansåg att team 

medlemmarna var frispråkiga. Respondenterna menade att detta bidrog till en god relation 

och ökad trivsel. Tidigare forskning visar att ett väl fungerande arbetsteam innehar en öppen 

och spontan kommunikation där man utväxlar feedback bearbetar problem (Granér, 

1991:178). Teamet framhöll att de förde många diskussioner och att de hade informella 

möten dagligen främst på morgonen. Enligt Ekman (2003) är dessa informella möten den 

mest effektiva kommunikationsformen där kreativitet uttrycks och idéer testas. Genom dessa 

informella samtal skapas lojalitet på lång sikt och förtroende och relationer byggs upp 

(Ekman, 2003:32-34). Gibb (1984) betonar en så kallad spontan kommunikation vilket 

innebär rak kommunikation utan bakomliggande motiv vilket leder till en öppen stämning. 

Detta bidrar till en god kommunikation enlig Gibb istället för en så kallad strategisk 

kommunikation där individer har misstänksamhet till individers avsikter istället för att 

fokusera på vad individen uttalar (Granér, 1991:180). Respondenterna betonade att de även 

hade god kommunikation med chefen då de kände erkännande och värdesatta då deras idéer 

uppmuntrades och verkställdes. I Maslows fjärde behovskategori betonar han behovet av att 

uppnå prestige och erkännande samt att det man gör värdesätts (Maslow, 1943:381f).   

 

Teamen Hagaboda och Rosalund betonade betydelsen av formella möten så kallade 

arbetsplats träffar (APT). Arbetsplats träffar är en viktig del av internkommunikation där de 

anställda samlas och för diskussioner som rör verksamheten. Detta bidrar till en starkare vi-

känsla och en god samhörighet (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005:134f). Dessa möten 

upplevdes både som något positivt och effektivt men även negativt då de inte bidrog till 

några förbättringar på arbetsplatsen. Teamen framhöll att dessa möten var viktiga då 

respondenterna fick möjlighet att diskutera och framföra sina åsikter och tankar.  
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7 Avslutande diskussion och slutsats 

I detta kapitel förs en avslutande diskussion kring det som framkommit under studien med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

 

Syftet men studien var att finna, betona och fördjupa de faktorer som bidrar till ett väl 

fungerande arbetsteam och därigenom förklara betydelsen av dessa. Vi ville åstadkomma en 

förståelse för faktorer som bidrar till ett väl fungerande team och därmed få förståelse för 

hur de verkar i praktiken.  

 

Vi kom fram till att bra och etablerad gemenskap och samarbete, kommunikation samt 

initiativtagande och delaktighet ligger till grund för ett väl fungerande arbetsteam. Dessa 

faktorer bidrar till ett väl fungerande arbetsteam då de leder till engagemang, förtroende och 

öppen kommunikation vilket är en central del för att ett team skall fungera och utvecklas. 

Gemenskap och samarbete är faktorer som utgör en viktig del av ett team då det handlar om 

att verka tillsammans och arbeta i interaktion med varandra. Det framkom att det är viktigt 

att aktivt anpassa och utforma metoder för att skapa en ”lag anda” genom att aktivt 

anstränga sig och söka efter lösningar för att förbättra relationerna och arbetet samt ha en 

positiv inställning. Individer stävar efter att tillfredställa behovet av att tillhöra ett team och 

uppleva tillgivenhet och gemenskap. Det framgick även att det är viktigt att umgås och ha 

roligt tillsammans då det bidrar till en starkare gemenskap. I studien kom vi fram till att 

team som umgås privat har en positiv effekt på gemenskapen då det bidrar till en starkare 

sammanhållning. Vi anser att ”arbetskamrater” har en relation som är relaterad till arbetet 

oavsett vart de befinner sig vilket bidrar till att kreativitet och idéer kan komma till utryck 

när arbetskamrater umgås utanför arbetet. Detta kan bidra till att team medlemmarnas 

förtroende och relationer byggs upp och lojalitet skapas på lång sikt. Detta gynnar 

teamarbete i stort då gemenskapen stärks och kreativitet uttrycks vilket främjar både arbetet 

samt relationerna. 

 

Initiativtagande och delaktighet handlar om en kombination av höga krav på arbetet och hög 

kontroll i arbetsuppgifterna samt socialt stöd från både chefen och teamet. Vi kom fram till 

att detta bidrar till en tillfredställelse i arbetet och handlar om att ett team innehar 

möjligheten till att bestämma hur de skall utföra sitt arbete för att åstadkomma uppsatta mål. 

Det handlar om att teamet skall ha möjligheten att uppfylla behovet av uppskattning och 

erkännande genom sitt arbete. Team skall erhålla ansvar för att kunna ta initiativ i mån om 

att förbättra arbetet vilket uppnås genom frihet och erkännande. Det vill säga är det viktigt 

att teamet får uppleva prestige och att deras arbete värdesätts. Om ett team innehar en låg 

nivå av kontroll och krav riskerar de att utveckla negativ stress då de inte kan påverka sin 

arbetssituation. Vi kom fram till att erhålla socialt stöd är avgörande för ett teams 

initiativtagande och delaktighet då detta bidrar till att ett team känner sig uppskattade och 

betydelsefulla. Konsekvensen av att ett team inte erhåller socialt stöd kan leda till alienation. 

Vilket innebär att ett team känner sig maktlösa, att de inte har någon kontroll samt 

förbisedda. Detta bidrar till en negativ inställning till arbetet och kan utlösa konflikter bland 

team medlemmarna men även mellan chefen. 

 

Vi kom fram till att kommunikation är en ytterst viktig faktor för att ett team ska vara väl 

fungerande och framgångsrikt. Spontan och öppen kommunikation visade sig vara en viktig 

del i ett arbetsteam då det främjar en öppen stämning och gemenskap. Vi kom fram till att 

den mest givande kommunikationen inte alltid påträffas i form av formell kommunikation i 

exempelvis bestämda möten utan främst i informella möten i form av småprat, kafferaster 

och samlingar på morgonen på arbetet. Det är just under dessa informella möten där 
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kreativitet utrycks och idéer testas vilket bidrar till att förtroende och relationer uppbyggs i 

teamet. Detta kan förklaras genom spontan och beskrivande kommunikation där individer 

kommunicerar utan att döma och kategorisera varandras åsikter. Här handlar det om en rak 

kommunikation utan bakomliggande motiv och där individer inte möts av ointresse vid 

yttrande. Konsekvenserna av att anställda inte vågar yttra sig kan leda till att organisationer 

går miste om idéer och kompetens. Det framkom att respondenterna diskuterade mycket och 

menade att det är av stor betydelse och framföra sin åsikt. Vi kom fram till att det är viktigt 

och identifiera den bästa och sämsta kommunikationen genom att lyfta och diskutera frågor 

som behandlar band annat kommunikation bland anställda och mellan chefen, samarbete, 

problemlösning, initiativtagande och attityder (Cohen, 2008:17f). Det är alltså viktigt att 

diskutera hur kommunikationen mellan team medlemmarna och chefen skall tillämpas 

utifrån båda parterna då det är viktigt att metoden passar samtliga involverade i arbetet. Vi 

kom fram till att socialt stöd och god kommunikation från chefens håll är av stor betydelse 

då det handlar om att åstadkomma jämlik kommunikation för att därigenom bygga upp ett 

ömsesidigt förtroende och respekt.  

 

Studien har frambringat en större förståelse för arbetsteam och dess behov för att få ett 

välfungerande team och arbete. Vi har främst erhållit en förståelse av betydelsen av att finna 

och utarbeta metoder som passar ett specifikt team samt team medlemmarna. Team och 

individer har olika bakgrunder, behov och åsikter vilket medför ett omfattande arbete av att 

finna metoder som passar ett teams arbetssätt. Vi har fått en förståelse av teamarbete kräver 

tid, engagemang och tålamod då det kan vara en omfattande process där det handlar om att 

sammanföra olika individer för att därigenom bygga upp ett väl fungerande team som 

bygger på våra framkomna faktorer. 

 

Vi är medvetna om att de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av ligger ett antal år 

tillbaka i tiden vilket kan bidra till att teoriernas validitet ifrågasätts. Trots att 

arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats så pass mycket under dessa år kan man 

fortfarande relatera till dessa teorier då de betonar en individs huvudsakliga behov och hur 

man skall förhålla sig till arbetet. Vi har endast använt oss av en begränsad del av Karl 

Marxs alienationsteori då vi enbart betonat den del av alienationsteorin som är relevant för 

vår studie det vill säga vad maktlöshet och meningslöshet i arbetet kan leda till. Vi förhåller 

oss även kritiskt till krav- kontroll och stödmodellen då vi anser att samtliga inte vill inneha 

kontroll och ansvar i beslutsfattande i arbetet. Vi menar att det är viktigt att ta reda på vad 

medlemmar i ett arbetsteam har för målsättning och värderingar eftersom alla är olika och 

därigenom har olika behov.     

   

7.1 Metoddiskussion 
Vi valde att utföra en kvalitativ studie då vi ansåg att vårt ämne krävde en djupare förståelse 

och därmed intervjuer. Vi ansåg att en kvantitativ metod inte var relevant då vi inte sökte 

efter frekvens och ett statistiskt representativt urval (Trost, 2005:14). Detta hade inte givit 

oss tillräckligt med information då vi sökte efter förståelse och mönster. Vi valde på grund 

av detta en intervjuform som är en kombination mellan semistrukturerad och tematisk 

intervju. Vi valde dessa då vi ville hålla respondenten till vårt ämne genom att ställa 

specifika frågor men samtidigt låta denne tala fritt om ämnet. Därigenom erhöll vi relevant 

information om ämnet generellt men även ett konkret svar på vår specifika fråga. Vi hade 

även möjligheten att ställa följdfrågor för att säkerhetskälla att vi förstått respondenten. Vi 

valde att inte utföra en strukturerad intervju då denna ger svarsalternativ och är där med 

konstruerad näst intill en enkät. Denna typ av intervjuform hade inte givit oss en förståelse 

då den försvårar åtkomsten av meningsnivån (Aspers, 2011:143). 
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Vi tog en del av verksamhetens tidigare utförda enkätundersökning för att studera tidigare 

frågor och svar men även för att använda tidigare frågor som underlag till vår intervjuguide. 

Detta för att inkludera tidigare intressant information och därmed fördjupa tidigare ställda 

frågor. Vi ansåg att enkäten var relevant för vår studie då den berörde vårt ämne. Vi valde att 

enbart använda enkäten som underlag för att utforma och utveckla relevanta frågor till vår 

intervjuguide. 

 

Vår intervjuguide omfattar och grundar sig i våra frågeställningar, kommunens policy och 

den kommunala verksamhetens tidigare utförda enkätundersökning.  En del frågor var vi 

tvungna att utveckla under intervjutillfället då respondenterna hade svårigheter med att 

förstå frågan. Vi utvecklade då frågan vid intervjutillfället samtidigt som vi försökte undvika 

ledande frågor och förhålla oss så öppna som möjligt till det som sades. Vi är medvetna om 

att vi hade kunnat förenkla frågorna i en större utsträckning men även använt mer 

vardagsbegrepp. 

 

Av åtta intervjuer valde en respondent att inte bli inspelad då hon ifrågasatte anonymiteten 

vilket vi respekterade och fick då sammanfatta respondentens svar. Vi medvetna om att vi 

kan ha gått miste om en viss information, men eftersom vi båda antecknande ansåg vi att vi 

erhöll största delen av informationen samtidigt som vi beaktade respondenternas önskemål.        

 
Vi är medvetna om att det finns nackdelar med den valda metoden. Vi använde oss av 

bekvämlighetsurval där en nackdel är att vi själva inte fick välja urvalet vilket utgjorde en 

begränsning samt att respondenterna genom att de valts ut av vår kontaktperson kanske 

kände sig tvungna att delta i undersökningen även om de egentligen kanske inte ville. 

Tidsramen påverkade vårt val av antalet intervjuer vilket även kan ha påverkan på empirin. 

Vi är medvetna om att urvalet kan påverka resultatet då ett bredare urval möjliggör lättare 

tillgänglighet till mer information. Vi anser att bias är oundvikligt och innebär att vi som 

intervjupersoner och respondenten påverkar varandra på något sätt både omedvetet och 

medvetet. De svar vi får påverkas på något sätt oavsett om det är märkvärdigt eller inte av 

vår närvaro och hur vi som intervjupersoner agerar (Aspers, 2011:144f).   

 

Uppsatsen har konstruerats på så sätt att vi reflekterat och skrivit arbetet tillsammans det vill 

säga har vi inte fördelat arbetet mellan oss då vi inte delat upp olika avsnitt eller områden 

som vi skulle skriva individuellt utan har suttit och skrivit uppsatsen tillsammans samt läst 

och reflekterat ihop.  

 

Vi är medvetna om att antalet respondenter kan ha avgränsat vårt resultat då ett större antal 

hade bidragit till ett bredare resultat. Vårt urval utvaldes av vår kontaktperson vilket kan ha 

påverkat resultatet då vi varit begränsade med valet av respondenter. Vi är även medvetna 

om att vi undersökt team inom en kommunal verksamhet vilket kan skilja sig åt från andra 

typer av verksamheter och deras team. Vi tror även att vi hade erhållit ett annorlunda resultat 

om vi hade studerat två olika team från två olika områden då arbetssättet troligen skiljer sig 

åt. Under studiens gång blev vi medvetna om medarbetarnas relation till chefen och vilken 

betydelse denna har för ett väl fungerande arbetsteam. Respondenterna var väldigt öppna om 

hur de kände för chefen och vi tror att respondenterna såg oss som ett sätt att framföra sina 

kritiska åsikter till chefen. Vi tror att respondenternas förhållningsätt gentemot oss som 

intervjuare kan ha påverkat svaren de framhöll. Däremot tror vi inte att detta påverkade 

betydelsen av de faktorer vi fann då dessa var kopplade till teamet och arbetet. Vi anser att 

detta hade varit intressant att undersöka närmare men däremot utgår från chefens perspektiv 
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och förhållningsätt till vad som utgör ett väl fungerande team samt hur denne arbetar med 

utformandet av ett väl fungerande team.   
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9 Bilaga 

9.1 Intervjuguide  
 

Inledande frågor 

1. Vad består dina arbetsuppgifter av? 

2. Berätta om din yrkesbakgrund? 

- Hur känner du inför dina arbetsuppgifter? 

3. Vad motiverar dig att gå till arbetet? 

- På vilket sätt? 

Arbetsgruppens funktionalitet   

4. Vad anser du om arbetsgruppens arbetsätt? 

                  - Varför? 

5. Vilken roll tror du att du intar i er arbetsgrupp? 

6. Hur får ni gruppens idéer igenom? 

7. Vad har förändrats mest efter omorganiseringen? 

Engagemang och meningsfullhet 

8. Hur fördelas arbetsuppgifter i er arbetsgrupp? 

- Hur blev det så? 

9. Hur delaktig är du vid beslutfattande och diskussioner i 

arbetsgruppen? 

- På vilket sätt? 

10. I vilken utsträckning är de andra i gruppen delaktiga enligt dig? 

11. På vilket sätt tycker du att ditt arbete är meningsfullt? 

 

Samarbete 

12. Hur ser samarbetet ut i er arbetsgrupp? 

13. Hur upplever du gemenskapen och samarbetet i arbetsgruppen? 

14. Hur löser ni problem som uppstår i arbetet? 

Förtroende 

15. På vilket sätt upplever du att ni har förtroende för varandra i 

arbetsgruppen? 

16. Hur ser er kommunikation ut? 

17. Vill du tillägga någonting? 

 

 

 


