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Arbetsgruppen på arbetsplatsen har fått en ökad betydelse i kunskaps- 
och tjänstesamhällets framväxt. Många har dock upplevt 
arbetsgrupper som fungerar mindre bra. I en kvalitativ intervjustudie 
beskrevs de faktorer som upplevs viktiga för att en arbetsgrupp ska 
fungera väl. Dessa kan beskrivas enligt följande: Vid tillsättning av 
arbetsgrupper bör tydlighet råda kring mål och uppgift. Ett tillåtande 
klimat och motivationshöjande faktorer har betydelse. Där ett gott 
kamratskap främjas, utvecklar man ett starkt socialt stöd och ett bra 
samarbete. Likhet skapar trygghet, medan olikhet kan skapa avstånd 
men också komplettera gruppen och främja resultatet liksom gruppens 
kompetenssammansättning. När konflikter hanteras och löses och 
ansvar delas lika samt där stödjande strukturer stabiliserar och 
avlastar, har man bättre förutsättning att utveckla en välfungerande 
arbetsgrupp. Ledaren har mandatet att främja denna utveckling och 
har därför en viktig betydelse. Resultatet stämde väl överens med 
Svedbergs (2003) indelning i uppgifts-, samspels- och 
ledningsdimension för att utveckla den goda arbetsgruppen. 
 
 

 
Arbetsgruppen på arbetsplatsen har fått en ökad betydelse i kunskaps- och 
tjänstesamhällets framväxt. Man behöver öka utbytet av kunskaper och information 
mellan medarbetarna för att snabbare möta och tillfredställa kundens behov och 
omvärldens förändrade krav. Det pågår idag en stark förändring genom att man försöker 
finna nya organisationsformer som bättre ska svara mot den föränderliga omvärldens 
krav. En stor del av denna förändring har inneburit att vi har lämnat ett mäktigt 
historiskt arv av detaljerad regelstyrning till någon form av mål och resultatstyrning 
som man hoppas ska erbjuda lösningen på dagens problem. I stället för att styra ”hur” 
arbetet ska gå till försöker vi nu styra ”vad” som ska uträttas. Det är resultaten som 
räknas och vägen ditt får gruppen själv bestämma. Denna maktförskjutning och 
eventuella demokratisering ligger också till grund för att fler och fler har arbetsgruppen 
som bas i sitt arbete (Svedberg, 2003). Många har dock upplevt arbetsgrupper som 
fungerar mindre bra. Skälen till detta är givetvis många. Man skulle kunna säga att det 
finns både yttre och inre faktorer men det visar sig ganska snart att dessa samspelar med 
varandra och är därför svåra att avgränsa från varandra. Exempel på yttre faktorer kan 
vara, tillgång till information, resurser och gruppens roll och status i organisationen. 
Med inre faktorer menar jag faktorer i det mellanmänskliga samspelet som gör att en 
arbetsgrupp fungerar väl. Ledarskap och tydlighet i mål, skulle kunna ses som faktorer 
utanför gruppen men har även en stor betydelse för gruppens inre funktioner. Genom att 
närmare kunna beskriva dessa faktorer kan man finna kunskap som kan underlätta för 
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att arbetsgrupper snabbare kommer till ett välfungerande tillstånd och kanske undvika 
onödigt lidande i dåligt fungerande arbetsgrupper. 
 
Forsyths definition på grupp är: ”två eller flera ömsesidigt beroende individer som 
påverkar varandra i ett socialt samspel” (Forsyth, 1999, s.5). Svedberg belyser det hela 
med att med denna definition är sju personer i en hiss inte en (formell) grupp, men de 
kan snabbt bli det vid ett strömavbrott! Han menar att 1) en grupp centreras kring ett 
gemensamt mål, 2) formaliseras via institutionella arrangemang och 3) definieras 
genom ett exkluderande av ”icke-gruppen”. Han definierar därmed en formell grupp 
som : ”i en grupp samspelar medlemmarna (minst tre) för att nå ett mål eller utföra en 
uppgift” (Svedberg, 2003, s. 15). En informell grupp bildas spontant utifrån 
samhörighet eller gemensamt intresse. Formella grupper däremot kännetecknas av att de 
har ett bestämt syfte, regler, rutiner och oftast ett formellt ledarskap. Med team eller 
arbetsteam menar Forsyth att det är en grupp som omfattar alla grundläggande kvalitéer 
för en grupp såsom ett socialt samspel, struktur, sammanhållning, social identitet och 
mål (Forsyth, 1999, s. 165). Vid en översikt över de senaste hundra årens forskning om 
grupper har man kunnat sammanfatta frågeställningarna i 7 övergripande frågor. Dessa 
är: Vilka krafter binder medlemmarna till deras grupper?, Vilka kommer att leda och 
vilka följa?, När presterar gruppen bäst?, Hur påverkar gruppen medlemmarna?, 
Påverkar gruppen medlemmarnas självuppfattning?, Hur kan relationer mellan grupper 
förbättras?, samt Hur kan grupper användas för att öka psykologisk anpassning och 
trivsel? Forsyth (2000).   
 
Lars Svedberg (2003) tar i sin bok Gruppsykologi (s.195-196) upp arbetsgruppens 
identitet som en avgörande faktor för den goda arbetsgruppen. Han inleder med att det 
finns en vanlig men något psykologisk naiv förväntan att formella grupper utan vidare 
ska fungera av sig själva. Man utgår ifrån att det inte behövs någon metodik ”när 
sympatiska, kloka och vuxna personer ska arbeta ihop”. Inverkan av gruppers dynamik 
negligeras eller förnekas på detta sätt. Det är väl belagt att en avsaknad av ett medvetet 
arbetssätt vanligtvis är förödande för en grupps arbete (Bass, 1990). Att ha ett medvetet 
arbetssätt, menar Svedberg, ska säkra väsentliga förutsättningar för kvaliteter i själva 
arbetet, i den personliga arbetstillfredsställelsen och ligger till grund för en 
välfungerande arbetsgrupp. Gruppmetodik, menar Svedberg, handlar om att klargöra 
arbetets innehåll (vad), process (hur) och mening (varför). I ett vidare perspektiv leder 
dessa klarlägganden till att gruppens identitet utvecklas. Han delar in dessa 
utvecklingsuppgifter i tre centrala begrepp. För det första har arbetsgruppen vissa 
uppgifter och mål som måste klarläggas d v s en uppgiftsdimension. För det andra måste 
gruppen ha en ändamålsenlig struktur för att få kommunikationen att fungera – 
gruppens samspelsdimension. Och för det tredje behöver gruppen någon form av 
ledning som för gruppen framåt och ansvarar för helheten i verksamheten, - en 
ledningsdimension. Sammantaget bidrar dessa tre dimensioner till gruppens identitet. I 
en arbetsgrupp med tydlig identitet finns goda förutsättningar för att arbetet ska bli såväl 
effektivt som personligt tillfredställande. Gruppmedlemmarna har vad-, hur- och varför 
frågorna klara för sig och kan handla därefter. 
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Gruppens uppgiftsdimension 
 
En arbetsgrupps uppgift och mål måste vara tydliga och uttalade. Oklara mål påverkar 
oss negativt menar en av organisationsutvecklingens portalfigurer Martin Weisbord: 
 

Människor hyser olika slags känslor (i första hand oro) för sitt arbete, vilka 
inte kan identifieras rationellt om organisationens mål är oklara. 
(Weisbord, 1982, s. 26) 

 
Oklara, otydliga mål eller brist på sådana kan visa på en rad olika symtom hos 
gruppmedlemmarna. Man mår dåligt och stress, alienation och sjukfrånvaro ökar. I sina 
mål hämtar gruppen en stor del av sin identitet och mening. Målen måste vara aktuella 
och levande och man kan då göra nödvändiga prioriteringar, fatta svåra beslut och 
koordinera sina krafter så att man går åt samma håll. 
 
Utifrån anhängaren av målstyrningens perspektiv, beskrivs här, fritt hämtat från 
Svedbergs Gruppsykologi, (2003, s. 199-202) den regelstyrda organisationens 
utveckling av en regelkultur. Den beskrivs av Svedberg, som en cirkulär rörelse – en 
regelkulturens dynamik - och kännetecknas av följande drag: 

• Organiserar sig efter definierade regler 
• Tid för samverkan känns påklistrad 
• Avsaknad av professionell dialog 
• Stark informell organisation – korridorsnack 
• Problemlösning på individuell basis 
• Motståndskultur – inlärd hjälplöshet 
• Reagera framför agera 
• Feedbackprocesser känns påklistrade 

Motbilden är den målstyrda organisationen baserad på team där det istället utvecklas en 
tankekultur som har sin bas i gruppen för beslut och problemlösning. En tankekulturens 
dynamik som på motsvarande sätt kännetecknas av följande drag: 

• Organiserar sig efter situationens verkliga krav och mål 
• Tid för samverkan prioriteras 
• Professionell dialog 
• Tyst kunskapsbas kan utvecklas 
• Verklig problemlösningsförmåga 
• Organisatorisk självtillit – ”vi” 
• Agera framför reagera 
• Feedbackprocesser uppfattas naturliga 

 
I denna förändring från regelstyrning till målstyrning kan man också se en förskjutning 
från en yttre styrning till en inre, från tvångsstyrning till en styrning via mål och 
visioner, förutsatt att man har tagit till sig visionen. Arvonen beskriver visionen på 
följande sätt 
 

Visionen är något som man inte kan konkretisera fullständigt, den ligger 
framför oss i tiden och ska ge oss en mental bild av framtiden. Visionens 
uppgift är att styra våra tankar mot ett mål som har en stark emotionell 
dragningskraft. Visionen är någonting som ger känslan av att ha en uppgift 
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och som ger en inre motivation och kan mobilisera våra inre drivkrafter 
(Arvonen 1989, s.153) 

 
Som kritik måste framföras risken med denna mål- och visionsstyrning som en 
manipulerande faktor. Den kan tendera till att upplösa den privata livssfären med den 
yrkesmässiga, vilket kan leda till icke hälsosamma effekter. När kraven här emellan 
börjar bli oförenliga kan den enskilda människan komma i kläm och det individuella 
perspektivet domineras av organisationens eller arbetsgivarens perspektiv (Svedberg, 
2003). 
 
Gruppens samspelsdimension 
 
Den andra bärande delen i gruppens identitet är samspelsdimensionen som handlar om 
gruppens process och svarar på frågan hur. Hur vi i gruppen ska lösa vår uppgift. För 
att detta ska fungera optimalt krävs en viss grad av struktur. Att man har riktlinjer, 
strukturer och normer för verksamheten för att inte allt ska behöva stötas och blötas för 
att finna sin accepterade form. Ju fler instruktioner, riktlinjer och normer det finns, 
desto mer struktur. Det kan handla om fördelning av resurser: - Vad har vi att röra oss 
med? Roller som förtydligar arbetsfördelning: - Vem som gör vad? Fördelning och 
balans mellan ansvar och befogenheter, grad av medbestämmande, vilka värderingar 
och etiska principer är vägledande etc. Ordning och reda stärker samspelet. Åh andra 
sidan må det finnas en balans mellan ordning och kaos för att inte hämma gruppens 
kreativitet.  Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv, menar Svedberg,  
 

”refererar begreppet struktur till egenskaper hos en grupp/organisation 
som utgör dess svar på skeenden i omgivningen och som reglerar dess 
interna jämvikt. Struktur har alltså något av en termostatfunktion som 
balanserar effekterna av såväl inre som yttre krafter för att hålla systemet 
inom ett visst jämviktsintervall” (s.209).  

 
Sett ur ett psykodynamiskt perspektiv använder Paul Moxnes begreppen sociobehov 
respektive psykobehov för att illustrera dessa två sidor av strukturen i grupper och 
organisationer (Moxnes 2001). Personer med sociobehov söker sig till verksamheter 
som har hög grad av struktur för att balansera sin driftsångest. Det som Freud menade 
var det ursprungliga mänskliga i oss som samhället har lärt oss att sublimera och dölja. 
Ordning och kontroll är två viktiga principer och förändringar och oväntade händelser 
är oönskade. Man vill ha lugn och ro. Personer med psykobehov har däremot en klar 
motvilja mot strukturerade situationer och verksamheter eftersom dessa aktiverar 
systemångest, en känsla av att vara styrd, kontrollerad, fångad och ofri. Dessa personer 
stortrivs däremot i känslostyrda ostrukturerade situationer där man har stor frihet och 
slipper anpassning alltför mycket. I strukturmedvetna arbetsgrupper hjälper strukturerna 
till att använda energin till rätt saker och på ett överenskommet sätt. Graden av 
tydlighet i samspelet mellan uppgiftsdimensionen och samspelsdimensionen har en 
högst påtaglig påverkan på arbetsgruppens arbetsklimat. Svedberg belyser i en 
fyrfältstabell att uttalade mål och tydlig struktur leder till ett tryggt arbetsklimat. 
Outtalade mål och tydlig struktur kan anses hanterbart medan uttalade mål men otydlig 
struktur ledar till osäkerhet. Både outtalade mål och otydlig struktur däremot riskerar att 
skapa ett manipulativt arbetsklimat.  
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En grupps gränser och kohesion, graden av samhörighet, har också betydelse för dess 
identitet. Styrkan i banden som binder samman individerna till varandra och önskan att 
tillhöra gruppen avgör graden av samhörighet. Gruppsamhörigheten definierar dess 
enighet, unikhet och solidaritet (Forsyth, 1999). Grupper varierar i denna nivå av 
samhörighet (cohesiveness). I motsats till graden av samhörighet står graden av 
individens autonomi. Svedberg illustrerar denna skala med tre cirklar. I en grupp med 
stark samhörighet och låg autonomi finns individerna innanför ringen som är markerad 
med en grovmarkerad kontur medan låg gruppgemenskap och hög autonomi i en grupp 
illustreras av en ring med svag kontur där individerna finns i kanten och på utsidan av 
ringen. Figuren i mitten illustrerar en situation mittemellan. 
 
Nära tankar kring gruppers samhörighet finns teorier kring gruppers utveckling. Inom 
socialpsykologin finns ett flertal olika teorier. Gemensamt för dessa är en tämligen 
lagbunden process med olika faser. I varje fas finns en underliggande frågeställning 
som gruppen själv måste lösa och det anses inte gå att hoppa över någon fas. Om nya 
gruppmedlemmar kommer in eller nya uppgifter måste lösas ramlar man tillbaka i 
tidigare faser för att bearbeta frågeställningen utifrån de nya förutsättningarna som 
uppstått. En sådan känd modell är Will Schutz (1958) FIRO – modell. FIRO står för 
Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Enligt Schutz måste gruppen för att 
nå samhörighet och effektivitet genomgå tre huvudfaser. De kännetecknas av 
dimensionerna tillhöra, kontroll och öppenhet och kallas vanligtvis i modellerna för 
tillhörafas, konflikt eller rollsökningsfas (även kallad kontrollfasen) och 
samhörighetsfas och bygger på det cykliska mönster som nämns ovan. Ju mognare en 
grupp är desto kortare tid behöver gruppen för att återvända till den sista fasen. Ibland 
nämner man två övergångsfaser mellan dessa tre som en period av gemytlighet och en 
annan benämnd idyll. I tillhörafasen börjar gruppen formeras. De underliggande 
frågorna hos gruppmedlemmarna är, får jag vara med och vill jag vara med i gruppen. 
Gruppen präglas ofta av ytlig hövlighet och man fokuserar på att ta reda på vad som 
gäller samtidigt som man spanar in och läser av varandra, och då i synnerhet gruppens 
ledare. Man fokuserar rent konkret på att definiera uppgifterna, bestämma hur de ska 
lösas och vilka färdigheter och kunskaper som krävs. Av ledaren förväntar man sig 
traditionell makt i form av att ge klara riktlinjer och tala om vad som gäller. När man 
väl bestämt sig för att vara med och fått tillåtelse, kliver man in i en kortare period av 
gemytlighet. Detta är dock en chimär då man har kringgått de skarpa frågorna i hopp 
om att de löser sig automatiskt. När gruppen etablerat sig som grupp börjar problemen 
gällande kontroll, beslutsfattande, inflytande och ansvarsfördelning. Karaktäristiska 
beteenden är kamp om ledarskapet, konkurrens om olika roller samt diskussioner om 
olika förhållningssätt gentemot uppgiften. Vidare handlar det om att skapa struktur och 
regler för tillvägagångssätt och metoder. Man är då fullt inne i konflikt och 
rollsökningsfasen. Nu gäller det att fördela ansvaret, förhandla om roller och hantera 
konflikter. Diskussionen kan hetta till och ingen går säker inte ens ledarens i synnerhet 
om han fortfarande utövar traditionell makt: I denna fas gäller det som ledare att 
handleda och vara lyhörd. Om gruppen lyckas lösa sina konflikter finna sina roller och 
vara överens om ledarskapet kan en tid av stabilisering och vila uppstå. Denna 
mellanfas kallas idyll. Man upplever ett tydligt och starkt vi. Relationerna utvecklas 
och man lär känna varandra på ett djupare plan. Det handlar om att tillfredställa 
emotionella aspekter och uppnå en tillfredställande grad av känslomässigt utbyte och 
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man är inne i samhörighetsfasen. Det är tillåtet att uttrycka såväl starka som varma 
känslor och det råder tillit och ett öppet klimat. Effektiviteten ökar då gruppen känner 
trygghet och kan ta tillvara på varandra. Gruppen litar på ledarens auktoritet som kan ha 
en mer undanskymd roll, bara för att framträda när det verkligen behövs. 
 
Benne & Sheats (1948), menar att det finns två grundläggande utmaningar för att en 
grupp ska överleva. Dessa är att lösa sina gemensamma uppgifter och att upprätthålla 
relationerna mellan gruppmedlemmarna. Dessa två grundläggande typer av roller brukar 
benämnas den uppgiftsorienterade och den socioemotionella rollen. Den 
uppgiftsorienterade rollen fokuserar på gruppens mål, uppgiften och försöker 
uppmuntra varandra till att arbeta. De söker lösningar på problem och organiserar och 
strukturerar arbetet. Exempel på uppgiftsorienterade roller är experten, sekreteraren och 
organisatören. Den socioemotionella rollen fokuserar på att säkra gruppens 
mellanmänskliga och emotionella behov. Exempel på dessa roller kan vara stödjare, 
skämtare, diplomaten men även kritikern för att uttrycka gruppens eller 
gruppmedlemmens behov. 
 
Belbin (1997) använder begreppet teamroller när han urskiljer ett antal tendenser till att 
bete sig enligt ett urskiljbart mönster när en arbetsgrupp kommer samman och börjar 
arbeta. Belbin skiljer mellan teamroll och funktionell roll där den funktionella är mer 
att relatera till yrkesrollen. Belbin har lokaliserat nio informella teamroller som 
beskrivs enligt Svedberg (2003, s. 240) (Min egen översättning av de engelska 
benämningarna): 
 
Idéskaparen (Plant):  Kreativ, påhittig, nytänkande. Knäcker problem. 
Tillåtna svagheter: Uppe i det blå. Går egna vägar. Har svårt med rutiner och 

det formella. 
Resursskaparen: Utåtriktad, socialt och retoriskt kompetent. 
(Resource investigator) Upptäcker möjligheter och knyter strategiska kontakter 
Tillåtna svagheter: Överoptimistisk, kan tyckas vara en pratkvarn. Tappar lätt 

intresset när första entusiasmen har lagt sig. 
Samordnaren: Mogen med gott självförtroende. Tänker  
(Coordinator) strukturerat, klargör mål och vägar, delegerar. 
Tillåtna svagheter Kan uppfattas som bossig och manipulativ. 
Pådrivaren (Shaper): Utmanande, dynamisk, pådrivande. Har förmågan att 

övervinna hinder. 
Tillåtna svagheter Kan uppfattas som osmidig och har svårt för att lyssna. 

Sårar lätt andra. 
Analyseraren: Sober, strategisk och uppmärksam. Ser möjligheter, 
(Monitor evaluator)  rättrådig och försiktig. 
Tillåtna svagheter Saknar drivkraft och förmåga att inspirera. 
Lagspelaren: Samarbetsvillig, känslig, diplomatisk.  
(Teamworker)  Lyssnar konstruktivt, medlar och lugnar. 
Tillåtande svagheter Har beslutsångest. Lättpåverkad. 
Arbetsmyran: Disciplinerad, pålitlig, traditionell och effektiv. Gör idé  
(Implementer) till handling. 
Tillåtande svaghet Rigid och misstänksam mot nya vägar. 
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Avslutaren: (Completer) Omsorgsfull och samvetsgrann. Upptäcker luckor och rättar 
lite. 

Tillåtande svaghet Oroar sig i onödan, pedantisk. 
Experten: (Specialist) Målmedveten, självgående, engagerad. Bistår villigt med 

expertkunskap. 
Tillåtande svaghet Begränsas av tunnelseende – ser endast sitt specialområde. 
 
Rollerna kan var för sig ses som stereotypa och man kan kanske finna sig själv i flera 
av dem, men Belbin menar att man kan se teamet som ett relationsnät, där man 
tillsammans ska försöka täcka upp alla roller för att få det optimala teamet. Belbin 
beskriver själv sina viktigaste upptäckter i teamtänkandet: 
 

…vissa individer antog vissa roller enligt ett mönster för rollfördelning, och 
detta hade en avgörande effekt på resultatet. En dålig balans gav ett klent 
resultat. Team som bestod av dugliga människor åstadkom inte 
nödvändigtvis fördelaktiga resultat eftersom balansen kunde vara 
ofördelaktig. Å andra sidan behövde teamet dugliga människor för att kunna 
lyckas. Teamets sammansättning – ett ämne som nästan förbisetts av tidens 
tänkare – visades sig därför ha avgörande betydelse (Belbin 1996, s. 41). 

 
Sammanfattningsvis går valet av gruppsammansättning enligt Belbin ut på att ett team 
skall ha en allsidig sammansättning när det gäller samspelsroller för att nå bäst resultat. 
Detta är en utmaning och kräver sin medvetenhet då det är en mänsklig svaghet att vid 
rekrytering eller tillsättande av projektgrupper och arbetsgrupper att man väljer utifrån 
sin egen position och det finns en mänsklig tendens att välja personer efter principen 
likhet – man satsar på sådana som tänker och agerar klokt, d v s som en själv!  
 
Gruppens ledningsdimension 
 
Den tredje identitetsbärande dimensionen är gruppens ledning. Dess främsta syfte, 
menar Svedberg (2003), är att integrera delarna till en meningsbärande helhet. Genom 
att skapa tid och förutsättningar och bistå gruppen med dess uppgifts och 
samspelsdimensioner kan den uppnå och vidmakthålla en identitet – en helhet som 
håller den samman och ger den mening, profil och riktning. En enskild individs 
identitet, är ett samlingsnamn för ett antal vitala dimensioner. Den unga människan som 
söker sin identitet under sin personliga mognad, står inför utvecklingsuppgifterna 
gränsdragning och innehållsbestämning. På liknade sätt, menar Svedberg, kan gruppen 
finna sin identitet genom att lösa utvecklingsuppgifterna samspel, arbetsinnehåll och 
mening. Den enskilda människan har ett naturligt behov av en referensram, ett 
gemensamt system av mänskliga värden att tro på och hänge sig åt. Enligt Castell 
(1999) riskerar en människa att bli existentiellt vilse utan ett sådant vägledande system. 
Överfört på gruppen, menar Svedberg, innebär en positiv identitet en gemensam inre 
enhet. I en sådan grupp respekterar man varandras individualitet och integritet liksom 
överenskommelser och gemensamma mål. Gruppen har ett starkt och funktionellt vi. 
 
Sökandet efter svaret på gåtan, vad som ligger till grund för det goda ledarskapet, har 
länge varit utsatt för många såväl breda forskningsansatser som trender i ett överflöd av 
populistisk managementlitteratur. Trender av modeller och strukturer utplockade från 
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sitt sammanhang och komplexitet har legat till grund för många myter om ledarskap. 
En annan ytterlighet är den idealism som hävdar att ledarskap och ledare varken är 
nödvändiga eller ens önskvärda. Mot Machiavellis på 1500-talet, till 1800-talets Weber 
och tidiga 1900 talets Taylors mekaniska människosyn, vände sig Harvardprofessorn 
Elton Mayo och senare socialpsykologen Kurt Lewin. De ses som portalfigurer till den 
kommande Human Relationsrörelsen, en riktning som framhåller betydelsen av 
psykologiska och sociala faktorer för produktivitet och trivsel. Lewins vision av det 
goda samhället besjälades av ett demokratiskt ledarskap som ideal. Att ledarskap kan 
vara en mänsklig förmåga som kan läras in utvecklades vidare av Blake och Mouton 
under 1950 talet. Under denna tid gjordes mycket forskning för att söka finna den mest 
gynnsamma ledarstilen. Parallellt med detta ”stilspår” inom ledarskapsforskningen 
försökte man finna den mest optimala personlighets– eller karaktärsdragen hos den 
framgångsrike ledaren, det s.k. ”traitspåret”. I opposition mot dessa ”great man 
theories” framförde ekonomerna Hersey & Blanchard (1993) sin i Sverige mycket 
populära teori ”det situationsanpassade ledarskapet”. De hävdade att ledarskapet inte är 
en position man får utan en relation man erövrar. Det är inte i egenskaperna som det 
goda ledarskapet framträder utan i förmågan att vara lyhörd och anpassa sitt ledarskap 
till situationen. 
 
Teorin om det situationsanpassade ledarskapet (Hersey & Blanchard 1993, Blanchard 
et al.1999) har samma utgångspunkt som Blake och Mouton, nämligen tanken att 
ledarskap formas och utövas i samspelet mellan en relationsdimension och en 
uppgiftsdimension. Ledarskapet utövas olika beroende på om det just då är betoning på 
uppgiften eller relationen.. Blake och Mouton ansåg att det fanns en optimal ledarstil 
med en kombination av hög relationsorientering och hög uppgiftsorientering – den 
ideale ledaren – effektiv i alla grupper och alla situationer. Hersey and Blanchard 
menar att detta är beroende på situation. Olika situationer kräver olika betoning och det 
viktigaste villkoret för det goda ledarskapet är att ledaren är lyhörd och kan avläsa 
gruppens utvecklingsnivå och anpassa sin ledarstil efter denna och avväga graden av 
relationsorientering respektive uppgiftsorientering. Hersey och Blanchard beskriver sin 
teori utifrån en utvecklingskurva med fyra stadier som karaktäriserar gruppens 
utvecklingsnivå för en specifik uppgift. Målet för ledaren är att gruppen och dess 
medlemmar ska ledas på ett situationsanpassat sätt, genom de olika utvecklingsfaserna, 
för att bli självständiga, uppnå empowerment* och för att de ska bli ett mer eller mindre 
självgående team. (*Begreppet empowerment har inte översatts i svenskan på ett 
tillfredställande sätt. I en C - uppsats av Lindell & Pernås (2003) fann jag definitionen: 
”Individerna på arbetsplatsen ska känna mening med arbetet, kunna bestämma själva 
över det, uppleva att de har tillräcklig kunskap för arbetet de utför samt känna att de har 
en möjlighet att påverka.” När detta uppnåtts är individen per definition empowered 
(Yukl, 2002)). Det handlar, enligt Blanchard, om att frigöra de krafter som finns hos 
individen och som oftast är väldigt underutnyttjade. Ledarstilen måste anpassas för de 
olika nivåerna och nivåerna avgörs av individens kompetens och engagemang. I figuren 
nedan (som skall läsas från höger till vänster), illustreras hur ledarstil är relaterad till 
gruppens utvecklingsnivå (hämtat ur Svedberg, 2003, fritt efter Blanchard et al. 
(1999)). 
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Figur 1. Det situationsanpassade ledarskapet. (Svedberg, 2003, fritt tolkat efter 
Blanchard et.al 1999) (Observera. Bilden skall läsas från höger till vänster.) 
 
1. Inledning och överblick: När gruppen ska börja arbeta med en ny uppgift är sannolikt 
kunskapen om den specifika uppgiften i alla dess detaljer sannolikt låg. Emellertid är de 
flesta medarbetare i ett inledningsskede positiva och vill lära sig, enligt Blanchard. Då 
är en instruerande ledarstil med hög uppgiftsorientering/låg relationsorientering den 
mest ändamålsenliga (ruta 1 – instruerande stil, låg kompetens – högt engagemang). 
Det innebär att ledaren talar om vad som gäller, ger klara instruktioner, visar hur man 
ska gå tillväga, formulerar uppgifter och bedömer resultat. 
 
2. Förändring och tvivel: Efter en tid blir gruppen mer realitetsanpassad och hamnar i 
en nedgångsperiod. Uppgifterna var kanske svårare än man trott eller annorlunda än 
man förväntat sig. Orealistiska förhoppningar grusas och man blir besviken eller 
frustrerad. Även om gruppens kompetens ökat är den fortfarande inte särskilt hög och 
tvivel gör att engagemanget minskar. Nu behövs en ledare som ger både mycket 
instruktioner och samtidigt mycket stöd (ruta 2 – coachande stil, låg/måttlig kompetens 
– lågt engagemang). Han eller hon betonar fortfarande uppgiften men bygger samtidigt 
upp goda arbetsrelationer genom att uppmuntra, lyssna till besvikelser, hjälpa till med 
problemlösning och peka på alternativ. 
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3. Genomförande och utveckling: När kompetensen ökat minskar behovet av 
instruktion och coachning. I den här utvecklingsfasen äventyras engagemanget av om 
ledaren fortsätter att veta bäst eller agera ”hönsmamma”. Emellertid tvivlar gruppen på 
sin egen förmåga att agera självständigt varför de fortfarande behöver stöd (ruta 3 – 
stödjande stil, måttlig/hög kompetens – varierande engagemang). Ledaren bör därför 
börja delegera mer och mer ansvar för arbetet till gruppen, successivt hålla sig tillbaka 
men fortfarande intresserat uppmärksamma goda initiativ och resultat. 
 
4. Uppnådd empowerment:  I det fjärde stadiet har gruppen blivit näst intill helt 
självständig. Gruppen eller teamet är engagerade och kompetenta och litar till sin 
förmåga. De behöver nu lite stöd och lite instruktion (ruta 4 – delegerande stil, hög 
kompetens – högt engagemang). Ledaren inser betydelsen av en låg profil men visar 
tillit och är tillgänglig vid behov. 
 
Sammanfattning – arbetsgruppens identitet 
 
Vad är då kännetecknande för en effektiv (och uppgiftsmogen) arbetsgrupp med tydlig 
identitet? Svedberg menar att det förekommer ett otal olika uppräkningar av egenskaper 
som antas vara karaktäristiska t ex Bass (1990). Följande indikatorer brukar nämnas: 
 

• Nödvändig kunskap och kompetens finns i gruppen. 
• Målsättningen är tydlig för alla 
• Det råder en avspänd atmosfär, vilket bygger på att gruppen tar sig tid att 

bearbeta störningar. 
• Kommunikationen är riklig, såväl känslor som tankar uttrycks 
• Olikheter accepteras. Man reagerar med att dela med sig av tankar och känslor 

inför det som har sagts, och inte genom att värdera den som yttrat sig. 
• Man lyssnar aktivt oberoende av vem som yttrar sig. Inläggen bygger på 

varandra och man talar i jagform. Om man är osäker, kontrollerar man att man 
förstått. 

• Besluten i gruppen sker i samförstånd. 
• Maktkampen förekommer endast i ringa omfattning 
• Gruppen utvärderar sitt arbete och kan vara självkritisk 
 

Vid en närmare granskning kan man konstatera att det mesta är att härleda till social 
kompetens, d v s förmågan att kunna samspela med andra. Ovanstående är givetvis ett 
idealtillstånd. En metodik för att närma sig detta idealtillstånd är det som kallas 
teambuilding. Det bygger på antagandet att samhörighet och gruppidentitet medvetet 
kan ”byggas upp” och ”tränas” genom gemensamma aktiviteter. 
 
 
Svedberg (2003) sammanfattar sina tankar kring en arbetsgrupps väg mot det goda 
teamet i nedan illustrativa bild utifrån dess vad- (uppgiftsdimension), hur- 
(samspelsdimension), och varförfrågor (ledningsdimension). I alla grupper oavsett 
medlemmarnas individuella mognad och kompetens behöver gruppen tid för att lära 
känna varandra och bearbeta sina frågor och uppgifter. En outvecklad grupp har låg 
målmedvetenhet, man har ännu inte hittat sina arbetsformer och riskerar att ägna sig åt 
fel saker. Kortsiktiga frågor och sökandet efter information upptar tiden. Man är 
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händelsestyrd och reagerar på akuta saker. Detta slukar ens tid och man riskerar att 
komma i en ond cirkel av operativa uppgifter. Ett utvecklat team är målmedvetet, kan 
se de strategiska frågorna och kan därför prioritera. Man slits därmed inte av 
relationsfrågor utan kan utveckla samarbetet. 
 

 
Fig. 2. Teamets stadier (Svedberg, 2003). 
 
Många har dock upplevt arbetsgrupper som fungerar mindre bra. Skälen till detta är 
givetvis många. Det jag närmare ville granska var de inre faktorer i det 
mellanmänskliga samspelet som utmärker den välfungerande arbetsgruppen. Vilka är 
dessa inre faktorer som skapar både trivsel, välmående och arbetstillfredsställelse? 
Genom att närmare kunna beskriva dessa faktorer kan man finna kunskap som kan 
underlätta för att arbetsgrupper snabbare kommer till detta tillstånd och kanske undvika 
onödigt lidande i dåligt fungerande arbetsgrupper. Sammanfattningsvis var syftet med 
denna studie att söka reda på de faktorer, och då speciellt de inre faktorer, som upplevs 
som viktiga för att en arbetsgrupp ska fungera väl. 
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M e t o d 
 
Deltagare 
 
Deltagare i studien var sex personer. De representerade fyra kvinnor och två män i 
ålderspannet mellan 30 och ca 60 år, där majoriteten var runt fyrtio år. Urvalet har 
begränsats till tjänstemän inom den privata sektorn. Hälften representerade ett 
informativt urval med lång både teoretisk och praktisk erfarenhet inom ämnet och inom 
lärande och utveckling i arbetslivet. De arbetade som konsulter inom 
kompetensutveckling i arbetslivet, pedagogisk utveckling, karriärcoaching, mm. De 
hade alla tre en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund såsom lärarutbildning, p-
linje med pedagogisk inriktning och fördjupning samt lång erfarenhet av varierande 
utbildnings- och utvecklingsprojekt i arbetslivet. Två av dessa personer valde jag utifrån 
en rekommendation från min mentor (inom Personalvetarprogrammet). På så sätt har 
jag kunnat undvika min egen personliga involvering i kontakterna och istället dragit 
nytta av ”snöbollsurval”. Den ena personen kände jag dessutom till väldigt väl 
beträffande tidigare arbetsprestation däremot inte personligen. Den tredje personen 
däremot var förutom ett informativt urval, också ett bekvämlighetsurval då jag skulle 
träffa henne i ett annat syfte, också fick tillfälle att göra min undersökningsintervju. De 
andra tre personerna utgjorde ett heterogenare urval. En av dem kunde även relateras till 
det informativa urvalet då hon hade en lång erfarenhet av arbetsgrupper i 
chefsbefattning. De representerade tre skilda branscher, byggbranschen, 
verkstadsindustrin och resebyråbranschen. Tre tjänstemän, som vardera hade 
civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och yrkesutbildning inom försäljning och 
marknadsföring, som utbildningsbakgrund. 
  
Datainsamling 
 
Datainsamlingen gjordes med djupintervjuer. En frågeguide (se bilaga) med inledande 
information, huvudfrågor och stödstruktur användes. Tema för intervjuerna var 
”Välfungerande arbetsgrupper” och den inledande frågan syftade till att få 
intervjupersonerna att minnas en arbetsgrupp de hade tillhört som fungerat bra. Att 
beskriva den, försöka sätta ord på och ge exempel på viktiga faktorer för varför den 
fungerat väl. Även att minnas någon mindre välfungerande arbetsgrupp, som man ingått 
i och beskriva den, har legat till grund för att få perspektiv på vad som är viktigt för att 
en grupp skall fungera bra. Jag inledde intervjun med att skriftligt och muntligt ge min 
definition på ”välfungerande arbetsgrupp”. Med välfungerande arbetsgrupp menar jag 
”en effektiv arbetsgrupp där man trivs, mår bra och känner tillfredställelse med 
arbetsresultatet”. Begreppet effektiv tillfördes definitionen efter två intervjuer. Jag 
uppmärksammade också intervjupersonerna på definitionen genom att skriva upp den 
på ett papper och låta den ligga framför intervjupersonen under hela intervjun. Jag 
ringade in definitionen för att markera att det kan finnas yttre och inre faktorer som 
påverkar en grupp, för att på så sätt styra intervjun mot att söka inre faktorer. Samtidigt 
öppnade jag också för att dessa kan samspela och behöver därför inte uteslutas om det 
skulle kännas mer naturligt. 
 
En av intervjuerna ägde rum i personens hem som också var hans arbetsplats. En 
intervju ägde rum i en offentlig lokal på stan. De övriga fyra genomfördes på deras 
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respektive arbetsplats. Innan intervjuerna började framhölls viktiga etiska aspekter 
såsom information om forskningens syfte, rätten att avbryta intervjun eller att inte svara 
på alla frågor, konfidentialiteten samt att underlaget endast kommer att användas i 
forskningssyfte. Jag betonade också att det inte fanns något facit, inga förväntade svar, 
rätt eller fel utan att det var deras unika erfarenheter, reflektioner och synpunkter som 
jag ville skulle få komma fram. Intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera och spelades 
in på bandspelare. Detta hade accepterats av intervjupersonerna i förväg. Intervjuerna 
skrevs ut ordagrant i löpande text som underlag för analysen. Detta gav ett textunderlag 
på ca 60 sidor. Min egen förförståelse bygger på tidigare högskoleutbildning samt 
arbetslivserfarenhet inom utbildnings och utvecklingsfrågor såväl inom idrottsrörelsen 
som, de senaste femton åren, arbete med strategiska kompetensutvecklingsfrågor i en 
facklig organisation. Inom ramen för nuvarande personalvetarutbildning har jag fått 
såväl teoretiska som praktiska grunder i intervjumetodik.  
 
Analys 
 
På grund av min öppna frågeställning och användandet av ostrukturerad djupintervju 
valde jag den kvalitativa analysmetoden induktiv tematisk analys. De transkriberade 
intervjuerna lästes igenom noggrant flera gånger i eftersökandet av mönster i 
beskrivningarna. Understrykningar gjordes i texten för alla faktorer som nämndes för 
välfungerande arbetsgrupp. För att underlätta att se ett mönster växa fram, gjordes också 
mindmaps över de olika arbetsgrupperna som beskrevs och de faktorer som framhölls. 
Underlaget refererade till 21 st olika grupper. Efterhand växte olika teman fram som jag 
markerade med olika färger i intervjuunderlaget. De olika textavsnitten med samma 
färgmarkering kopierades och sammanfördes i ett och samma temadokument. Dessa låg 
sedan till grund för den tolkning av innebörden som jag beskrivit i ord och gett nyanser 
med innehållsrika citat. Detta har fått mig att urskilja tio teman: En beskrivning och 
sammanfattning av innebörden av varje tema följer nedan under respektive rubrik.  
 
 

R e s u l t a t 
 
Tydlighet i mål och uppgift 
 
Tydlighet i uppdraget, dess mål och syfte är en framträdande faktor i intervjuerna för att 
en arbetsgrupp skall fungera väl. 
 

”vad som gjorde det så bra var att vi hade ett tydligt uppdrag” 
 
Det gemensamma målet och visionens stärkande effekt på gruppens effektivitet belyses 
i följande citat: 
 

…jo, men en annan anledning är ju att vi är helt överens om målet, vart vi 
ska. (…) vi har en sån tydlig….ja, gemensam bild i alla fall…av vart vi ska. 
(…)..att man liksom har en magnet som man liksom dras åt så där. Och det 
tror jag också gör att vi blir effektiva. Det är rätt självklart vad vi ska ägna 
oss åt, vad vi ska prioritera.(…) Vi behöver inte gå in och ifrågasätta om vi 
ska lägga ner energi på det där, eller, vad vi ska ägna oss åt. 
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Att veta vad man är där för, är viktigt. Viktigt är också tydlighet i vilka ramar som råder 
både beträffande tidsåtgång och beträffande övriga resurser. Att veta vilken roll, vad 
man kan bidra med och förväntat resultat ger trygghet. Men det är också viktigt att det 
finns utrymme för att vara delaktig i att ta fram mål, visioner, rollfördelning och 
resultat. 
 
Om det saknas gemensamma mål i gruppen och olika specialister har olika mål och 
jobbar åt olika håll, fungerar inte gruppen. Omorganisationer är ofta en bidragande 
orsak till att det uppstår brister i tydlighet med målet och uppdraget. Grupper splittras. 
Folk går in och ut ur grupperna snabbare, vilket kan leda till otydlighet och olika 
tolkning med spänningar i gruppen som resultat. 
 

…just det vi var ju faktiskt en grupp, fast det kändes ju aldrig så, (…) 
Vi hade ingen gemensam vision, vi hade helt olika bilder av varför vi jobba, 
det var ”vi och dom”, gamla och unga, dom som hade varit en arbetsgrupp 
i många år, alltså tio femton år, och sen så flyttade man på den gruppen 
organisatoriskt och så nyrekryterade man tre nya. Jag var med bland de 
nya, och då vart det ju väldigt såhär ”vi och dom”, ”nya och gamla”. (…) 
ja, vi prioriterade olika, och då retade man sig på att de andra inte 
prioriterade som jag gjorde, eller som jag och den här lilla subgruppen 
gjorde, (…) Vi tyckte att de var ineffektiva, och de tyckte precis samma om 
oss då, alltså att ägna sig åt fel grejer… 

 
Målkonflikten är orsak till att gruppen inte tar tillvara på varandra och blir därmed 
ineffektiv: 
 

Och det gjorde oss till en klart ineffektiv arbetsgrupp. Helt klart för vi 
använde inte varandra. Det var ju liksom, blivit ett par konstellationer så 
här och till sist fick man ju också vara lite försiktig. (…) i och med att vi 
lärde känna varandra, och mer privat, och så kunde vi också börja använda 
varandra. Jag kunde använda Kalle, jag kunde använda Maggan, men jag 
kunde inte använda gruppen, för att liksom om jag hade en idé så kunde jag 
inte ta upp det i gruppen, kände jag, för att den skulle göra gruppen sårad, 

 
Avsaknad av en gemensam målbild är kännetecken för ett svagt ledarskap. Ledaren kan 
ha svårt att övertyga sin grupp att anamma nya beslut om mål eller brista i att låta 
gruppmedlemmarna vara delaktiga i framtagningen av dem. 
 

men hon var ingen ledare, så då blev det liksom än svårare att hitta det där 
gemensamma målet. Och som sagt, hon skrev ner det på ett papper, men det 
betydde inte att vi jobbade efter det 

 
 
Motivation  
 
Att bli sedd som individ, att förstå sin roll i gruppen och att kunna bidra med sin 
kompetens är grundläggande behov som skapar motivation. Tydlighet i målbild och 
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delaktigheten i att ta fram denna ligger också till grund för detta. Då alla är överens om 
vad som ska göras och alla är med, har man roligt tillsammans och det blir en avspänd 
atmosfär. Att förändra något gammalt som inte fungerar till något bättre, och göra något 
som är annorlunda, är faktorer som höjer motivationen.  
 

Vi var alla med på tåget just att det här skulle vara något annorlunda 
 
Särskilt om det berör en själv och den egna gruppen. Att ha en gemensam bakgrund i 
ämnet eller uppdraget ger en drivkraft. Alla känner gemensamt ansvar att nå målet och 
lösa uppgiften. En annan motivationshöjande faktor i en av grupperna var det frivilliga 
deltagandet, ingen var beordrad eller fanns med på grund av att man representerade 
något. En starkt bidragande faktor till att en arbetsgrupp fungerar väl var motivationen 
och den starka drivkraften att nå ett resultat, att verkligen vilja, belyser följande citat: 
 

Det tror jag var det här väldigt påtagliga behovet hos några att verkligen 
komma fram till någonting. Det tycker jag för att jag tillhör kanske själv, vi 
var ju fem, som var väldigt inne på att driva fram ett resultat, även om det 
kunde bli kontroversiellt sen eller så, så fanns det tillräckligt mycket 
jordmån, det fanns tillräckligt många som ville det. 

 
Tillåtande klimat 
 
Ett tillåtande klimat är en viktig ingrediens i en arbetsgrupps positiva utveckling. Att ha 
”högt i tak” - att få uttrycka sina åsikter och kunna kritisera -  prestigelöshet, trygghet i 
att kunna göra fel, d v s avsaknad av rädsla för att göra fel, och känslan av man får vara 
den man är, är uttryck för detta. 
 
I en grupp kom ”högt i tak” och prestigelösheten till uttryck som att man kunde ”titta 
på”, kritisera och skämta om tidigare negativa erfarenheter trots att man själv medverkat 
och att man kunde se ”på gamla sår” med nya ögon, med ambitionen om att tänka om 
och tänka nytt. Man kunde säga vad man tyckte, utan att någon blev sårad eller ledsen. 
De personliga egenskaperna som låg bakom var humor och generositet och att det 
uppmuntrades till detta. Därmed fanns det ingen rädsla för konflikter. Men även 
faktorer som trygghet i sitt kunnande och personlighet att kunna stå ut med 
ifrågasättande bidrog till detta. 
 
I en annan grupp där intervjupersonen var chef beskriver hon att ”högt i tak” det är när 
alla får uttrycka sina känslor och åsikter och att dessa inte värderas av chefen utan alla 
får ha synpunkter och dessa diskuteras fram och tillbaka tillsammans.  
 

ja alltså på mötena t ex då så har alla tillåtelse att säga vad de vill, och 
uttrycka sina känslor eller åsikter och sånt där, och jag försöker aldrig att 
lägga någon värdering i deras åsikter, utan vi diskuterar väldigt 
mycket..(…) Jag brukar ofta tycka mycket och men äh, däremot så 
bestämmer jag inte vad de ska tycka, utan jag försöker diskutera synpunkter 
fram och tillbaka och så, och då är det tillåtet att ha diskussionen 
tillsammans. 
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Hon menar också att ”högt i tak” är när man är tillåtande i arbetets utförande. Förutom 
att kunna uttrycka sina åsikter, så är det också tillåtet att göra fel. Det kan göras för 
mycket, eller för lite och fel saker, men inte ingenting. Det är inte okey. En avgörande 
faktor för detta är frånvaron av rädsla. Rädsla är en faktor som är förödande för 
arbetsklimatet. 
 

…man kände att det var tryggt och ingen var rädd alls. För rädsla tror jag 
är väldigt, det är det farligaste. För får vi en rädd organisation, så är det 
kört. Det är ingen som gör nånting då sätter dom sig ner och väntar så här, 
(…) för är man rädd, då är det, då skyddar man sig själv. Och då, ”okey, 
jag ger ingenting så har jag inte gjort nå´t fel”. Och får man en sån grupp, 
då, det är otroligt farligt tycker jag. 
 

I en annan grupp där intervjupersonen inte är chef kommer prestigelösheten till uttryck i 
att ingen sätter sig på någon, eller att ingen försöker vara bättre än någon annan eller ta 
mer plats. Att prestigelöshet råder, menar hon, är chefens agerande avgörande för. 
 

…är ju chefen jätteviktig! Så att, är chefen prestigelös så sätter han ju 
ribban. (…) den gruppen är väldigt prestigelös och som sagt det är han som 
sätter agendan 

 
Att känna ett tillåtande klimat är också att få vara ”den man är”. En annan 
intervjuperson uttrycker det så här: 
 

…det är, det känns ju så bra i själva gruppen är ju, det är prestigelöst, man 
får vara den jag är,(…) och då är det, att få vara den jag är, både att få visa 
vilket humör jag är på, och det är ingen Jante, utan det är helt okey att 
komma och säg, ”idag känner jag mig så himla nöjd och glad med mig 
själv”, och det är också tvärtom, att ”idag är jag verkligen ledsen och det 
är inget kul”. Det är att få vara sig själv, tycker jag. 
 

Andra gruppförstörande faktorer som gör att klimatet inte blir tillåtande är 
prestigefyllda projektledare eller andra auktoriteter som inte vill lämna utrymme för 
andra experter. De är kompromisslösa och hävdar sin egen vilja. Eller känner osäkerhet 
inför varandra som de inte vill visa. Detta kan leda till psykologiska komplikationer och 
negativa effekter på gruppen. Bristande kompetens ökar osäkerheten och otryggheten. 
Även Jantelagen kan råda här. Andra uttryck för dåligt klimat är nonchalanta 
gruppmedlemmar, som inte tagit ansvar för och gjort sina överenskomna delar. Eller 
personer med outtalade negativa syften, så kallade ”småaktiga typer” eller 
”asfaltläggaren”, sådana som lägger locket på från början, enligt en av 
intervjupersonerna. I en grupp med icke tillåtande klimat är det svårare att komma in 
efterhand vilket kan försvåra såväl för individen som gruppen. Bristande självkritik och 
självinsikt d v s att inte kunna pruta på sitt eget och våga granska sig själv och sina egna 
reaktioner, utan istället bara fokusera på de andras fel och brister, anser några 
intervjupersoner vara upphov till ett icke tillåtande klimat. 
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Gott kamratskap och stöd 
 
Att lära känna varandra, att gilla varandra, att trivas ihop, att bry sig om och stötta 
varandra är återkommande teman. Detta sociala kitt ligger till grund för en positiv spiral 
till ett bra samspel och ett gott samarbete. De tar tillvara på varandra och inspirerar till 
kreativitet och problemlösning som ökar effektiviteten. 
 

…vi var sådana som gjorde färdigt och ganska kreativa och, men vi hade 
skitkul på jobbet. Vi hade det. Vi hade verkligen jätteroligt, (…) var mycket 
skratt och mycket roliga upptåg och mycket sånt.(…) medan vi satt och 
jobbade faktiskt.(…) istället för att sitta och klura på sin egen kammare så 
kunde vi lösa mycket uppgifter fort men kul. (…) ja, inspirerar varandra och 
liksom, ja det gjorde vi helt klart, man ställer en sak på huvet och så fick 
man en ny association, och sen så associerade man vidare. 
 

Att bry sig om kan gälla både privatlivet och arbetssituationen. Man frågar och berättar 
för varandra vad som hänt på fritiden. Varje morgon går man runt och pratar lite med 
varandra, frågar hur man har det och hur man haft det. Eller om någon är borta eller sjuk 
så ringer man upp och frågar hur man mår och försöker stötta. När det gäller 
arbetssituationen så hjälper man varandra med korsläsning eller bollplankar: ”- hörrudu 
vad tycker du om de här sakerna?”. Som chef uppmuntrar en av intervjupersonerna till 
att bollplanka och jobba mer nätverkande än hierarkiskt. Att bry sig om kan också vara 
att spontant bjuda på fika eller godis vilket skapar god stämning och samhörighet. Att 
känna varandra privat och ha lika fritidsintressen och samma värderingar ansåg en 
person vara viktigt. Att känna varandra är viktigt anser de flesta men det måste inte vara 
ett utvecklat privat umgänge för att det ska fungera i arbetet anser andra. 
 
Det sociala stödet är energigivande, kreativitetsskapande och problemlösande: 
 

…jag får väldigt mycket energi när jag vistas i den här arbetsgruppen, jag 
kan vara tömd på energi för att jag kommer hemifrån till exempel och så 
tankar jag ny energi när jag kommer dit. Jag kan ibland tycka att en enskild 
uppgift inte är så kul, men med hjälp av arbetsgruppen och klimatet så 
lyckas vi fixa den också.  

 
Sen är det ju i den här arbetsgruppen mycket, alltså så påtagligt, hur vi 
påverkar varandra, för att vara kreativa. Jag skulle aldrig lyckas vara 
kreativ på egen hand. Tillsammans så (…) Ja det går till så att jag har ett 
problem och så ibland utan att ha tänkt igenom det för mig själv, vad jag 
ska göra åt problemet, så kan jag ”störa” mina arbetskamrater och då 
upplever jag aldrig att jag stör dem. Men det är precis det jag gör. Jag 
avbryter dem och säger, ”Nu har jag ett problem har du någon idé?” Och 
så åstadkommer vi idéer och jag kan också vara den som tillför idéer, men 
jag hade liksom inte kraft att göra det ur egen hand utan jag behöver de 
andra till det 
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Det goda kamratskapet och stödet kan också handla om att det finns ett sammansvetsat 
team när det gäller. Då kunderna trycker på och pressen är hård, stöttar man varandra 
genom att hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar. 
 
En annan person upplever ett liknande, långt utvecklat situationsstyrt, teamarbete. Det 
handlar om tre hockeydomare som vet exakt var de har varandra i ett implicit samspel. 
Om den ena agerar på ett sätt, så får han automatiskt en respons från den andre och de 
backar upp varandra. Ett väl utvecklat samspel som intervjupersonen tror hänger 
samman med att de känner varandra väl och har dömt många matcher tillsammans. 
 
Kompetens och gruppsammansättning 
 
En framgångsfaktor för att en arbetsgrupp skall fungera väl, är den sammansättning 
gruppen har av kompetens och personliga förmågor, i relation till gruppens mål och 
krav på resultat, men även till grund för de motiverande och gruppstärkande effekterna. 
I ett flertal av de välfungerande arbetsgrupperna som återgetts, har detta varit en 
medveten strategi från projektledaren, chefen eller annan ansvarig som tillsatt 
arbetsgruppen. I en av grupperna kan sammansättningen belysas på följande sätt: 
Förutom formella teoretiska kunskaper eller specialistkompetens på ämnesområdet, 
fanns en analytiker, med sin betraktande, observerande och reflekterande förmåga. 
Kännetecken för analytikern var tystlåtenhet och lite långsamhet, som reflektionen 
kräver, men att det därefter mynnade ut i idéer och förslag utifrån erfarenhet. En väl 
frekventerad kompetens, eller personlig egenskap, var stark mål- och resultatfokusering 
men också vilja och motivation att ha idéer. En ingenjör representerade kompetens från 
branschen och den lokala miljön som projektets resultat skulle verka i. Detta var en 
viktig erfarenhets- och verklighetsförankring. Att han dessutom var pratglad, även om 
han ”pratade runt, runt”, gagnade förmodligen de andras förståelse för situationen. 
Gruppen bestod också av en förhandlare som var mycket nyfiken, öppen och frispråkig. 
Han var orädd och kände ingen respekt för det som tidigare tänkts. Han var frejdig med 
ett starkt ego. Han hade också en viktig position i organisationen vilket gagnar 
arbetsgruppens möjlighet att ha sitt resultat förankrat och därmed lättare nå ut i 
organisationen. Projektledaren var den som hade den huvudsakliga teoretiska 
ämneskompetensen, pedagogisk förmåga och djup erfarenhet av grupprocessens 
betydelse för att nå resultat. Hon hade en mycket stark vilja att komma fram till en 
strategi för att nå resultat. Hon hade inte heller någon respekt för vad som tänkts 
tidigare utan var orädd för att tänka om och tänka nytt. 
 
I en annan grupp anser en av intervjupersonerna att chefen har varit bra på att rekrytera 
personer som ”passar för att sköta den här uppgiften”. De är alla professionella, kan sina 
uppgifter och känner då kanske större trygghet i att kunna få stöd av varandras 
professioner. Det finns ett gemensamt engagemang i att driva verksamheten framåt som 
underlättar kontakt. Hon uttrycker det så här:  
 

H:” Vad menar du med passa? 
IP: …de är både professionella och kan sin uppgift, alla känner då kanske 
stöd i varandra, i de olika professionerna då (…) ja sakkompetens,  men 
också väldigt engagerade då, i att driva verksamheten framåt, och det 
engagemanget då gör att man kanske tar kontakt lätt och så här…” 
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I en arbetsgrupp fungerade de bra tillsammans och levererade resultat med högt tempo. 
De var kreativa men vid ett grupprofiltest visade det sig att de hade för lite struktur för 
att fungera optimalt. Det visade sig dock vid en närmare analys att de tillsammans ändå 
tagit på sig delar av de roller som fattades så att de till slut ändå upplevde sig vara 
kompletta. 
 
I en arbetsgrupp, som slagits samman, var problemet att de olika 
specialistkompetenserna orsakade olika läger och kunde inte se vinsten med att 
samarbeta. Det hade alltid gjorts på ett visst sätt, som tyckts fungera, och de förstod inte 
värdet i att förändra detta.  
 
En intervjuperson reflekterade över gruppers förändring över tid och han såg att 
arbetsgruppens betydelse har ökat. Men arbetgruppen har också blivit kortvarigare och 
under ständigare förändringar. De ständiga omorganisationerna är, som nämnts, 
bidragande orsak till detta. Folk går in och ur grupperna med tätare frekvens. Det ställer 
specifika kompetenskrav på individen. Han menar att förmågan att snabbt kunna byta 
grupp och anpassa eller acklimatisera sig kommer att vara en efterfrågad kompetens i 
framtiden. Ännu mer eftertraktat blir förmågan att bidra till att arbetsgruppen fungerar 
väl. 
 
Likhet och olikhet i gruppen 
 
Nära kompetens och gruppsammansättning ligger intervjupersonernas andra reflektioner 
kring likheter och olikheter i gruppen och hur det påverkar. Det som framträder mest är 
reflektioner kring likhet/olikhet i bakgrund och värderingar samt personlighetsdrag. 
 
Den mest dominerande faktorn, för en av intervjupersonerna, var den negativa påverkan 
olikhet i bakgrund och värderingar har på arbetsgruppen. De olika bakgrunderna som 
fanns på samma avdelning, enligt intervjupersonen, bestod i en äldregrupp, som är 
yrkeskunnig, har arbetat länge på samma avdelning i företaget och har en stor 
kontaktyta. En annan grupp som arbetat sig uppåt från produktionen till 
tjänstemannaarbete samt en tredje grupp som är yngre och som kommer direkt från 
högskolan. Dessa tre olika grupperingar har olika intressen och syn på saker och ting. 
Detta yttrar sig framförallt i olika värderingar och förändringsbenägenhet, vilket skapar 
splittring i gruppen. Äldregruppens värderingar består i att man tycker det är bra som 
det är och att det behöver inte förändras fram tills de går i pension. Den gruppen som 
jobbat sig upp, anser sig vara nöjda med sin resa, medan de unga nyutbildade är mer 
hungriga och vill utveckla. Intervjupersonen uttrycker sig så här:  
 

Den äldre gruppen, om man säger, de ser mera att jag ska sitta här till 
jag… nu är jag så gammal att nu ska jag bara sitta av tiden tills…De är 
duktiga på att jobba, det säger jag inget om, utan det är mera ”nu är det 
som, nu har vi, så här ser situationen ut och det får va så tills jag slutar”, 
eller går i pension om fem år eller ja, lite mera ”så här har det alltid varit 
vi ska inte ändra för mycket”, de känner sig kanske lite mer, ändrar man så 
blir de kanske inte lika viktiga i organisationen för att de är ju de duktiga på 
det de gör just nu. Tar man ifrån dem de så är de ju ingenting längre. De 
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som kommer från produktion, som jobbat sig uppåt, har väl mer kanske lite 
mättnadskänsla så där att, ”nu har jag tagit steget från att stå på golvet och 
skruva och sitta vid skrivbord” och att ”jag kan inte så mycket, varför ska 
jag söka nytt jobb? Jag har ingen chans att få det”,… inte riktigt den här,… 
dom är väl lite nöjda, har inte så mycket framtidsvisioner och sen är det väl 
den gruppen som är från högskolan som har lite högre utbildning som har 
mer visioner, vill utvecklas, sitter inte nöjda med det som är, utan det går 
alltid att göra bättre. Problem är inte bara problem, utan även en möjlighet 
att lösa… att lite det där att utvecklande. Och då om man blandar de här tre 
så blir det… i vår grupp, så skulle det inte bli så bra effekt för då är det, nä 
den äldre delen är ”det där har vi redan provat och det funkar inte” den här 
högskolegruppen som jag kanske tillhör ” jamen jo det är klart att det går 
det är ju bara” och så den här tredje då som kommer från produktion ja det 
är likgiltigt varken bu eller bä. ”Det skulle säkert vara bra om vi kunde 
ändra det här men jag orkar inte göra det”. 

 
Andra sociala skillnader, att man har barn eller inte och bor inom ett geografiskt spritt 
område samt olika kulturer, ansågs också ligga till grund för att det saknades känsla av 
samhörighet och trivsel. Detta har kommit till uttryck i arbetsklimatundersökningar. 
Spontana umgängesaktiviteter efter jobbet försvåras därmed. Samma person tror att man 
ofta hittar sina vänner i de som har samma fritidsintressen, samma värderingar och är 
lika en själv, men menar också att det kan fungera bra i grupp även om man inte känner 
varandra: 
 

… jag tror att man hittar ofta sina vänner i de som är lika sig själv och jag 
pratar ju mer med de som är i min grupp, att ja, jag tycker jag har mer att 
säga dom och vi har mer likartad syn och …ja…det är värderingar, återigen 
värderingar ungefär samma intressen, ungefär samma ålder,…ähm,…jag 
tror det…sen behöver det inte va, tror jag, att man måste känna varandra 
personligt för att det ska funka bra. T ex projektorganisationerna som är 
väldigt tillfälliga de kan ju funka jättebra fast, det är ju liksom, att det är 
nya konstellationer, för att då tror jag också att det är att man har ungefär 
samma värderingar i gruppen där man har ungefär samma bakgrund man 
tänker ungefär samma så funkar det bättre. 

 
Beträffande likhet i personlighet var det en person som kände stark samhörighet, trivsel 
och effektivitet i sin grupp just på grund av denna likhet men hon kunde också se att det 
kunde ha vissa baksidor: 
 

Ja, det är att vi alla uppskattar flexibilitet och spontanitet, snarare än 
struktur och scheman, ordning och reda. Vi är möjlighetsorienterade. 
Baksidan är att vi är dåliga på att se risker och fakta utan vi ser mest 
möjligheter men det hör liksom till våran personliga karaktär. Sen är vi 
känslomänniskor allihop, så att det är inte så viktigt om det är rationellt och 
så där, utan i första hand så ska det kännas bra och så är vi allihop, alla 
utom en, utåtriktade så att vi verkligen har behov av andra. Det är en som 
inte har det och det är också intressant för hon har fått tydliggöra det, för 
henne är det en fördel att inte fatta beslut på en gång utan”nej jag vill dra 
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mig tillbaks och tänka på saken”. Det är ingen av oss andra som gillar det. 
Eller rättare sagt, vi går inte hem och tänker på saken utan kommer vi 
tillbaks så har vi tänkt på något annat och så. Det är den enda lilla 
skillnaden, men det är nå´t som vi är väldigt medvetna om och vi har liksom 
sett det i den här gruppen, så vi kan också använda oss av fördelarna, men 
vi har tänkt på, om det….ähm, är det bra att vara lika? Ja, vi tror det, för 
det är så himla smidigt, liksom, vi förstår ju varandra och har samma sätt 
att kommunicera. Det blir sällan konflikter. 
 

De baksidor de upplevt av att vara lika, har varit att de inte är tillräckligt faktamässiga. 
Det finns ingen som påpekar ”nämen det här är ändå nog inte riktigt möjligt” d v s lite 
”nejsägare”. Misstag har begåtts som skulle kunna ha undvikits om man mer granskat 
riskerna, eller idéer som fått slängas för att man dragit iväg för snabbt. Det finns också 
en omgivning som ställer krav på t ex skrivna underlag och redovisningar som gruppen 
helst velat slippa. 
 

 Samma person har upplevt en annan grupp där olikheterna har legat till grund för 
konflikter men där man lyckats hantera dessa och gruppen har utvecklats till en 
välfungerande grupp.  
 

ähm, jag hade några som var väldigt eftertänksamma som, ”här måste vi 
tänka på saken och det här kan vi inte bestämma nu”, och väldigt liksom 
klokskap i det där, vi ska, ja ”inte skynda för mycket”, och sen några som 
var extremt handlingskraftiga som genast skulle sätta igång. Och de här två 
typerna retade gallfeber på varandra. För det som var, med den här 
arbetsgruppen, ..ähm, vi upplöste den sen… den, vi hade mycket konflikter, 
motsättningar men lyckades reda ut varenda en av dem och det har jag 
aldrig varit med om, under en ganska begränsad tid och efteråt nu så ser 
jag, det här var en alldeles otrolig arbetsgrupp. 

 
Ytterligare en av intervjupersonerna ger uttryck för att hon trivs väldigt bra i sin 
arbetsgrupp som är liten, endast tre personer, tack vare likheten. Personkemin stämmer 
vilket hon förtydligar med att de är likasinnade och är utåtriktade. De har samma åsikter 
om värdet av att alla känner samma ansvar och att det inte skulle fungera om någon var 
slarvig eller inte gör nytta, särskilt då gruppen är så liten. Åh andra sidan trivdes hon 
ännu bättre i en tidigare grupp, trots olikheter och där man tog olika stort ansvar i 
kundsituationen. Men hon kunde lösa detta genom att byta arbetspass med de man inte 
ville jobba med, då hon arbetade i skiftgång och gruppen var stor. Förövrigt fann hon 
fördelarna i olikhet med ett större utbyte och omväxling i samtalsämnen. Det gav 
vidgade vyer och ett ökat lärande i arbetssituationen. 
 

Fördelen består väl av att det är olika kön och att man liksom kan få, det 
kan ge ett annat utbyte tycker jag att man, äh, det blir så enformigt när man 
pratar med ungefär samma personer, med såna som är i samma grupp och 
liksom mera likasinnat. Man får liksom vidgat sina egna vyer, man tänker 
på andra sätt, tycker jag. (…) ja att man kör fast kanske lite i sina, och att 
det känns när man kommer och möter samma personer varje dag. Man har 
inte lika mycket, om man ska prata om lite privata saker utifrån då, det är ju 
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som när någon har varit på semester eller borta två veckor, då känns det ju 
genast mycket roligare att träffa den här personen och höra liksom, vad har 
hänt, och vad har du gjort, och kommer man till jobbet med den där 
skiftgången i större gruppen så, ”men jag har inte sett dig på två veckor vad 
har du gjort?” liksom, och då är det ju lite trevligare att träffas om man kan 
berätta lite saker kanske. I större grupp kan man ju också få mera, man får 
ju mycket mera input själv, ”jamen dit har jag rest”, eller ”såg du det här 
programmet på TV?” eller ”har du provat den här maträtten?” Det är 
mycket,… och olika arbetssätt på jobbet, ”ja men brukar inte du göra så 
här, ta det här inputet på datan istället” liksom, ”men hur gjorde du det?” 
” Jamen bra” liksom att man får… 

 
Att ta lika  ansvar 
 
En  person som nämner värdet av att ta lika ansvar i arbetssituationen återkommer till 
denna faktor som den viktigaste faktorn i alla grupper hon refererat till. Både som orsak 
till att det fungerar väl och som orsak till att det fungerat dåligt när man inte tar lika 
ansvar. Hon ger exempel framförallt i kundnära situationer, då hon expedierar kunder 
över disk eller ska lösa akuta problem över telefon. Men även i ideellt arbete då de 
skulle arrangera en fest i bostadsområdet. Att maska, att inte hjälpas åt, att inte göra det 
som sagts, att slarva, göra privata ärenden istället, eller strunta i gemensamma 
arbetsuppgifter och därmed lägga över ansvaret på någon annan att göra det, är uttryck 
för detta. 
 

Ja, det har ju jättestor betydelse, tycker jag. Och känner man för att man 
har ansvar, då bryr man sig om det och ser till att det går bra, och då är det 
bäst om så många som möjligt i gruppen känner likadant ansvar för 
arbetsuppgiften. Då blir det ju bäst, bästa stämningen. 

 
Jag tycker mycket hänger hela tiden på det här att man känner att man bryr 
sig och sen om vissa personer då bara maskar och inte gör det, så att andra 
människor får göra kollegornas jobb också. Då blir det inte roligt.  

 
Det är ju som, alltså grunduppgiften är ju att betjäna kunder som kommer in 
i butiken och där är det inte som att, är det fullt i butiken, att någon säger 
att, nä men, sätter sig och börjar ringa privatsamtal eller nå´t sånt, utan då 
jobbar vi verkligen allihopa med kunderna, att när man är färdig med en, så 
tar man nästa. Inte att man kilar iväg och gör någonting, nämen gör privata 
saker. Utan förstår vad som är viktigt. Där tycker jag att vi känner ett 
väldigt liknande ansvar. 

 
…och där kände man ju stor skillnad på hur man tyckte att vissa personer 
skötte vissa uppgifter och så där, att någon kanske inte svarar i telefon lika 
snabbt som någon annan gjorde, satt mer och gjorde privatsamtal, sprang 
på raster hela tiden, tog längre lunchraster än någon annan gjorde, och alla 
sådana där saker, och där hade vi ju inte någon egentlig chef som hökade 
över, som man kände utan det hängde ju också på att man ska ta sitt eget 
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ansvar på arbetsplatsen men där, kunde man ibland komma och tänka att 
”nej, ska jag jobba med de här personerna, det blir jobbigt”. 

 
Konflikthantering 
 
Att ha en bra konflikthantering kan vara avgörande för att få en arbetsgrupp att fungera 
väl. Efter en stor omorganisation då tjugotre enheter skulle bli sju och väldigt många 
blev uppsagda kvarstår ett antal personer som ska börja jobba ihop. Det är hårda yttre 
krav och det ska vara lönsamt och levereras i tid. En intervjuperson upplevde en av 
dessa grupper och kunde konstatera att stor otrygghet rådde. Det yttrade sig 
inledningsvis i aggressivitet och högljuddhet. Ganska snart uppstod passivitet och 
tystnad och fastän man såg att det inte var något bra så sa ingen ifrån. Gruppen hade 
blivit konflikträdd. Detta förstod man först då man tagit hjälp av konsulter som kunde 
uppmärksamma gruppen på sitt eget beteende. Men efter ett grupputvecklingsprogram 
så har gruppen utvecklats och kan nu hantera situationen: 
 

Och det var inte speciellt trevligt ett tag då men sen så när vi hade gått 
igenom det här programmet, där vi både lärde känna varandra bättre och 
känna oss själva ännu lite bättre då och sen också att träna oss i olika 
uppgjorda situationer. Vi fick en massa övningsuppgifter och träna oss i, 
diskutera och greja, så har det ju blivit otroligt mycket bättre och det här är 
ju ett år sen nu.. 

 
Att gruppen blivit tryggare visar sig genom att alla tar kontakt med alla även mellan 
mötena. Eventuella oklarheter reds ut före mötena och är det konflikter, vilket det är i 
vissa frågor, så tillsätter man en grupp som får utreda tills en accepterad lösning nås. 
 

och sen är det helt klart konflikter om vissa frågor och då tillsätter man 
någon grupp alltså som får reda ut det. 
 

I en annan grupp var det två olika personliga karaktärstyper som låg till grund för 
gruppens konflikter. Den eftertänksamma typen gentemot den extremt handlingskraftiga 
och dessa ”retade gallfeber på varandra”. Denna situation löstes med ett starkt ledarskap 
där ledaren tog tag i varje motsättning som var av vikt och satte upp formerna för hur 
det skulle gå till. Hela gruppen skulle delta även om inte alla var involverade. Man såg 
till att man hade gott om tid och frågan lämnades inte förrän den var löst. Efter 
konfliktlösningarna uppstod en befriande känsla som stärkte samhörigheten och 
gruppen upplevde en högre mognad 
 

Ja, och vi fick ähm,…vi grät öppet, och vi, inte alla då, men de som kände 
sig berörda och några skrek och sådär, och sen så la det där sig, och så 
kände vi bara, ”åh, fy fan så skönt” och så …(…) Ah det var helt otroligt! 
Vi var så, vi var ju som en religiös sekt, efter alltså. Vi var helt upplyfta av 
det. Helt fascinerade av att vi kunde göra det,… 

 
Ja vi hade verkligen kommit långt alltså, jag har aldrig varit i en så vuxen, 
mogen grupp som den där, och det var ingen som hade varit, alla var helt 
fascinerade för vi har ju alla olika, framförallt hade vi lärt oss så mycket om 
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vårt sätt att agera vid konflikt och motsättning. Alla hade lärt sig något av 
det. 
 

Stödjande strukturer 
 
I intervjuerna har det kommit fram faktorer som skapar stödjande strukturer för en 
arbetsgrupp. Det som har nämnts är stödjande strukturer i form av ”ordning och reda”, 
vikten av att ha en arbetsfördelning i gruppen som fungerar bra, att arbetsbelastningen 
är balanserad och att system för lön och anställningsvillkor inte skapar konkurrens och 
motverkar samarbete. 
 
Med ordning och reda menar intervjupersonen, att det finns strukturer som gör att alla 
vet vad som gäller. Ingen kraft behöver läggas på undran, utan det kan förväntas att det 
kommer t ex dagordningar till möten, att man får information, och att man har 
diskussioner. Allt med systematik och regelbundenhet så att man vet vad som ska 
hända. 
 

…ordning och reda, det är ordning. Det är ingen oreda, det är ordning, det 
är det och det är ingen, inget ”petimetersätt” utan det är ordning, (…) man 
vet vad som ska hända, det kommer ut agenda för olika möten och (…) alla 
vet vad som ska hända. Det så att man behöver inte liksom lägga ner kraft 
på det heller, utan det liksom fungerar smidigt. (…) ordning och reda är en 
sån typisk faktor som jag tror folk verkligen vill ha, och,… för börjar det bli 
liksom rörigt har man inte den här,…t ex, tappar man greppet om liksom 
regelbunden information, diskussion, och så här va. Har man inte det 
regelbundet och tappar greppet om det, då tror jag inte att organisationen 
fungerar praktiskt. 

 
Det känns viktigt att arbetsfördelningen flyter smidigt i gruppen dels genom att man 
spontant tar sin del av det gemensamma, men också att man släpps in efterhand som 
man blir vanare i arbetet. 
 

Vi är två ganska nya, som jobbar här och sen är det en som har jobbat i 
arton år (…)hon skulle ju kunna släppa in oss mer för då skulle det bli ett 
ännu bättre samarbete inom gruppen, tror jag, men då gäller det att pusha 
och ta för sig själv också i det. (…). Ähm, sen är det, att hon har väl inte 
kanske delgett oss så mycket saker ännu, så vi känner att vi kan ta ett större 
ansvar ändå i butiken, men då måste hon utbilda oss eller liksom säga, ”så 
här gör vi här, komma och titta, nu ska jag beställa kataloger, då gör vi så 
här”.  

 
Om arbetsbelastningen är för stor kontinuerligt, så påverkar det gruppens sociala 
utveckling. Är gruppen dessutom liten så ökar det risken för både överbelastning och 
social isolering. 
 

mm, sen är arbetsbelastningen, det beror väl på, men som jag upplever det 
så har jag mycket högre arbetsbelastning i den lilla gruppen än vad jag 
hade i den stora, den var mera betonad efter olika dagspass man arbetade. 
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Vissa dagar kunde det vara otroligt lugnt, det var en form av 
bevakningsfunktion, och då andra dar kunde vi jobba och inte ha tid att 
säga hej till varandra knappt, eller fråga ”vad åt du till middag igår?”. Då 
hade man inte någon som helst tid för det. Och därför så gav det ju utrymme 
för de dagar som var lugnt för att liksom verkligen lära känna folk och 
prata lite mera, fika lite. Här är knappt att vi hinner med det. Det är lite, det 
har ju också en betydelse för arbetsgruppen, hur hård arbetsbelastningen 
är. 
 
…och att man ofta jobbar ensam. När man är i den större gruppen så har 
man hela tiden stöttning av de andra. Här är vi ju så få, att man sitter själv 
ofta, och då har man inte någon kollega att liksom luta sig emot och det 
är,… 
 

Den sista strukturfaktorn som framkommit och som påverkar gruppen negativt är ett 
upplevt styrsystem för lön och anställningsvillkor som i sig skapar konkurrens, 
otrygghet och som inte gagnar samarbete i gruppen: 
 

…var och en hade ett konto och man skulle dra in, det var en 
konsultverksamhet, en miljon om året, och gjorde man inte det så riskerade 
man att bli uppsagd. Det var dom som blev uppsagda, så man levde med det 
där hotet. Och det är ju ett sånt där styrsystem som gör att, här gäller det 
att bara kamma in min miljon så fick det (ohörbart). I en effektivare grupp 
så ser man, ja, men det här är du bäst på, och det är bättre att du gör, så 
kan jag göra något annat så länge.(…). men som styrsystem så är det ju, så 
varför det gick dåligt, vi kände oss hotade och vi låg i som en bäver och 
dessutom inga direkta incitament att samarbeta med varandra utan snarare 
tvärtom, var och en klarar sig själv, det gör att man inte blir så effektiv, man 
använder inte varandra.  

 
Ledarskapets betydelse 
 
I alla intervjuer utom en och i sju av de nio teman som beskrivits ovan kan man i 
intervjumaterialet finna kopplingar till ledarskapets betydelse. Nästan genomgående kan 
man ana att ledarskapet eller brist på sådant är en bakomliggande påverkanskraft på 
arbetsgruppens fungerande.  
 
Ledaren var ofta den som skapade förutsättningarna för att arbetsgruppen skall 
utvecklas väl. Viktiga sådana förutsättningar är att skapa tid och utrymme för att lära 
känna varandra, skapa delaktighet att diskutera och tydliggöra målen och gemensamma 
visioner, att skapa trygghet genom att se till att gruppen har den kompetens som krävs, 
samt att ge alla utrymme för att bli bekräftade och känna att de kan bidra och få respekt 
i gruppen. Följande citat är uttryck för en sådan medveten ledarstrategi: 
 

Det fanns tid att lära känna varandra, bli bekanta som personer och som 
diskuterade så att säga målet, syftet med den här gruppen och vad vi skulle 
komma fram till och det fanns, det spännande var, det fanns olika 
kompetenser i gruppen  
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Det fanns utrymme för en gemensam vision, delaktighet mycket tuffa 
konkreta mål (…). Var och en, så att säga, såg sin roll, var och en sin bit av 
kompetensen. Var och en var oerhört trygg i att, det här kan jag bidra med, 
och det här vill jag bidra med 

 
Och ledaren han var, han är mycket, mycket skicklig till att ge alla utrymme 
och se till att alla får sina saker sagda, kände att de bidrar och får respekt i 
gruppen så det blev helt enkelt ett bra resultat 

 
Ytterligare förutsättningar skapade av chefen kan belysas i två andra grupper. I den ena 
av grupperna, var det högt i tak och det fanns ingen rädsla för konflikter p g a att 
ledaren uppmuntrade till detta. Intervjupersonen nämnde begreppet ”the high 
performing team enligt teoriboken” och syftade till att projektledaren uppmuntrade till 
att, oberoende av vars och ens specialistkompetens, se till att alla har en gemensam 
referenspunkt såsom människor, att alla har en relation till aktuellt ämne. Ledaren 
fångar in det gemensamma som gör deltagarna jämbördiga och oberoende av hierarki i 
kompetens, skapar delaktighet och därefter gör man ansvarfördelningen. Ledaren sitter 
på mandatet att skapa dessa situationer och denna process som leder till tydlighet i mål, 
motivation och en ändamålsenlig kompetenssammansättning för den välfungerande 
arbetsgruppen. 
 
I den andra gruppen var ledaren mycket tydlig i vilka krav man måste acceptera innan 
man tackar ja till att ingå i gruppen och projektet. Härmed undveks troligen en del 
faktorer som senare skulle ha kunnat sätta käppar i hjulet. Problem som man måste lösa 
i efterhand, då de eventuellt redan gjort för stor skada eller t ex skapar prestige och 
ovilja att backa. I samma grupp skapade också projektledaren ett psykologiskt kontrakt 
mellan projektmedlemmarna för att ytterligare skapa ett psykologiskt läge för framgång. 
 
I ett flertal citat i övriga teman ovan, framskymtar redan ledarskapets betydelse och jag 
skall bara kort sammanfatta det som kommit fram. Den intervjuperson som tillika var 
chef i vissa grupper, satte mötesnormen att alla har tillåtelse att säga vad de vill och att 
hon uppmuntrar till diskussion. Hon skapar också kulturen att man bryr sig om varandra 
genom att hålla kontakt vid sjukdom och annan frånvaro. Hon uppmuntrar ett aktivt 
bollplankande och att man gärna får arbeta ickehierarkiskt och nätverkande. Hon menar 
att chefen är den som sätter ribban för ett tillåtande klimat med högt i tak och 
prestigelöshet.  
 
Vad är det som har fattats då ledarskapet inte har fungerat? I en av grupperna med dåligt 
ledarskap var brist på information, eller att hålla inne med informationen, som en 
maktfaktor för egen vinning, en sådan brist. Detta skapar osäkerhet och bristande 
förtroende: 
 

Jag fick inte den informationen jag behövde ha haft för att kunna sköta mitt 
jobb och bara känslan av att hon satt på information som jag behövde ha 
för att göra mitt jobb gjorde ju att, även om hon kanske hade informerat om 
allt, så trodde man ändå inte det, eftersom hon liksom använde det på det 
sättet. Och sen så var hon väldigt, så här att, om vi kom med förslag om att 
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vi skulle ha en fest så blev man väldigt utskälld för att sådana initiativ skulle 
komma från henne. Det var, det blev, det spred en väldigt dålig stämning i 
gruppen. 

 
Intervjupersonen beskriver de dåliga egenskaperna som att hon var väldigt osäker och 
ickekommunikativ. Hon var snarare rädd och ”satt hemma” och försökte tänka ut hur 
saker och ting skulle vara istället för att prata om saken. 
 
Andra kännetecken på ett svagt ledarskap som framkommit, är missnöje sen långt 
tillbaka. Saker som har lovats har inte infriats och när man kommer med bra förslag på 
lösningar för att utveckla något, så rinner det bara ut i sanden. Man känner sig sviken 
och lurad och man tappar intresset att ge något tillbaka. Detta leder till att var och en gör 
sitt och sen får det vara bra med det. Ett annat drag är ordergivning, att chefen inte ser 
att man snarare blir påtvingad än tillfrågad om en uppgift. Brist på mod att ta tag i 
felaktiga särbehandlingar av arbetskamrater som missköter sitt jobb på bekostnad av 
andra, är ett annat drag som skapar dålig stämning. Man känner inte för gruppen och det 
blir enklast att lämna den. 
 
Sist men inte minst ansåg en av intervjupersonerna att förutom vikten av ledarskapet har 
ledaren också makten över ännu ett kraftfullt verktyg, nämligen att ha en genomtänkt 
metod för gruppens arbete: 
 

”Det är en sak också som jag inte sagt ännu explicit, men jag hävdar det 
bestämt, det är två saker, det ena är ledarskap som är OERHÖRT viktigt 
och av MYCKET större betydelse än man tror. Något annat som jag inte sa, 
det ligger i allt som jag gör. Det är att ha en metod och struktur. (…) 
Metoden är en god inre och yttre faktor av MYCKET, MYCKET större 
betydelse än man tror” 

 
 

D i s k u s s i o n 
 
 

Metoddiskussion 
 
Min första reflektion var hur mycket innehåll och många faktorer som kom fram ur 
endast sex djupintervjuer. Jag genomförde också en sjunde intervju, men den intervjun 
kunde jag inte ta med då inspelningsbandet hade hakat upp sig och intervjun inte kunde 
skrivas ut. Även den intervjun var innehållsrik. En bidragande orsak är förstås det stora 
inslaget av informativt urval. Tre av sex personer var yrkesaktiva med anknytning till 
ämnesområdet. Vid en genomgång efteråt kan jag också utläsa att dessa personer är 
refererade under fler teman än de tre andra. Intervjuerna gav ett mycket rikt, brett och 
meningsfullt innehåll. Då de tre som utgjorde det informativa urvalet hade stor kunskap 
och erfarenhet inom området pedagogik och arbetslivsfrågor, hade de en stor källa av 
erfarenheter och framförallt många reflektioner i sin förförståelse att dela med sig av. 
Trots deras vana och förmåga att ligga på en analytisk reflekterande nivå, hade de 
förmågan att bjuda på sina egna unika återberättelser av välfungerande grupper utan att 
hamna i generella, allmänna beskrivningar. Jag vill ändå ta upp att denna yrkeserfarna, 



  28 

analytiskt reflekterande förmågan kan ha präglat resultatet på ett likriktat sätt. Två av 
dem arbetar som ensamma konsulter och ingår därmed inte i traditionella arbetsgrupper 
på samma sätt som anställda. Den tredje ingår dock i en konsultgrupp. Men att de 
arbetar som konsulter inom området tror jag gör att de alla är generellt präglade av ett 
övergripande utifrånperspektiv. Min ambition var att jag med hjälp av djupintervjun 
skulle försöka undersöka och få beskrivet viktiga inre faktorer som gör en arbetsgrupp 
välfungerande. I min förförståelse låg begrepp som t ex det sociala stödets betydelse för 
att en grupp ska fungera bra. När jag gick vidare efter de två första fristående 
konsulterna blev det mer inifrånperspektiv och ett större innehåll av social karaktär. Jag 
kunde också konstatera att indelningen i yttre och inre faktorer inte var särskilt naturlig. 
Det visade sig ganska snart, när jag själv reflekterade, att dessa yttre och inre faktorer 
samspelar med varandra på ett komplext sätt. Detta var dock inget som störde 
intervjuerna och jag tror ändå att min markering av sökandet efter inre faktorer, 
påverkade resultatet positivt. Vi kom därmed snabbare in på mer svårfångade 
mellanmänskliga subtilare faktorer, sådana som jag var ute efter, som gör att en 
arbetsgrupp fungerar bra, än jag tror vi hade gjort om jag inte inlett med denna 
fokusering.  
 
Jag hade i den första frågeguiden definierat välfungerande arbetsgrupp som ”en 
arbetsgrupp där man trivs, mår bra och känner tillfredställelse med arbetsresultatet”. 
Detta presenterades både muntligt och visuellt genom att jag skrev ner det på ett papper 
i inledningen av intervjun. Efter viss tvekan, från den andra intervjupersonen, kunde jag 
konstatera att definitionen hade sin begränsning i att det endast fanns ett 
inifrånperspektiv i bedömning av välfungerande. Det är inte självklart att uppdrags-, 
arbetsgivaren gör samma bedömning av välfungerande och det kan därför vara relevant 
att lägga till ett effektivitetsmått i definitionen. Därför ändrade jag definitionen efter två 
intervjuer till ”en effektiv arbetsgrupp där man trivs, mår bra och känner tillfredsställelse 
med arbetsresultatet”. Jag tror ändå inte detta hade någon större påverkan på resultatet 
då jag upplevde alla intervjupersonerna som personer som tar ett stort ansvar i sitt 
arbete och därmed lägger in detta i sin egen värdering av ”tillfredställelse med 
arbetsresultat”. Korrigeringen kändes dock riktig.  
 
Vid början av analysen fann jag materialet väldigt svårgreppbart. Resultatet var många 
gånger starkt överlappande och jag kunde finna flera temabenämningar på innebörderna 
i samma textavsnitt. Detta gjorde att jag hade svårigheter med att snabbt se ett mönster 
för att koda materialet systematiskt. Hade jag haft mer tid, när jag kom till insikt om 
eventuell hjälp av datorstödjande program, så hade jag kunnat börja om mer 
systematiskt. Jag började i stället med ett tema i taget som var lätt att se och arbetade 
mig på så sätt igenom materialet. Med denna begränsning i noggrannhet och systematik 
i analysen, kan jag på detta vis ha missat intressanta teman som kanske vuxit fram. Men 
med hjälp av de översiktliga mindmapsen på varje person och alla relaterad 
arbetsgrupper, kunde jag i alla fall stämma av att jag inte missat något av större 
omfattning. Men jag tror också att då många av innebörderna är av så bred och 
allmänmänsklig karaktär skulle man kunna kategorisera materialet och benämna temana 
på många andra varierande sätt men med i huvudsak samma innebörd. 
 
Det uppnådda resultatet anser jag har en meningsfullhet och användbarhet. Dels tack 
vare det informativa urvalets förankring i lång erfarenhet och reflektion och dels att det 
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stämmer överens vid en första teorijämförelse. Jag anser också att resultatet är 
generaliserbart även om inte alla aspekter för en välfungerande arbetsgrupp täckts in. 
Jag kan bara efter sex intervjuer konstatera att detta ämne är ju något som vi var och en 
av oss alla sitter inne med tankar reflektioner och erfarenheter kring och att det är en 
outsinlig källa att forska ur. Samtidigt slås jag av hur man så snabbt kan komma till 
allmängiltiga igenkännande resultat. Det finns många bekanta, gemensamma och 
därmed generaliserbara resultat kring dessa faktorer som gör att en arbetsgrupp fungerar 
väl. 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att finna de faktorer, och då speciellt de inre faktorer, 
som gör att arbetsgrupper kan fungera väl. Viktiga faktorer jag har funnit har 
strukturerats till tio teman. Dessa är ”tydlighet i mål och uppgift”, ”motivation”, 
”tillåtande klimat”, ”gott kamratskap och stöd”, ”kompetens och 
gruppsammansättning”, ”likhet och olikhet i gruppen”, ”att ta lika ansvar”, 
”konflikthantering”, ”stödjande strukturer” samt ”ledarskapets betydelse”. Det finns 
mycket teorier inom området gruppsykologi men jag valde en empiristyrd kvalitativ 
metod för att utifrån sex intervjuer se om jag förutsättningslöst kunde se något mönster 
och finna viktiga faktorer, för just arbetsgrupper, för att därefter stämma av med 
litteraturen. Jag kan konstatera, vilket jag i och för sig gjorde på ett tidigt stadium då jag 
fick tag på Ioannis (1998) C-uppsats, som var ett gediget försök till en litteraturöversyn 
i ämnet, att det finns ett hav att plocka ur. C-uppsatsen inleds på ett mycket charmfullt 
sätt med att den stora utmaningen i ämnet är just ”denna rika och färgstarka kulinariska 
buffé av teoretiska läckerheter”. Ett träffande uttryck för denna flora av forskning och 
litteratur i ämnet som är väldigt komplex, spretig och överlappande. Men denna 
rikedom utgör också en antydan om ämnets inneboende vikt och praktiska betydelse. 
Jag har därför valt att fånga in mitt resultat i Svedbergs (2003) teori att arbetsgruppens 
identitet skapas utifrån tre utvecklingsuppgifter uppgifts-, samspels- och 
ledningsdimensionerna. Dessa sammanfaller väl med mitt forskningsresultat. 
Indelningen bygger på vedertagna frågeställningar som vad, hur och varför (Svedberg, 
personlig kommunikation 2005-05-26) och är centrala för att kunna diskutera 
arbetsgruppens identitet, som en avgörande faktor för den goda arbetsgruppen. Temat 
”tydlighet i mål och uppgift” faller naturligt in under uppgiftsdimensionen men även 
vissa delar av ”motivation” och ”stödjande strukturer” då de svarar på frågan vad om 
innehållet. Majoriteten av övriga teman hamnar under samspeldimensionen som svarar 
på frågan hur och handlar om gruppens processer, medan ”ledarskapets betydelse” 
naturligt faller in under ledningsdimensionen och svarar på frågan varför och meningen 
med gruppen. Under dessa tre utvecklingsuppgifter har jag tagit upp ett urval av 
passande teorier, de flesta hämtade från Svedbergs indelning men även andra som jag 
lagt in under denna indelning. Jag har dock valt att lägga Belbins (1996) teamroller 
under samspelsdimensionen istället för under ledningsdimensionen, som Svedberg 
gjort. Jag tycker gruppens sammansättning mer handlar om hur gruppen kan/ska 
fungera i sitt samspel än en ledningsfråga. Ledningen kan visserligen påverka 
gruppsammansättningen och styra rekryteringen men jag anser att detta också är en 
ständigt pågående process som mer eller mindre medvetet pågår i alla grupper. Nedan 
följer en resultatdiskussion med närmare teorikoppling och diskussion av resultatet 
utifrån de olika temana. 
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Tydlighet i mål och uppgift 
 
I resultaten kan man se intervjupersonernas betoningar av vikten av tydlighet i vad 
målen och uppgiften är och att detta skapar effektivitet och rationell grund för att kunna 
göra prioriteringar. Uppenbarligen representerar flera av de svarande den 
strukturförändring som sker beträffande nya organisationsformers styrning, från den 
regelstyrda till den målstyrda organisationen (Svedberg 2003). Otydliga eller brist på 
uttalade mål tror jag också många gånger bidrar till att grupper och individer mår dåligt 
i form av diffusa psykologiska tillstånd, vilket Weisbord (1982) beskriver i sitt tidigare 
nämnda citat om oidentifierbara känslor (mest oro) i organisationer med oklara mål. Ett 
annat illavarslande tecken på beteende vid brist på uttalade mål är att man arbetar mer 
och mer, för att säkra att man täcker in allt som man tror förväntas av en, mer eller 
mindre omedvetet, då man egentligen inte vet vad som förväntas. En bidragande orsak 
till utbrändhet i arbetslivet, vilket har ökat parallellt med att vi gått från regelstyrning till 
kanske bristande målstyrning. I många organisationer har man lämnat regelstyrningen 
då det har ”gått ur tiden” och är allmänt omodernt men man har haft liten insikt i att det 
måste ersättas med målstyrning. Ett svagt ledarskap och bristande kunskap om hur detta 
ska gå till, ligger också till grund för ineffektivitet i gruppen, i form av målkonflikter 
och rivaliserande läger.  
 
Motivation 
 
En motivationsfaktor som utmärkt sig starkast i resultatet är den påtagliga önskan och 
starka drivkraften att nå ett resultat. Men man kan också se att det finns en stark enighet 
i detta i den grupp där det framträder. ”Det fanns tillräcklig många som ville det” tyder 
på att gruppen uppnår en större samhörighet i detta som i sig är motivationshöjande. 
Graden av samhörighet definierar dess enighet, unikhet och solidaritet enligt Forsyth 
(1999). ” Vi var alla med på tåget” ger också uttryck för detta då alla var eniga om att 
vilja göra något annorlunda (förnyelse) som en annan motivationshöjande faktor. 
 
Tillåtande klimat 
 
En av egenskaperna för en effektiv arbetsgrupp, som Bass (1990) räknar upp, är att 
olikheter accepteras genom att man delar med sig av sina tankar och känslor inför det 
som har sagts och inte genom att värdera den som har yttrat sig. I resultatet kommer 
detta till uttryck dels från en chef som medvetet agerar för att skapa detta tillåtande 
klimat genom att hon aktivt bidrar med att alla har tillåtelse att säga vad de vill, uttrycka 
sina känslor eller åsikter och att hon försöker att aldrig lägga någon värdering som chef. 
Alla får föra fram sina synpunkter och dessa kan sedan vridas och vändas på och 
diskuteras tillsammans. I en annan grupp framkom det att man kunde ”titta på”, kritisera 
och skämta om tidigare negativa erfarenheter, trots att man själv medverkat, med 
ambitionen att tänka om och tänka nytt utan att någon blir sårad eller ledsen. 
Prestigelösheten, som kanske är ett resultat av det tillåtande klimatet, upplevs också i 
form av att ingen sätter sig på någon eller har behov av att hävda sig. Bass viktiga 
egenskap ligger även till grund för känslan att man kan vara den man är, vilket också 
gavs uttryck för i resultatet. En annan av Bass uppräknad egenskap är att gruppen 
utvärderar sitt arbete och kan vara självkritisk. Detta stämmer överens med ett uttalande 
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från en person som menade att man måste pruta på sitt eget och våga granska sig själv 
och sina egna reaktioner och inte bara fokusera på andras fel och brister för att en 
arbetsgrupp ska fungera bra.  
 
Gott kamratskap och stöd 
 
Av resultatet framgår ofta och tydligt, vikten av att lära känna varandra, att gilla 
varandra, att trivas tillsammans, att bry sig om och stötta varandra som viktiga faktorer 
för en välfungerande grupp. Detta sociala kitt ligger till grund för en positiv spiral till ett 
bra samspel och ett gott samarbete. Man tar därmed tillvara på varandra och inspirerar 
till kreativitet och problemlösning. Benne & Sheats (1948) menar att det finns två 
grundläggande utmaningar för att en grupp ska överleva. Dessa är att lösa sina 
gemensamma uppgifter och att upprätthålla relationerna mellan medlemmarna, den 
uppgiftsorienterade och den socioemotionella rollen. Detta resultat kan ses som 
exempel på detta. Frågan är bara vad som är hönan och ägget. Är det relationsbyggandet 
som leder till ett effektivt uppgiftslösande eller tvärtom eller går det i vågor med en 
strävan efter jämvikt? Intervjupersonerna verkar i första hand ge uttryck för att det är 
det goda relationsbyggandet som ger grund för att man löser uppgiften effektivare. 
Benne & Sheats däremot har påvisat att den uppgiftsorienterade rollen är som mest 
uppskattad i början av en ny gruppbildning, eftersom det är det som driver gruppen 
framåt medan den socioemotionella rollen blir viktigare efterhand. Liknande mönster 
kan man också skönja i Schutz (1958) tidigare nämnda FIRO- teori. I två arbetsgrupper, 
som mer kan betecknas som team enligt Forsyths (1999, s. 165) definition ”en grupp 
som omfattar alla grundläggande kvalitéer för en grupp, såsom ett socialt samspel, 
struktur, sammanhållning, social identitet och mål”, är kanske sammansvetsningen eller 
graden av cohesion det som gör att man stöttar varandra, hjälps åt och tar ett gemensamt 
ansvar då omgivningen trycker på i form av kunder som väntar eller en hockeymatch 
som ska dömas. I de flesta teamsporter eller kundnära arbetsteam tränar man 
tillsammans så regelbundet att man till slut uppträder som en samlad enhet och har 
utvecklat det maximala samspelet och stödet (Forsyth). 
 
Kompetens och gruppsammansättning 
 
I ett flertal av de välfungerande arbetsgrupperna som återgetts har det varit en medveten 
strategi från projektledaren, chefen eller annan ansvarig att sätta samman gruppen 
utifrån olika kompetens och personliga förmågor i förhoppningen att få en bättre 
fungerande grupp och nå dess uppsatta mål. Kompetensbegreppet har många olika 
definitioner vilket Söderström konstaterar i sin skrift Det svårfångade 
kompetensbegreppet (1990). Ett vardagligt sätt att snabbt fånga in begreppet är 
definitionen ”förmågan att klara av en uppgift” vilket belyser att kompetens inte är 
något stationärt man uppnått utan är alltid i relationen till att klara av att lösa en uppgift. 
Man inser då också att det inte heller bara handlar om kunskaper utan även för 
uppgiftslösandet ändamålsenliga egenskaper. Om uppgiftslösandet dessutom sker i 
grupp innehåller det även kompetenser som gör att gruppen fungerar väl och kan lösa 
sin uppgift. Det framkommer också av resultatet att detta anses vara en än mer 
efterfrågad kompetens i framtiden, d v s förmågan att bidra till att arbetsgruppen 
fungerar väl. Belbin (1997) använder begreppet teamroller när han urskiljer ett antal 
tendenser till att bete sig enligt ett urskiljbart mönster när en arbetsgrupp kommer 
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samman och börjar arbeta. Av hans nio identifierade teamroller kan man på ett ytligt 
sätt urskilja sex stycken i en av intervjupersonernas illustrativa återberättelse av en 
grupps sammansättning. De tre rollerna som jag inte i efterhand kunde läsa ut av 
underlaget var dock de tre rollerna, teamworker (lagspelaren), implementer (utförare) 
och completer (slutförare) som inte sticker ut på samma sätt som vissa av de andra. 
Detta kan vara en orsak till att de inte framkom av återberättelsen. Jag kan också utläsa 
att en och samma person kan ha haft flera roller. Belbin menar att en individs roll inte 
behöver vara beständig över tid och rum utan kan förändras mer eller mindre beroende 
på situation och omständigheter. På samma sätt kan individerna komplettera varandra 
med de roller som eventuellt saknas. Detta var vad som hände i en arbetsgrupp som via 
test hade visat sig inte vara kompletta utan hade brister i struktur. Men gruppen 
fungerade väl och vid en närmare analys visade det sig att gruppmedlemmarna hade gått 
in och tagit vissa av de rollerna som fattades och på så sätt upplevdes gruppen som 
komplett. 
 
Likhet och olikhet i gruppen 
 
En person som inte var tillfreds med sin arbetsgrupp ansåg att den starkast bidragande 
orsaken till detta var olikhet i värderingar och bakgrund. Kanske kan även detta härledas 
till konflikten mellan regelstyrning och målstyrning. Även om han uttryckte att målen 
var klara så kunde man förstå att de fortfarande låg kvar i den regelstyrda 
organisationens utvecklade regelkultur. Denna kännetecknas enligt Svedberg bla av att 
man organiserar sig efter definierade regler, tid för samverkan känns påklistrat, det 
saknas en professionell dialog, en stark informell organisation – korridorsnack- råder, 
och man reagerar framför att agera. Han upplevde att en del av gruppen, de som varit 
där längst, hellre följde invanda rutiner och hade inget behov av att agera inför 
förändringar eller nya idéer. De yngre däremot stod för en annan kultur. Den målstyrda 
organisationens tankekultur som enligt Svedberg bla kännetecknas av att man 
organiserar sig efter situationens verkliga krav och mål, tid för samverkan prioriteras, 
professionell dialog finns, verklig problemlösningsförmåga, och att man agerar framför 
att reagera. Den yngre välutbildade gruppen upplevde det som bristande 
förändringsbenägenhet och att det aldrig blev något av planerad och föreslagna 
förändringar. Organisationen tillhör en hundraårig industritradition d v s regelkulturens 
vagga och det kan finnas risk för att delar av regelkulturen ”sitter i väggarna” av 
gammal tradition även om man satt upp mål för verksamheten. 
 
I en annan grupp var intervjupersonen överväldigande positiv till sin grupp som hon 
trodde just berodde på att de alla var så lika i sin personlighet, men hon var också 
mycket fundersam till om detta var bra i längden. En bidragande orsak till att hon 
upplevde likheten så positivt kan förklaras med Moxnes (2001) begrepp sociobehov och 
psykobehov där nästan hela gruppen kan antas identifiera sig med psykobehovet. D v s 
att man har en klar motvilja mot strukturerade situationer och verksamheter eftersom 
dessa aktiverar systemångest, en känsla av att vara styrd, kontrollerad, fångad och ofri. 
Dessa personer stortrivs däremot i känslostyrda ostrukturerade situationer där man har 
stor frihet och slipper anpassning alltför mycket. Denna beskrivning av Moxnes begrepp 
sammanföll mycket väl med beskrivningen av gruppmedlemmarnas likhet i personlighet 
och värderingar. Ordspråket ”lika barn leka bäst” har säkert sin förankring i att man ofta 
hittar varandra i samma åldersgrupper, fritidsintressen och värderingar vilket en person 
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betonade. Det fanns dock mycket reflektioner kring om detta var bra i långa loppet. 
Någon kunde se de brister gruppen hade då man var för lika och någon annan kunde 
uppskatta det större utbytet i en grupp med större olikheter. Om man ser till 
”trait”psykologin, den inriktning inom personlighetspsykologin som bygger på 
antagandet att personlighet definieras som ett antal olika karaktärsdrag kan man antaga 
att grupper som består av personligheter med samma profil inte har förmågan att 
komplettera varandra vid lösandet av en uppgift som kräver personlighetsdrag som 
fattas i gruppen. Vi kan ta bara som ett exempel, skalan av extraversion – introversion d 
v s hur utåtriktad man är och vilken betydelse det kan ha vid ett försäljningsuppdrag. 
Likaså kan vi antaga att för att uppnå Belbins optimala teamarbete bör gruppen 
innehålla en hel del olikheter för att fylla alla sina nödvändiga roller för att bli effektiv. 
 
Att ta lika ansvar 
 
En person betonade vikten av att dela på ansvaret eller att känna ansvar för att ta lika 
stort ansvar i utförandet av ett gemensamt arbete. Detta betonades i alla grupper hon 
reflekterade över. Det som kunde ses som en gemensam nämnare för dessa grupper var 
att de befann sig i en kundnära situation där det handlade om att lösa kundens behov 
omedelbart. Det är då lätt att förstå att detta blir en dominerande faktor för att 
arbetsgruppen ska fungera väl. Detta behövs främst ur stress och 
arbetsbelastningssynpunkt men också för en påtaglig känsla av orättvisa om så inte sker. 
Ett bakomliggande skäl kan vara att det finns ett dominerande personlighetsdrag av 
samvetsgrannhet (conscientiousness). Den samvetsgranne är mer lyhörd för och tar 
automatiskt sitt ansvar medan den mindre samvetsgranne sannolikt ofta inte ens är 
medveten om att han/hon inte tar samma ansvar. Temats generaliserbarhet känns inte 
lika självklar som de andra då ansvarsfördelningen sannolikt kan vara olika i olika 
grupper utan att påverka gruppen negativt utan det är starkt beroende på vad 
verksamheten består i och om andra blir direkt drabbade eller ej vid olika 
ansvarstagande. 
 
Konflikthantering 
 
I resultatet kan man se två olika gruppers konflikter och hur man lyckats ta sig ur dessa. 
Grupperna har därmed utvecklats och nått en större mognad. Schutz (1958) och andra 
grupputvecklingsteorier visar på detta cykliska tillstånd att en grupp måste kunna 
hantera sina konflikter och ta sig igenom denna fas för att kunna utvecklas till nästa fas 
som enligt FIRO-teorin består av samhörighet. Gruppen har då nått en högre mognad. 
Effektiviteten ökar då gruppen känner trygghet och tillit och man kan bättre ta tillvara 
på varandra. Konflikthanteringen hade i båda grupperna varit beroende av ett aktivt 
ledarskap som antingen tog itu med konflikterna själv eller tog hjälp utifrån för att 
utveckla gruppen i sin självmedvetenhet och man ger sig inte förrän konflikterna är 
lösta.  
 
Stödjande strukturer 
 
I intervjuerna har det kommit fram faktorer som skapar stödjande strukturer för en 
arbetsgrupp. Det som har nämnts är stödjande strukturer i form av ”ordning och reda”, 
vikten av att ha en arbetsfördelning i gruppen som fungerar bra, att arbetsbelastningen 
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är balanserad och att system för lön och anställningsvillkor inte skapar konkurrens och 
motverkar samarbete. Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv, menar Svedberg (2003), att 
struktur har en något av en termostatfunktion som balanserar effekterna av såväl inre 
som yttre krafter för att hålla systemet inom ett visst jämviktsintervall. I ordning och 
reda uttrycket menar intervjupersonen att det måste finnas sådana strukturer som gör att 
man inte behöver lägga ner kraft på att undra, utan kan förvänta sig att det kommer tex 
dagordningar till möten att man får information och att man har diskussioner. Man 
eftersträvar en grundläggande struktur som ur ett psykodynamiskt perspektiv skulle 
kunna förklaras med Moxnes (2001) motsatta begrepp till psykobehov nämligen 
sociobehov som står för ordning och kontroll för att balansera var och ens driftsångest. 
En fungerande arbetsfördelning och avvägd arbetsbelastning är viktigt ur ett längre 
perspektiv för att skapa ett hållbart arbetsliv som också kan ses som stödjande 
strukturfunktioner. I Näswall, Hellgren & Sverkes bok Anställningsotrygghet (2003) 
kan man läsa deras översättningar av den psykologiska litteraturens definition av 
anställningsotrygghet. Anställningsotrygghet definieras som individens ” förväntningar 
vad gäller kontinuiteten i en anställning” ( Davy, Kinicki & Scheck, 1997, refererat i 
Näswall, Hellgren, & Sverke, 2003,  s323), ”oro inför anställningens framtida existens” 
(Rosenblatt & Ruvio, 1996, refererat i Näswall, Hellgren, & Sverke, 2003, s 587) och 
”oförmåga att hävda kontinuitet i anställningen i en situation där den egna positionen är 
hotad” (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984, refererat i Näswall, Hellgren, & Sverke,. 2003, 
s 438). Med dessa definitioner kan man lätt antaga att anställningsotrygghet råder om 
anställningen är villkorad med att man måste dra in en miljon varje år för att få behålla 
sin anställning. Det framgår också av resultatet att sådana villkor gagnar inte gruppens 
utveckling då man snarare konkurrerar än samarbetar för att nå sitt resultat och kan 
därmed inte anses vara en stödjande struktur för arbetsgruppens utveckling.  
 
Ledarskapets betydelse 
 
I alla intervjuer utom en och i sex av de nio teman som beskrivits ovan kan man i 
intervjumaterialet finna kopplingar till ledarskapets betydelse. Nästan genomgående kan 
man ana att ledarskapet, eller brist på sådant, är en bakomliggande påverkanskraft på 
arbetsgruppens fungerande. Givetvis är ledaren inte den allenarådande faktorn för att en 
arbetsgrupp ska fungera bra. Även de ingående gruppmedlemmarnas vilja och ansvar är 
av betydelse. Ledaren sitter dock på mandatet att skapa många av de förutsättningar som 
krävs för att en arbetsgrupp lättare och snabbare ska kunna fungera optimalt. Svedberg 
(2003) nämner i sin bok att det finns idealister som hävdar att ledarskap eller ledare 
varken är nödvändiga eller ens önskvärda. Man menar att i en jämlik organisation där 
alla har lika värde behövs heller inga ledare. Den uppfattningen stämmer knappast 
överens med beprövad erfarenhet. Mänsklighetens historia har nämligen (hittills) inte 
kunnat uppvisa några exempel på varaktiga grupper som saknat all form av ledarskap. 
(Svedberg 2003). Denna undersökning stärker också argumenten för ledarskapets 
betydelse. 
 
I sex av de tio temana kan man härleda till ledarskapets inverkan, nämligen att skapa tid 
och utrymme för att diskutera och skapa delaktighet i mål och vision. Det tillåtande 
klimatet med högt i tak, prestigelöshet och tillåtelse att göra fel var uttalat av ledaren 
som satte ribban. Gruppens kompetens och sammansättning var vid ett flertal tillfällen 
en medveten strategi från ledaren som också ofta sitter på mandatet att rekrytera nya 
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medlemmar. När man upplevde nackdelar med olikheter i gruppen fanns ett svagt 
ledarskap som bidrog till att gruppen inte kunde vända detta till sin fördel. Olikheterna 
kunde i en annan grupp nyttjas till gruppens utveckling och mognad tack vare ett starkt 
ledarskap. De positiva upplevelserna av konflikthantering var en effekt av samma starka 
ledarskap. Och slutligen kan man av resultatet också utläsa att delar av den stödjande 
strukturen i form av ordning och reda var initierad av ledarens ambition och insikt. 
 
Vad är då kännetecknande för en effektiv (och uppgiftsmogen) grupp? Bass (1990)  
räknar upp ett antal egenskaper: Nödvändig kunskap och kompetens finns i gruppen. 
Målsättningen är tydlig för alla. Det råder en avspänd atmosfär, vilket bygger på att 
gruppen tar sig tid att bearbeta störningar. Kommunikationen är riklig, såväl känslor 
som tankar uttrycks. Olikheter accepteras. Man reagerar med att dela med sig av tankar 
och känslor inför det som har sagts, och inte genom att värdera den som yttrat sig. Man 
lyssnar aktivt oberoende av vem som yttrar sig. Inläggen bygger på varandra och man 
talar i jagform. Om man är osäker, kontrollerar man att man förstått. Besluten i gruppen 
sker i samförstånd. Maktkamp förekommer endast i ringa omfattning. Gruppen 
utvärderar sitt arbete och kan vara självkritisk. Det kan konstateras att till alla dessa 
egenskaper går att hitta kopplingar, om än någon gång av dem indirekt, i denna studies 
resultat. Även om de inte motsvarar exakt indelningen för mina valda teman, råder en 
god överensstämmelse mellan resultaten. Vid en närmare granskning kan det mesta 
härledas till begreppet social kompetens d v s ”förmågan att kunna samspela med andra 
människor” (Teir, 1994), vilket sannolikt är den mest efterfrågade förmågan framöver 
och som en intervjuperson uttryckte det: ” Ännu mer eftertraktat blir förmågan att 
bidra till att arbetsgruppen fungerar väl.” 
 
Vid tillsättning av arbetsgrupper bör man se till att ledaren är medveten om vikten av att 
vara tydlig i och kommunicera kring mål och uppgift, uppmuntrar och ger utrymme för 
motivationshöjande faktorer i ett tillåtande klimat. Där ett gott kamratskap utvecklas 
utvecklar man ett starkt socialt stöd som skyddar när pressen hårdnar. Där likhet skapar 
trygghet och olikhet tas tillvara och kompletterar gruppen. När man utvecklar och tillför 
lämplig kompetens till gruppen. Konflikter hanteras och löses och ansvar delas lika 
samt där stödjande strukturer stabiliserar och avlastar, där har man bättre förutsättningar 
att utveckla en välfungerande arbetsgrupp. 
 
Jag är ganska övertygad om man kvantifierar denna undersökning så kommer alla teman 
(faktorer) förmodligen att ytterligare beläggas samt om man fortsätter med ytterligare 
djupintervjuer är det också troligt att fler faktorer skulle tillföras. Måhända att 
faktorerna skulle kunna klassificeras lite olika, med andra benämningar, men med 
ungefär samma innebörder, då det mesta är att relatera till några av människans mest 
grundläggande behov, nämligen att skapa meningsfulla relationer, att vara accepterad 
och bli uppskattad av andra (Maslow, 1951, 1954). Frågan är då vad kan man göra på 
arbetsplatserna för att uppnå dessa välfungerande arbetsgrupper? Med studiens resultat 
som kunskapsbas är ju insikten den att det finns många små, enkla och billiga insatser 
som kan göra stor påverkan och nytta. Insatser som kan nå mycket längre än kanske 
traditionella mer kostsamma, såsom kickoffer eller julfester, även om de också kan fylla 
sin funktion. Några exempel som är värda att nämna kan vara grupputvecklingsinsatser 
med inslag av personlig utveckling, för att förstå sig själv och respektera varandras 
olikheter, som också ger bra förutsättningar att lära känna varandra. Ett bra 
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introduktionsprogram för nyanställda med stödjande handledare/mentor/fadder lägger 
en viktig grund, även genomtänkta introduktioner in i nya arbetsgrupper är viktiga. Att 
utveckla arbets- och mötesformerna som främjar allas delaktighet, åsiktsutbyten och 
möjlighet till påverkan och att ta ansvar, höjer motivation och skapar ett tillåtande 
klimat. Kontinuerliga ledarutvecklingsprogram i betydelsen att ledarna förstår sin 
betydelsefulla roll i det mellanmänskliga samspelet, att skapa tillåtande klimat, ge 
feedback och uppskattning samt skapa stödjande strukturer och aldrig låta konflikter 
växa utan ta tag i dem innan de biter sig fast. Det krävs också ett medvetet ledarskap för 
att vara tydlig i mål och uppgiftsdiskussioner och skapa delaktighet i tillhörande 
kompetensutvecklingsanalys och åtgärda dessa behov. 
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Bilaga  1 
 
FRÅGEGUIDE    2005-04-18 
( C-uppsats PAO VT 05 ) 
 
INLEDNING 
 
Hej! Jag heter Helena Bachman och går på Personalvetarutbildningen på Stockholms 
Universitet. Vi gör just nu vår avslutande C-uppsats. Syftet med denna intervju är alltså 
att samla in underlag till den uppsats jag skriver om arbetsgrupper. 
 
Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och jag håller reda på tiden.  
 
Men först lite grundläggande etiska regler som du förmodligen känner till: 
Materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Det är bara jag, min handledare och 
min opponent som kommer att få del av hela det utskrivna intervjuunderlaget. 
Ingenstans kommer ditt namn eller företag du arbetar på att framträda och underlaget 
kommer endast att användas i forskningssyfte. Jag kommer inte att prata med varken 
…… eller någon inom företaget eller om företaget vad som än framkommer. När 
uppsatsen är klar kommer bandinspelningen att raderas. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och du behöver inte känna dig tvingad att svara på alla 
frågor om du inte vill. 
 
TEMA 
Ämne för denna intervju är: Välfungerande arbetsgrupper (tankepaus)  
 
Jag definierar välfungerande arbetsgrupp som ”en effektiv arbetsgrupp där man trivs, 
mår bra och känner tillfredställelse med arbetsresultatet.” Att det finns många yttre 
faktorer som är viktiga för arbetsgruppen, såsom ledarskap, tillgång till information, 
resurser och roll i organisationen etc är välbekant och det finns det många teorier kring. 
Det jag närmare vill undersöka är de inre faktorerna i det mellanmänskliga 
samspelet som utmärker den välfungerande arbetsgruppen. 
  
Jag har valt att intervjua dig för att Du har lång erfarenhet av att jobba i en stationära 
arbetsgrupper. Jag förväntar mig inga teorier eller facit utan det är dina unika 
erfarenheter, reflektioner och synpunkter som ska få utrymme.  
 
FRÅGOR 
Kan Du komma på ett tillfälle då du ingått i en välfungerande arbetsgrupp? 
Kan du beskriva den gruppen? 
Vad var det som gjorde att ni fungerade bra? Beskriv. Ge exempel. 
 
Kan du komma på ett tillfälle då du ingått i en icke välfungerande arbetsgrupp? 
Kan du beskriva den gruppen? 
Vad var det som gjorde att den inte fungerade väl? Beskriv. Ge exempel. 
 
Du nämnde det här med socialt stöd….hur kan det se ut? 
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Vilka är dess beståndsdelar? Vilka är viktigast? 
 
Vilka andra inre faktorer kommer du spontant att tänka på när du tänker på en 
välfungerande arbetsgrupper? 
 
Har din syn på välfungerande arbetsgrupper förändrats med tiden? 
 
Eventuella stödjande följdfrågor 
Hur ser det ut när du …….  
Beskriv gärna hur det går till…. 
Berätta mera…. 
Hur menar du då? 
 
AVSLUTNING 
Ok, tiden börjar närma sig sitt slut och det börjar bli dags att runda av. 
Något jag undrar över är… / Klarlägganden? 
 
 
Sammanfattning: 
Vi har pratat om inre faktorer som kan vara av vikt för en välfungerande arbetsgrupp 
och dina erfarenheter säger att…. 
 
Har du några frågor eller något att tillägga? 
 
Avslutningsvis skulle jag bara vilja ha en kort och i grova drag beskrivning av ditt 
yrkesliv i form av formell utbildning och arbetsuppgifter. 
 
Då vill jag tacka så mycket för att jag fick intervjua dig. 
 
Om du efteråt kommer på något angeläget som du gärna vill förmedla får du gärna 
återkomma per telefon 070-636 91 43 
 
 
 


