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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att studera hur fem individer, på en specifik arbetsplats, upplever att 

arbeta tillsammans i ett team samt vilken effekt teambuilding har på relationerna i 

gruppen. Studien är gjord med en kvalitativ ansats, där intervjuer och observationer har 

utgjort det inhämtade materialet. Efter att teamet varit iväg på en ”kick-off”, som kan 

liknas till ett teambuilding event, och tagit del av motivations och inspirations samtal, 

upplevde respondenterna att de förstärkt teamet och förde dem samman. Denna studie 

undersöker vad det är som egentligen håller ihop en grupp individer med olika 

bakgrunder och som till mesta dels spenderar tid tillsammans under arbetstid och på 

arbetsplats 

 

Studien visar att det finns likheter mellan Goffmans teorier om ett teams gemensamma 

mål samt rollframträdande. Teamet grundar sig i ett beroende av varandra som gör att 

varje medlem i teamet måste kunna förlita sig på att samtliga i teamet framträder på ett 

sätt som inte sätter deras trovärdighet i risk. Teamet håller en fasad mot sin publik 

(omgivningen) som gör att publiken inte har tillgång till teamets hemligheter, såsom 

exempelvis eventuella svårigheter.  

 

Studien visar att teambuilding har en positiv effekt på teamet då ett evenemang, där 

deltagarna får dela en rolig upplevelse tillsammans, bidrar till att samtliga 

teammedlemmar får en chans att lära känna varandra bättre och på så sätt förstärks 

gemenskapen i teamet. Eventet förstärkte även avgörande företroendemekanismer 

såsom tillit och förväntningar etcetera, som är nödvändiga för att få ett fungerande team.  
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Inledning  

Bakgrund 

”Kom igen, idag tar vi budget” säger chefen samtidigt som hen knyter nävarna och gör en 

tramsig segergest när hen går förbi en av de anställda i butiken. Chefen får ett leende tillbaka 

och den anställda vänder sig och börjar samtala med en av kunderna. En stund senare går en 

kollega, som är på lunchrast, förbi och frågar om hen vill ha någonting från mataffären; ”ska 

du ha något, jag ska gå handla något gott”, säger hen i förbifarten ”ja! ta nå sött” svaras det 

och kollegan fortsätter ut från butiken. Det verkar finnas en genuin känsla av gemenskap och 

tillhörighet bland de anställda och chefen, men vad är det egentligen som håller ihop en grupp 

individer med olika bakgrunder och som till mesta del spenderar tid tillsammans under 

arbetstid och på arbetsplats? En enkel sökning på begreppet ”teambuilding”, via sökmotorn 

Google, ger över miljoner träffar på olika hemsidor, texter, studier och artiklar etcetera som 

på ett eller annat sätt ger beskrivningar och förklaringar på hur teambuilding kan bidra med 

vad som krävs för att en grupp människor ska kunna samarbeta. Redan på de första tio 

träffarna märks tydliga mönster på hur teambuilding beskrivs av olika aktörer, det skrivs 

bland annat om [arbets]lag, gruppdynamik, samarbete och ”teamspirit” (laganda) men också 

om tillit, konflikthantering, trivsel och roller etcetera.  

 

Den amerikanske sociologen Erving Goffman definierade ett team som en samling individer 

som i en given situation samarbetar för att, inför publik, definiera situationen (Goffman 

2009:75). För att kunna framställa det önskade och förväntade intrycket krävs det tydliga mål 

som deltagarna i teamet kan agera utifrån samt i förhållande till och i samförstånd med 

varandra. Goffman kallar detta samarbete för ett ömsesidigt beroende (Goffman 2009:77). I 

situationer där ett samarbete är nödvändigt för att uppnå ett specifikt mål, brukar diverse 

gruppaktiviteter anordnas för att stärka gemenskapen i gruppen, som i sin tur ska leda till en 

ökad produktivitet. Aktiviteterna genomförs tillsammans och grundprincipen är att de 

tillsammans ska hitta lösningar på eventuella problem eller svårigheter samt diskutera hur 

gruppen tillsammans kan förbättras och bli starkare. Aktiviteter kan i praktiken i princip vara 

vad som helst, men syftet att stärka relationerna i gruppen är oftast fokus. Det kan exempelvis 

röra sig om att stärka lagandan i ett innebandylag genom dialoger och samtal, för att det i sin 
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tur ska resultera i en vunnen turnering eller få ihop en grundskoleklass genom lekar och 

gruppövningar, för att få en lugn och trivsam skolmiljö, eller också om att det finns en 

ambition att öka produktivitet i ett arbetslag, i hopp om att öka försäljningen/vinsten i 

företaget. Oavsett vem eller vilka aktiviteterna är riktade till kvarstår den gemensamma 

nämnaren av att få en stärkt grupp. Trots att begreppet ”team” är ett låneord från engelskan 

har det i dagsläget sin yttersta mening i Sverige. Det talas exempelvis om ”teamspirit” 

(laganda) och i många sammanhang även lojalitet (oftast sportsammanhang). Föreställningar 

om en ”bäst fungerande” medlem eftersträvas, men vad är det man egentligen söker? På vilket 

sätt är teambuilding effektivt? Och vad krävs för att få ett team att fungera? Och hur menas 

det att deltagarna ska vara för att kunna bidra till produktiviteten i gruppen? Denna studie 

avser att se närmre på subjektiva uppfattningar av att arbeta i team samt hur individen 

påverkas av att arbeta i grupp.  

Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ utgång, studera hur 

fem individer upplever att arbeta i ett team. Studien begränsar sig till att undersöka fem 

personer på en specifik arbetsplats, subjektiva uppfattningar om deras genomförda 

teambuildingsaktivitet samt vad denna har medfört i teamet.  

 

Frågeställningen är indelad i två delfrågor:  

• På vilket sätt anses teambuilding främja och stärka relationer i gruppen? 

• Vad är grunderna för att få ett fungerande team? 

Avgränsning 

Uppsatsen avser att studera upplevelser av att arbeta tillsammans i ett specifikt team på en 

specifik arbetsplats i Stockholm stad. Andra grundläggande komponenter såsom chefer och 

kunder, som även dem påverkar teamets tillvaro, har i denna studie inte avhandlats. Studien är 

baserad på några få personers berättelser och kan därmed inte generalisera till ett större fält, 

dock kan berättelserna ge en avbildning av teamets specifika egenskaper.  
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Disposition 

I nästa avsnitt presenteras delar av Erving Goffmans dramaturgiska teori som teoretiska 

utgångspunkter. Här redovisas de teoretiska begreppen som kommer att användas igenom 

studien för att besvara frågeställningarna.  

 

Därefter följer tidigare forskningen i ett tredje avsnitt. Genom olika rapporter redovisas i detta 

kapitel vad den tidigare forskningen har dragit för slutsatser om team och teambuilding. Den 

tidigare forskningen består av fyra studier som på olika sätt angriper fenomenet, men som 

kommit fram till snarlika slutsatser om hur och vad som krävs för att arbeta i ett team. 

Förutom att visa på den tidigare forskningen, ställs den även i förhållande till denna studie.  

 

I avsnitt fyra presenteras och diskuteras metoder som används för att genomföra studien. 

Avsnittet är uppdelat i fem underrubriker som presenterar olika delar av studiens 

tillvägagångssätt. Under sista underrubriken diskuteras självreflexiviteten för att synliggöra 

eventuella brister som kan ha påverkat materialet och därmed studien.  

 

Sedan följer ett sjätte avsnitt med en analys av empirin, där respondenternas berättelser 

analyseras med Goffmans teoretiska verktyg. Detta avsnitt är också uppdelat i underrubriker 

som på ett eller annat sätt representerar frågeställningarna.  

 

Avslutningsvis summeras studien, i ett sjunde avsnitt, med ett diskussionskapitel som 

besvarar och diskuterar frågeställningarna och redovisar slutsatser. Här ges även förslag på 

vidare forskning.   
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Teoretisk utgångspunkt 

Erving Goffman – Jaget och maskerna 

Den teoretiska bakgrunden i den här studien har hämtats från den amerikanske sociologen 

Erving Goffmans dramaturgiska teorier om framträdande, regioner och team. Goffman 

beskriver det sociala livet som en teaterföreställning där individerna pendlar mellan olika 

typer av framträdanden i olika sammanhang. Goffman menar att människors framträdande är 

medvetna och att det är här genom vi känner igen varandra samt oss själva. För att övertyga 

sin omgivning, eller de som Goffman beskriver som en publik, presenterar människor sig 

själva genom att agera utifrån olika roller som i sin tur ska övertyga och ge publiken ett visst 

intryck (Goffman 2009).   

 

När Goffman diskuterar framträdanden beskriver han det som en aktivitet som individen 

ägnar sig åt i ett visst sammanhang, och för en specifik publik. Målet är att övertyga sin 

omgivning genom att agera på ett förväntat sätt för situationen för att få sitt uppträdande så 

trovärdigt som möjligt. Det är ett samspel som sker mellan publik och aktör där aktören själv 

måste tro på sitt agerande för att det ska vara mottagligt för publiken. Framträdandet är 

baserat på vad som förväntas av människors agerande i specifika situationer och 

sammanhang, varav det är genom interaktion mellan individer som förväntningarna lärs in. 

Enlig Goffman uttrycker sig individen på två olika sätt, som han benämner som ”give 

expression”, vilket syftar till det individen verbalt sänder ut via olika symboler och ”give off 

expression” som innefattar de gester och mimiker som individen använder sig av för att 

överföra intryck, varav det är genom dessa uttryckssätt som andra, det vill säga publiken, kan 

känna igenom och definiera en situation (Goffman 2009).  
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Främre och bakre region (front and backstage) 

Vidare diskuterar Goffman olika typer av regioner. För att enklast beskriva regionernas 

mening återgår Goffman till teaterns termer och delar upp regionerna i två; främre och bakre 

region (backstage och frontstage). Den främre regionen liknas till en scen, där individen är 

mitt upp i sitt framträdande och agerar enligt förväntningar och i linje med rådande normer; 

hen befinner sig i det offentliga. Normerna, det vill säga bestämmelser om hur människor ska 

uppträda i olika sammanhang, upprätthålls i den främre regionen eftersom att människor, 

enlig Goffman, ägnar sig åt rollframträdanden som förhåller sig till normerna och i samspel 

med varandra kan dem upprätthållas. Det är genom detta som människor redan från barnsben 

kan utveckla egna kunskaper och åsikter som senare i livet kan användas i det egna 

rollframträdandet.  

 

I den bakre regionen, tillåts individen att agera mer avslappnat då hen inte står på scen inför 

en publik, utan är i sitt privata. I den bakre regionen kan individen också planera och 

konstruera det som i senare skede ska ske i den främre regionen samt förbereda sig mentalt 

för det offentliga framträdandet. Eftersom att publiken inte är närvarande i den bakre regionen 

ges individen möjlighet att kliva ur sin roll och istället utveckla och reflektera över den. Den 

bakre regionen är inte en bestämd plats som är densamma för alla människor, utan är 

individuell och styrs av vart och när individen upplever att hen vara avslappnad utan att 

framträda. Den bakre regionen förklarar snarare en miljö eller plats där individen kan vara sig 

själv utan att behöva inta sin roll. Det behöver inte nödvändigtvis vara en miljö eller plats där 

individen fysiskt är själv, utan det finns utrymme för andra att ha tillträde till en persons bakre 

region, men för detta krävs ett högt förtroende som bidrar till att individen kan agera 

avslappnat (Goffman 2009).  

Team 

Vidare diskuterar Goffman det han definierar som en grupp individer med gemensamma 

intressen och mål för sitt rollframträdande, ett team. Framträdanden presenteras intimt och i 

samarbete med varandra, där gruppens hemligheter inte avslöjas för omgivningen. På samma 

sätt som för de som har tillträde till en persons bakre region krävs det, för att de ska kunna nå 

sitt eftersträvade mål samt kunna ge de intryck som både önskas och förväntas av 

omgivningen, ett starkt förtroende mellan medlemmarna i teamet. 
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Överenskommelser om hur de ska uppträda offentligt görs tillsammans, för att samtliga 

deltagare i teamet ska veta hur de ska uppträda i olika situationer. Detta är viktigt för att 

teamet ska kunna bevara sin trovärdighet och för att varje medlem ska kunna agera på ett sätt 

som inte stör det önskade intrycken. Om en medlem, mot förmodan, strider mot teamets 

gemensamma rollgestaltning, minskar möjligheterna till att nå det förväntade och bestämda 

intrycksmålet. De övriga teammedlemmar kan dock ”täcka” för den som ”felat” genom att 

hjälpa varandra i rollframträdandet och på så sätt bevara teamets status och tillförlitlighet 

(Goffman 2009). Exempel på detta kan vara om en butiksäljare hamnar i dispyt med en kund 

för att hen inte lyckas övertyga kunden om företagets policy som gäller för att, exempelvis 

återlämna produkter, och få pengarna tillbaka. När den anställda istället blir frustrerad och 

”tappar masken” kan en kollega kliva in och tydliggöra för kunden att det är vad kollegan har 

sagt som gäller. På detta sätt ”vinner” de tillsammans kampen mot kunden och de visar på en 

enad front som i sin tur förstärker deras intrycksstyrning.  
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt ämnar jag att ge en inblick i hur den tidigare forskningen om team och 

teambuilding ser ut. En del forskare menar att ett starkt och effektivt team är grunden för att 

en organisation överhuvudtaget ska kunna prestera och leverera. Medan kritiker hävdar att 

effekten av teambuilding är svår att mäta.  

 

Klien m.fl (2009) ställer sig kritiska till studier om teambuilding efter att ha analyserat 103 

publicerade vetenskapliga artiklar från 1950 till 2007. Det är en kvantitativ studie, där de 

medverkande forskarna frågar sig själva om teambuilding verkligen har den effekt som det 

påstås. De har, genom att fokusera på fyra komponenter inom teambuilding; målsättning, 

relationer, problemlösning och rollförtydligande, försöka se hur det påverkar individers 

förmåga att prestera. Studien redogör för att det är vanligt att organisationer använder sig av 

teambuilding-aktiviteter för att främja och stärka sina team, och trots att de kritiserar tidigare 

forskning för den svaga metodiken som de upplever har används för att studera fältet tycks de 

ändå i komma fram till att teambuilding har positiva effekter för gruppens resultat. De 

konstaterar att alla fyra komponenter (målsättning, problemlösning, rollförtydligande, 

relationer) har en positiv inverkan och att målsättning och rollförtydligande visar sig ha störst 

inverkan. Kritiken som framförs är främst baserad på hur den tidigare forskningen kommit 

fram till sina slutsatser. Klein m.fl. (2009) nämner bland annat att kvalitativa studier inte 

kunnat påvisa huruvida teambuilding har en positiv effekt eller inte och poängterar även den 

upplysning som gjordes av några få forskare år 1992, nämligen att det fanns mätfel som kan 

ha bidragit med missvisande resultat. Forskarna som pålyste detta menade att en organisations 

utveckling inte nödvändigtvis behöver ha koppling med gruppens gemensamma prestation, 

utan att det kan finnas andra saker som har inverkan.  

 

Georges Buzaglo och Susan A. Wheelen (1999) inleder sin studie med att beskriva att det 

finns en komplexitet i dagens verksamheter som gör det svårt för en enskild individ att sköta 

själv. Det finns redan från början ett behov av att ha individer med flera färdigheter och 
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kunskaper för att kunna uppnå verksamhetens mål, vilket har resulterat i att allt fler 

organisationer är beroende av sina medlemmar och som i sin tur innebär att effektiviteten i 

teamet är avgörande för verksamhetens framgång. Det är dock inte självklart hur denna 

effektivitet bäst nås, menar Wheelen och Buzaglo (1999). De skriver att tidigare forskning 

kommit fram till olika resultat gällandes hur effektivitet bäst nås i ett team och förklarar det 

med att en av anledningar till de olika resultaten kan vara att olika team står inför olika 

prövningar. I texten redogör de för en fältstudie som de har gjort på tre team i Centralafrika, 

med olika arbetsuppgifter för staten, där syftet varit att studera teamet funktion samt hur det 

skulle kunna förbättras. Det visade sig att samtliga team behövde något slags ingripande då 

resultaten visade på oenigheter inom grupperna. När grupperna gavs chans att mötas och 

samtala, kunde de tillsammans komma fram till vad som var bäst för att teamet skulle kunna 

fortsätta att utvecklas positivt. Och utifrån denna studie menar Wheelen och Buzaglo (1999) 

att interventioner baserade på gruppens utseende och utvecklingsnivå, kan vara avgörande för 

gruppens funktionella utveckling. I denna studie kan teamets ”kick-off” ses som en sådan 

intervention, där samtliga teammedlemmar fått chans att, utifrån deras specifika utseende, 

forma och utveckla teamet positivt.  

 

I en artikel argumenterar Dean Lusher m.fl. (2014) för att det inte bara är förtroendeskapande 

mekanismer som är verksamma i ett team, utan att det också finns förtroende hämmande 

mekanismer. Genom en kvantitativ undersökning, med bland annat grafmodeller, undersöker 

de frånvaron och närvaron av dessa mekanismer hos tre professionella idrottslag från en 

australisk fotbollsliga. De menar att team med förtroendeskapande mekanismer, såsom 

ömsesidighet och tillit, är mer förknippade med framgångsrika team. Och de kan med hjälp av 

de kvantitativa undersökningarna bekräfta sin hypotes om de olika mekanismernas 

verksamhet och vidare visar jämförelser av de kvantitativa resultaten med kvalitativa studier, 

att det finns ett samband mellan förtroendeskapande och förtroendehämmande mekanismer 

och teamets prestationer. I och med att medlemmar i det studerade teamet för denna uppsats 

har olika bakgrund och av det skälet ser världen på olika sätt, kan förtroendeskapande 

mekanismer antas föra dem samman. De kan utveckla en ömsesidighet, trots olikheterna, som 

i sin tur har en positiv effekt på deras arbetssysslor.   

 

Enligt Jose M. De la Torres-Ruiz m.fl. (2014) finns det en avsaknad på studier om 

teammedlemmars individuella tillfredställelse av ett team. De menar att tillfredställelsen till 

mestadels analyseras utifrån gruppens gemensamma nivå och inte på ett individuellt plan. För 
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att bidra till forskningen har de därför analyserat hur teammedlemmars attityder och 

uppfattningar utvecklas igenom olika faser; från och med innan de var med och fattade beslut 

i teamet till och med under beslutsprocessen, samt vilka konsekvenser denna process har haft 

för deras personliga uppfattning mot teamet. Undersökningen gjordes genom ett 

frågeformulär som fylldes i av 84 studenter från 28 olika team som på ett eller annat sätt 

fattade ledningsbeslut. Resultaten visade att den personliga tillfredställelsen med teamet är 

positivt kopplat med teammedlemmarnas egna effektivitet i teamarbetet, men negativt 

kopplad till diskussionerna som leder fram till de eventuella besluten samt att det finns en 

skillnad i hur individen själv fattar beslut och teamets gemensamma beslut. De la Torres-Ruiz 

m.fl. studie kan i denna studie styrka de facto att arbetstagare som arbetar i team är mer eller 

mindre tvungna att anpassa sig till sin arbetsplats. Eftersom att arbetet utförs i grupp, finns det 

ingen uppskattning i individuella framgångar hos exempelvis chefer, utan samtliga 

individuella prestationer summeras till teamets gemensamma framgångar och därmed täcks 

den individuella tillfredställelsen av teamets gemensamma framgångar.   
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Metod 

Uppsatsen behandlar subjektiva uppfattningar om hur det är att arbeta tillsammans som ett 

team. Jag ämnar därför att med kvalitativ utgång samt genom en hermeneutiks 

vetenskapsteori, som innebär tolkning av aktörernas berättelser om upplevelser samt 

erfarenheter av att arbeta tillsammans (Esaiasson 2012:221), angripa fem individers 

upplevelser av teamarbete. Personerna har besvarat frågor som på ett eller annat sätt är 

baserade på studiens syfte och frågeställningar, varav det är dessa svar som sedan tolkats och 

analyserats med hjälp av delar i Erving Goffmans dramaturgiska teori. I följande avsnitt avser 

jag att beskriva hur studien har genomfört samt motivera studiens tillvägagångssätt.  

Tillvägagångssätt 

Vad är ett team? Uppsatsen avser att undersöka vad ett team är och genom detta förstå vad ett 

team grundar sig i. I Patrik Aspers bok Etnografiska metoder: att förstå och förklara 

samtiden, citerar han Wilhelm Diltheys tre kriterier för att kunna förstå ett fenomen; kunskap, 

bekantskap och att förstå den helhet fenomenet yttrar sig i (Aspers 2007:36). Vidare skriver 

Aspers att ”grunden för förståelse är det faktiska livet” (Aspers 2007:36) och eftersom att 

forskaren aldrig kan veta hur människor upplever det faktiska livet är det lämpligt att 

intervjua och observera dem, för att sedan kunna tolka deras livsvärld.  

 

Trots att många har erfarenheter av att arbeta tillsammans i team, reflekteras det sällan i dess 

grunder och vad det egentligen innebär. Det krävs bekantskap och kunskap om fenomenet för 

att kunna undersöka hur aktörerna upplever det och för att för att ”förstå världen som 

intervjupersonerna själva upplever den” behöver forskaren, enligt Peter Esaiasson m.fl. utgå 

från människor vardagserfarenheter (Esaiasson m.fl. 2012:253). I denna uppsats har jag 

observerat och intervjuat fem personer, på en specifik arbetsplats, om deras vardagliga 

erfarenheter av att arbeta tillsammans som ett team. Inför intervjuerna förbereddes 

intervjufrågor som delades upp i fyra teman. Jag valde att använda mig av Aspers (2007) 

definition av semi-strukturerade intervjuer, där forskaren i förhand har strukturerat upp ett 

antal intervjufrågorna för att fånga intressanta och viktiga delar för undersökningen, men där 
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hen också ges möjlighet att ställa följdfrågor på eventuella svar som framkommer (Aspers 

2007:133,235). I det första temat fick respondenten berätta kort om sig själv, det vill säga 

allmän information om arbetslivserfarenhet, ålder, sysselsättning etcetera. Även om denna 

information inte är av avgörande roll för forskningsfrågan underlättade det för det resterande 

samtalet i och med att det skapade en behaglig stämning (Esaiasson m.fl. 2012:265). Jag hade 

även fått information om att arbetslaget nyligen varit på ett teambuildingevent, vilket gjorde 

att det andra temat omfattade frågor om just det evenemanget. Här berättade respondenterna 

om vad de tyckte om att åka iväg och göra aktiviteter tillsammans, på ett evenemang som 

hade som syfte att stärka dem. I det tredje och fjärde temat frågades respondenterna om deras 

generella uppfattningar om teambuilding och hur det är att arbeta i team samt teamets olika 

roller. Studiens primära ansats är deduktiv, där Erving Goffmans redan formulerade 

dramaturgiska teori har används som utgång, men har även haft induktiva inslag i och med att 

materialet fört fram nya teman som varit användbara som teoretiska verktyg. 

Urval 

I Metodpraktikan av Peter Esaiasson m.fl. citeras Grant McCracken (1988) tre allmänna råd 

för att välja intervjupersoner; främlingar, ett litet antal och sådana som inte är ”subjektiva 

experter” (Esaiasson m.fl. 2012:259). De menar, med hjälp av McCrackens argumentation, att 

främlingar hjälper en att hålla en vetenskaplig distans till studien, vilket är svårt att 

upprätthålla om intervjuer hålls med människor man redan känner. Forskaren kanske utesluter 

att fråga om saker för att det känns löjligt att fråga om saker som hen redan tycks sig veta 

svaret på. Respondenten kan också känna att det är enklare att öppna sig för en person som 

hen inte behöver umgås med vid ett senare tillfälle. En ”begränsad relation”, som författarna 

kallar det, kan istället ge öppnare och djupare samtal (Esaiasson m.fl. 2012:259). Vad gäller 

antalet respondenter är det svårt att veta exakt hur många som krävs, dock har jag tolkat ”ett 

litet antal” som ett antal som är tillräckligt för att besvara forskningsfrågan. ”Ett litet antal” 

symboliserar teoretisk mättnad, vilket innebär att forskaren kan vara nöjd när det inte 

förekommer några nya mönster i materialet eller förser med nya infallsvinklar utan bekräftar 

och styrker det redan insamlade materialet (Aspers 2007:187).  ”Subjektiva experter” skulle 

för denna studie exempelvis kunna vara de som anordnar eller säljer teambuilding tjänster. 

Förutom att de är bekanta med fenomenet kan deras tolkningar och berättelser av hur det är att 

arbeta i ett team tänkas vara formulerade utifrån deras starka förankring i fältet och istället för 
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att berätta om subjektiva upplevelser, återberätta inlärda tolkningar och uppfattningar. Vilket 

snarare skulle återspegla en mer generell föreställning av fenomenet.  

 

Jag har, genom en bekant fått kontakt med en informant som i sin tur har frågat sina kollegor 

om de kunnat tänka sig medverka i denna studie. Jag har därför ingen personlig relation till 

respondenterna och därmed har en ”begränsad relation” kunnat upprätthållas. Det är fem 

stycken personer, från ett och samma arbetslag, i åldrarna 20-33 år, som arbetar med 

försäljning i butik för ett av Sveriges största bolag i sin bransch. Eftersom att studien främst är 

deduktiv var det lämpligt att välja personer från samma team då Goffman argumenterar för att 

ett team dels är baserat på gemensamma mål. Det fanns också en tanke om att de 

gemensamma målen inte nödvändigtvis definierades och uppfattas likadant av 

respondenterna. För att undersöka hur respondenterna uppfattade sitt team har jag därmed 

antagit en fenomenografisk ansats för att söka se eventuella skillnader och likheter i 

uppfattningarna om att arbeta tillsammans som ett team. Om respondenternas uppfattningar 

visade en stor variation, ämnade jag undersöka vilken relevans teambuilding hade för dem.  

 

För att hålla de medverkandes identiteter anonyma har samtliga respondenter tilldelats fiktiva 

namn. Detsamma gäller för deras arbetsplats samt företag. De fiktiva namnen kommer att 

användas utan citationstecken.  

Genomförande av intervjuer 

Förutom att samtliga respondenter redan innan intervjuerna fått information om studien, 

tilldelades de, innan inspelningen började, ett kort informationsblad med repetition på vad 

studien handlade om samt hut deras berättelser skulle hanteras. I texten informerades de även 

om att samtalet skulle behövas spelas in för att materialet skulle kunna bearbetas och 

analyseras i senare skede. De fick också information om hur och att deras identiteter skulle 

hålla konfidentiella igenom hela studien. I informationsbladet står även mina kontaktuppgifter 

och informanterna informeras om att de är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja 

att avbryta sin medverkan. När de både hade läst och gett sitt muntliga samtycke för att 

medverka i studien började den intervjun med att respondenterna återigen, under inspelning, 

bekräftade sin medverkan.  
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De semistrukturerade frågorna som förbereddes innan intervjun underlättade min roll i 

intervjusammanhanget. Med hjälp av strukturerade frågor och följdfrågor på förekommande 

svar kunde en dialog skapas och istället för exempelvis ”ja” och/eller ”nej” svar kunde 

dialogen fördjupas och förtydliga respondenternas resonemang.  

 

Samtliga intervjuer kunde inte genomföras i följd, utan avbröts om personen i fråga var 

tvungen att gå ut och hjälpa till på ”golvet”, vilket bidrog med ett onaturligt stop i 

samtalsflödet, men det gick ändå att återuppta samtalen utan större åtgärder. Under pauserna 

fick jag dock chans att observera hur de hjälpte varandra och hur de tillsammans kom fram till 

eventuella lösningar på problem.  

 

Intervjuerna varade i cirka 32-40 minuter, dock visade det sig att ytterligare intressanta 

resonemang diskuterades efter att jag stängt av inspelningen, vilket innebar att jag fick 

anteckna för hand i cirka tio minuter.   

Bearbetning och analys 

För att bekanta mig med materialet började jag först med att lyssna på inspelningarna på min 

”fritid”. Det var för mig ett sätt att lyssna efter eventuella intressanta resonemang och 

mönster. Därefter transkriberades samtliga intervjuer vilket resulterade i mellan 18-20 A4 

sidor med cirka 37 000 tecken (med blankslag) per intervju samt egna anteckningar på cirka 2 

A4. Jag gick noggrant igenom samtliga transkriberingar och jämförde dem med varandra samt 

tittade efter likheter och skillnader och kopplade dessa till teorin. Jag ansåg inte att någon av 

de fem intervjuerna visade på nya eller motstridande aspekter i materialet och kunde därmed 

konstatera en grad av teoretisk mättnad. Transkriberingen synliggjordes intressanta delar av 

materialet och för att rama in resultaten har jag låtit mig inspireras av Aspers (2007) metod 

för kodning och kodschema. Kodningen innebär att bryta ner materialet i mindre delar för att 

tydliggöra resultaten. Det centrala i materialet ska givetvis inte gå förlorat när materialet bryts 

ner, utan de mindre delarna ska hjälpa att förstå helheten samtidigt som helheten ska bidra till 

förståelse för de mindre delarna (Aspers 2007:107). Aspers (2007) menar att det finns 

empiriska nivåer som kan hjälpa forskaren att bearbeta sitt material och med hjälp av Alfred 

Schutz som referens, redovisar han för ”första ordningens konstruktion” som innefattar 

aktörens egna språk, uttryck och handling och som utgör empirin samt ”andra ordningens 

konstruktion” som är empirin kopplad till teori (Aspers 2007:43). Materialet kodades med 
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hjälp av marginalmetoden som innebär att jag kodade materialet med olika färger i Word. 

Samma färg som markerade en viss kod i kodschemat, användes för att markera koden i 

transkriberingen. Under analysen fann jag tre återkommande teman, vilka presenteras i senare 

avsnitt.  

Reflexivitet  

I och med att jag personligen inte har någon relation till de medverkande, utan har kommit i 

kontakt med dem via gemensamma bekanta, kunde jag få känslan av att respondenterna 

ställde upp för att göra vår gemensamma vän en tjänst. Vilket i sig inte nödvändigtvis behöver 

vara problematiskt, men som skulle kunna distrahera intervjun eftersom att personen i ifråga 

fortfarande var på arbetstid och behövde få det hela överstökat. Jag reflekterande mycket 

kring hur jag skulle vinna förtroende hos respondenterna samt deras personliga intresse för 

studien. Det resulterade i att jag spenderade en hel dag på deras arbetsplats där jag i tur och 

ordning fick sitta ner och samtala med var och en av dem och mellan intervjuerna gick jag ut 

från personalrummet och umgicks med teamet. Förutom att jag fick en chans att småprata 

med dem tillsammans och de fick fråga mig om eventuella undringar kunde jag också 

observera dem under deras arbete. Emellanåt pratade vi också om annat som inte rörde 

studien på detta sätt kunde vi tillsammans bygga upp ett förtroende och respondenterna 

började tycka att det var kul och intressant att jag var där. 

 

Studien är baserad på några få personers berättelser och kan därmed inte generaliseras till 

något större eller säga något mer än för just detta urval. Den är korta studieperioden har gjort 

att de medverkande är utvalda utifrån deras förmåga att kunna ge användbara berättelser och 

information för studiens syfte. Att intervjua fler respondenter hade inneburit mer material att 

bearbeta, vilket hade tagit längre tid då en transkribering och bearbetning av ett inspelat 

material kan ta upp till hela arbetsdagar. Därför ansåg jag att materialet från de fem 

respondenterna var tillräckliga för att kunna besvara och uppfylla forskningsfrågan.  

Etiska överväganden 

När man genomför en studie som denna ställs författaren ofta inför flera etiska 

ställningstaganden som kan omfatta allt från intervjufrågor till hur materialet hanteras till 

självaste uppsatsskrivandet. Av denna anledning är det viktigt att reflektera över 
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konsekvenser och följder av hur och vad som presenteras i uppsatsen. Trots att medverkande 

uttryckt att det personligen inte rör dem om deras namn nämns, kvarstår det att jag som 

författare av texten tar ansvar för de som indirekt kan påverkas eller gagnas av studien 

(Vetenskapsrådet 2011:12). I och med att studien är gjord med en kvalitativ ansats innebär det 

också att jag har en relation till personerna som har medverkat, vilket i sin tur innebär att 

berättelser bör hanteras med rättvisa och att de tolkas sanningsenligt i förhållande till 

litteraturen. Jag har flertalet gånger informerat informanterna, via tal och skrift, om studiens 

syfte och blottlagt ambitionerna för arbetet samt varit öppen för eventuell kontakt under 

studiens gång. 
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Analys 

Tidigt under transkriberingsfasen upptäcktes återkommande mönster. Respondenterna pratade 

regelbundet om deras kommunikation, uppdrag och samarbete som grunden till deras 

fungerande team. Dessa tre teman kom att bli var sina generella koder i kodschemat. I 

följande avsnitt analyseras respondenternas berättelser genom att de sätts i teoretiska 

sammanhang. Avsnittet är uppdelat i fem underrubriker som var och en behandlar teman som 

på ett eller annat sätt representerar frågeställningarna.   

Teamets självbild 

Någon vecka innan intervjuerna hölls var hela arbetslaget, tillsammans med chefer, iväg på ett 

evenemang som de beskriver som en ”kick-off”. Tillsammans övernattade de på Rosersbergs 

slott och fick under sin vistelse höra föreläsningsliknande motivations samtal från en inhyrd 

diskussionsledare samt göra gruppövningar som skulle presenteras för de övriga. Majoriteten 

av gruppen beskrev vistelsen som rolig i och med att de fick spendera tid tillsammans utanför 

arbetsplatsen och fick lov att njuta av god mat och dryck tillsammans. Gruppövningarna som 

gjordes baserades på hur de tillsammans kunde förbättras och i samtalen framgick även hur 

teamet fortsättningsvis skulle arbeta för att maximera produktionen.  

 

Respondenterna berättar att de för närvarande är ledande i sin bransch i Sverige och att detta 

är ett resultat av deras bra ”teamwork” och ett flertal gånger används försäljningsstatistiken 

som argument för teamets framgångsrika produktion. De anser att de själva har ett fungerande 

team där samtliga respekterar varandra och hjälper varandra att utvecklas. Respondenterna 

beskriver teamet som en grupp individer med starka egenskaper och viljor samt olika 

bakgrunder och erfarenheter av yrket. De berättar att deras olikheter skulle kunna utgöra kaos, 

om det inte var för att det fanns ett gemensamt mål om att bevara den höga statusen de har 

bland konkurrenterna.  

 

De trivs i teamet och de tycker om att ha roligt tillsammans. Trots de gemensamma målen, 

berättar de att det också finns individuella mål för var och en i gruppen, men att det är en del 
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av helheten för teamet. Om en person vill prestera inom ett visst område, görs detta med stöd 

och hjälp från resterande teammedlemmar, varav det i sin tur går tillbaka till försäljningen, 

som sedan höjer hela teamets status. Flera av dem beskriver det som en cirkel, där ens 

personliga mål är viktiga för hur individen sedan presterar i grupp.  

 

De beskriver sig själva som öppna [in]för varandra och berättar att det finns en tendens till 

grovt språk och grova skämt som inte är helt ”rumsrena”. De upplever det som teamets 

gemensamma chargong och menar att det är deras öppenhet som är det specifika med dem.  

Teamet 

När Karl berättar om teambuilding-dygnet, som han kallar det, inleder han med att berätta om 

hur den tidigare gruppen ska ha varit. Det ska ha varit problem med ”folk som kommit och 

gått och ställt till det” och att han själv har varit pappaledig och därmed har varit borta en hel 

del, ska ha bidragit med en turbulent närvaro för och i teamet.   

 

Det handlade ju om att vi har haft det turbulent /… / men när vi 

fick en ny grupp som var satt, var tanken att vi med det här 

teambuilding-dygnet skulle sätta nya rutiner för att…jaa… både 

lära känna varandra bättre men också för att liksom… nu är det vi 

(!) det nya gänget, nu kör vi. (Karl)  

 

Han menar att det är viktigt att veta ”vart man har varandra”, även om det rör sig om 

kollegor som man kanske inte spenderar så mycket tid med privat, ägnar man fortfarande 

mycket av sin tid med dem på arbetsplatsen. De ska dessutom utföra ett arbete tillsammans 

som kräver, enligt Karl, en viss tillit. Goffman menar på samma sätt att ett team inte kan 

fullborda sina primära mål utan att det finns tillit. Medlemmar i ett team måste kunna förlita 

sig på att ett aktuellt framträdande, för att ”tala” med Goffmans terminologi, inte raseras på 

grund av att en annan medlem inte förhåller sig till teamets gemensamma sätt att agera i 

specifika situationer. Det händer också, enligt Goffman, att aktörer i ett team kan tvingas 

agera annorlunda än vad de vanligen skulle göra, för att teamets framträdande ska vara 

trovärdigt för publiken (=omgivning) (Goffman 2009: 74,95-96). När Karl får frågan om han 

tänker på hur han ska vara på sin arbetsplats svarar han såhär:  
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Som pappa och som den som har varit här längst, är jag väl kanske…. 

gammlegubben [skrattar]. Nej men… det är väl typ… jag har ju lite grann 

erfarenhetsrollen… kanske åldersmannen… ehh… och det är både bra och 

dåligt. /…/ Alltså bra tycker jag ju att det är för jag har ju erfarenheter, jag har 

ju jobbat med det här sedan 99! Det negativa är väl att jag kanske inte bara kan 

gå ur och ta en öl. Det är svårare med familj, jag är inte lika flexibel. Kanske 

inte alltid lika… eller när någon kommer sent för att man är bakis… kanske jag 

inte alltid är lika förstående. (Karl) 

 

Han berättar även att trots att han känner sig trygg i sig själv, förhåller han sig på olika sätt till 

olika team. Med det menar han dock inte att han upplevs eller är som olika personer utan att 

det snarare handlar om vad som krävs för att gruppdynamiken ska fungera. Karl formulerar 

det såhär: 

 

Jag känner att jag behöver tänka på hur jag är i alla team jag finner mig i. Har 

ju det här [syftar till arbetsplatsen, egen anm.], fotbollen, militären, familjen 

etc. Man har ju olika roller, man sätter liksom på sig en annan keps. I militären 

är det exempelvis inte mycket kvinnor och där blir det ju väldigt 

manschauvinistiskt, lite mer grabbigt. Här blir det ju lite mer /…/ ungdomligt 

[skrattar]. (Karl) 

 

För att upprätthålla det intima samarbetet i teamet anpassar sig Karl till gruppens 

gemensamma fasad, det vill säga det gemensamma sättet att framträda, i detta fall på 

arbetsplatsen. Framträdande påbörjas i samband med att individen befinner sig på 

arbetsplatsen och avslutas när individen lämnar. Detta är nödvändigt för att teamet ska kunna 

prestera i sina mål och projicera den önskvärda bilden av sig själva för sin publik. Och för att 

framstå som de mest skickligaste och bästa i sin kategori krävs ett aktivt samarbete, vilket i 

gör att teammedlemmarna är beroende av varandra.  

 

När Susan berättar om vad som kan tänkas vara negativt med att arbeta i team, berättar hon att 

hon är en av dem som senast kommit in och ”vaknat på fel sida”. Förutom att de jobbar med 

försäljning och av den anledningen är omgivna av människor, upplever hon att det kan bli 

jobbigt med teammedlemmarnas ständiga närvaro, på jobbet, som hon till skillnad från 

kunderna inte kan distansera sig ifrån. Till deras förfogande har de ett personalrum, vilket de 
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ofta använder som ett ”andrum” från kunderna, men där sitter oftast en eller flera av 

kollegorna, utav olika anledningar. Susan poängterar att det är okej att ha dåliga dagar, men 

för att en dålig dag ändå ska vara produktiv, krävs det att de övriga teammedlemmarna 

respekterar om någon kommer in och är ”deppig”. Susan säger:  

 

Ja alltså, jag ville ju döda någon häromdagen [skrattar]. Vaknade sent, missade 

tåget, glömde min plånbok and what not... Jag kom in och sa till alla direkt att 

jag hade en ”fucked up”-dag och att den som jävlades kunde dra åt helvete. 

Och det var liksom lugnt… visst… det kanske inte är så sjyst att lägga de på 

dem och någon kanske tog illa upp, men de lät mig i alla fall vara under dagen 

och jag kunde gå in och ut [pekar på dörren ut från personalrummet] mellan 

kunderna/…/ senare på dagen hade det lagts sig lite och dagen därpå var det 

som bortglömt. (Susan) 

 

I det här sammanhanget bevaras teamets ”hemliga” information (Susan dåliga dag) för att 

fortfarande kunna prestera på ”golvet”. Det finns en enad fasad utåt mot kunderna och istället 

för att visa sina brister, pendlar teamet mellan den bakre regionen i personalrummet, där de 

kan agera mer avslappnat och den främre region det vill säga ”golvet”/scenen som är platsen 

där de möter sina kunder. För att upprätthålla den gemensamma fasaden krävs det att teamet 

hjälps åt att dölja negativiteter och istället framhäva deras goda egenskaper. 

 

De inre och yttre regionerna behöver inte antas som statiska för olika platser, utan kan även 

tänkas figurera på olika sätt även inom gruppen. Exempelvis kan Susan ha tillåtit sina 

kollegor att delta i hennes bakre region då hon på ett avslappnat sätt kan be sina kollegor ”dra 

åt helvete” om de stör henne under hennes dåliga dag. Kollegorna kan tack vare förtroendet 

till henne förstå att hon inte menar uttalandet ordagrant, utan anta att det är ett sätt för henne 

att uttrycka sitt humör. En ytterligare aspekt av Susans regioner är att det inte nödvändigtvis 

är hela teamet som får ta del av Susans bakre region. En del relationer inom gruppen är 

starkare än andra, menar hon när hon säger att ”jag vet ju exakt vem jag ska prata med om det 

är något”. Det är hos några få som hon upplever att hon kan ventilera sina problem med, utan 

att de börjar agera annorlunda mot henne eller sprider hennes berättelser vidare. Här delar 

Susan upp sitt framträdande inom gruppen där hon agerar i sin bakre region med vissa och 

inte med andra. Tillsammans med de övriga har de dock den gemensamma fasaden som de 
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framträder med gentemot kunderna, för att kunna stärka bilden av sig själva och på så sätt öka 

försäljningen och fullborda sina arbetsuppgifter.  

Teambuilding 

Förutom att en de upplevde att teambuilding-dygnet utgjordes av en hel del 

företagspropaganda, gavs de under sin vistelse på Rosersbergs slott möjlighet att umgås. 

Diskussionsledaren gav dem uppgifter som skulle lösas i grupp och de fick under diskussion 

och samtal med varandra ta fram nödvändiga åtgärder som skulle antas för att förbättra 

verksamheten. Huvudpoängen var att göra övningar tillsammans för att genom gemensamma 

upplevelser lära sig någonting. Förhoppnings skulle detta leda till en mer sammansvetsad 

grupp som grundade sig på respekt och tillit. Det gavs också möjlighet att introducera och 

presenterna nya medlemmar för teamet och se till att även de blev delaktiga i gemenskapen.  

 

Parallellt med de mer skriftliga gruppövningarna hölls lekfulla aktiviteter som respondenterna 

egentligen inte direkt kunde omvandla till deras vardagliga praktiker, mer än att de hade roligt 

tillsammans när de genomfördes. De menar på att det är ytterligare ett sätt att lära känna 

varandra bättre och att det sin tur stärker tilliten tillvarandra. Ralph upplever exempelvis att 

det är enklare att lita på någon som man känner.  

 

Jaa… men som sagt, känner man varandra är så vet man ju vart man har 

varandra, så mycket enklare att arbeta tillsammans... som en länk!  Jag menar, 

vi hade väl kanske kunna åkt och bowlat, med då hade det inte kunna gå att ha 

det här inspiration och motivations diskussionerna. (Ralph) 

 

Gabriella däremot, som är en av dem som starkast uttryckte att det rörde sig om 

företagspropaganda tyckte att samtalen och övningarna kunde ha riktats mer till dem som ett 

unikt team, istället för till ”ett generellt team med ett [nämner företaget] uppdrag”. Det 

måste enligt henne finnas ett genuint intresse för varandra som sträcker sig bortom arbete och 

arbetsuppgifter för att tilliten ska kännas ”äkta”.  

 

Om det nu handlar om motivation… vad är motivation för dig, vad är 

motivationer för er, i det här teamet? För motivation och yadi yada…. kan vem 

som helst stå och snacka om och ta till sig, men vad är det för oss? Sen… i 
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grund och botten handlar det om att han [chefen, egen anm.] förväntar sig 

något av oss, så han ger för att kunna ta tillbaka. (Gabriella)  

 

Gabriellas uttalande nyanserar teambuilding på ett sätt som pekar på svårigheterna med att 

”tvinga” individer att lära känna varandra för att kunna uppnå ett specifikt syfte, som i detta 

fall syftar till en ökad produktion. I en exempelvis familj eller vänskapskrets skyddar varje 

medlem teamet för att eventuella skador berör alla på ett emotionellt plan. I ett arbetslag där 

det finns ett starkt uttalat sätt att vara och där varje individ har skyldighet att prestera för att 

inte uteslutas, kan emotioner tänkas suddas bort och ersättas med det arbete som ska hålla upp 

verksamheten, snarare än individen i verksamheten.   

 

Det är ju egentligen inte till för oss, mer än att vi ska känna oss uppskattade för 

stunden, vilket var riktigt nice… hålla (!!!) värsta slotten… men om vi ska vara 

ärliga… vi står under ett miljonföretag, den där kick-offen var för att suga ut 

ännu mer. (Susan)  

 

Både Susan och Jonathan har liknande uppfattningar. Förutom att det är kul och att man får 

umgås och i detta fall över en påkostad övernattning, menar Jonathan att teambuilding är ett 

”företagstrick” för ”vem fan går på sånt med sina kompisar eller sin familj”, vilket syftar till 

att team i andra situationer uppträder och håller ihop utifrån känslor som därmed för med sig 

ett genuint intresse för varandra.  

Uppdraget, kommunikationen och de 

gemensamma målen 

För att överhuvudtaget kunna samarbeta och leva upp till vad som förväntas av 

respondenterna som anställda, berättar samtliga att kommunikationen är deras starkaste 

verktyg. Genom att prata med varandra kan information om arbetet i sig delas och på så sätt 

ser de tillsammans till att alla är med på vad som sker. Genom kommunikation upplever de 

även att de kan ge varandra feedback på saker som gjorts bra men även användas som 

konstruktiv kritik på saker som kan förbättras. Gabriella ser också hur kommunikationen i 

teamet har stärkt hennes egen förmåga att prestera på sin arbetsplats. När hon tidigare 

arbetade på kundtjänst avdelningen hade hon ingen ”face-to-face” kontakt med kunderna och 
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slapp därmed det fysiska mötet. Nu när hon dagligen träffar kunder har hon behövt lära sig ett 

nytt sätt att sköta försäljningen på, vilket hon menar att hon aldrig hade kunnat göra om 

hennes kollegor inte kontinuerligt berättat och visat henne hur saker och ting fungerar.   

 

”Alltså här är det ju kundkontakt och det är ju både plus och minus. Jag är nog 

den som har mest problem med det. Visst… man har fördelen med att man kan 

lösa lite mer saker, har mer behörig att lösa kundens ärende, men på 

kundservice var det stenhårda regler. Ett fel och du blev uppsagd /…/ jag hade 

jätte svårt när jag började här, för här kan man göra lite som man vill så länge 

kunden är nöjd. Vilket jag tror har att göra med att man faktiskt träffar kunden. 

Men jag är ju inskolad med ett helt annat regelverk, så för mig är det svårt, jag 

var… är fortfarande helt beroende av att de andra [kollegorna, egen anm.] 

dagligen ger mig feedback … Alltså… det är ju ingen kund som vet hur vi 

jobbar” (Gabriella) 

 

Teamet kan, med hjälp av varandra, bevara eventuella svårigheter som upplevs av 

teammedlemmar inom gruppen och på så sätt undvika att någon framträder på ett sätt som 

riskerar intrycken för omgivningen. Goffman exemplifierar det bland annat med när en man 

och en hustru framträder tillsammans inför vänner varav de genom teamarbete kan skapa de 

intryck som är förväntade av ett gift par, genom att inta speciella roller (Goffman 2009:74).  

Vidare skriver Goffman att om en teammedlem gör ett misstag framför publiken, kan övriga 

medlemmar i teamet inte, i publikens närvaro, ”bestraffa” eller ”uppfostra” den som begått 

misstaget utan bör vänta tills publiken avlägsnat sig. Om en tillsägelse sker framför publiken 

menar Goffman att detta stör interaktionen och publiken får ta del av saker som de egentligen 

inte borde; teamets ”hemligheter”.  (Goffman 2009:83). Att ha kontinuerliga samtal och 

diskussioner om teamets gemensamma uppdrag hjälper teamet att utvecklas. Karl berättar att 

de måste hjälpas åt och stötta varandra för att teamet ska kunna fungera. Han menar att det är 

viktigt att förklara nyttan i varför saker görs som det görs och inte bara ge order om att eller 

hur saker bör göras. Genom ett visst agerande påminner teammedlemmarna varandra ständigt 

om att det finns en värdefull och önskvärd identifikation som de tillsammans strävar efter. 

Trots att det rör sig om olika individer med olika bakgrund och erfarenheter, som gör att det 

av logiska skäl samtidigt kan finns ett avstånd mellan dem, förhåller sig teamets medlemmar 

lojalt till varandra när de uppoffrar personliga viljor för gruppens förtjänst. Lojaliteten är en 

av egenskaperna som, enligt Goffman, krävs för att medlemmar i ett team skall kunna agera 
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på ett betryggande sätt (Goffman 2009:199). Teammedlemmarna måste förlita sig på att var 

och en av teamets medlemmar agerar och handlar på rätt sätt, det vill säga på ett sätt som inte 

skadar teamets fasad. När Karl exempelvis upplever att en av kollegorna tar för lång tid på sig 

för att hantera ett ärende, vilket för honom kan upplevas som ett irritationsmoment, menar han 

att han måste backa.  

 

Alltså jag är väl den som får bita mig i tungan mest. Jag är väl lite tjatig. Men vi 

alla är ju olika. Så jag får tänka på att inte tjata för mycket på saker som jag 

tycker är enkla på grund av min erfarenhet, men som kan vara svårt de andra, 

för att de inte har gjort det förr. (Karl)   

 

Karl menar att det är genom att se till teamets intresse, i första hand, som teamet kan 

utvecklas. Samtidigt poängterar Jonathan att det är ”omöjligt att hela tiden göra rätt” och att 

de ”utåt representerar vår gemensamma status”, när han berättar och visar siffror på att de är 

de mest framträdande i branschen. Därför är det viktigt att ”peppa” och kämpa för varandra. 

Goffman instämmer med att teamets gemensamma intresse måste komma i första hand. Han 

argumenterar för att ”det måste finnas vissa garantier för att ingen individ ges tillfälle att vara 

med i både teamet och bland publiken” (Goffman 2009:86) för att kunna bevara sitt intryck, 

vilket också kan liknas till teamets status. Genom detta försvinner individernas personliga 

status i situationer där teamet förväntas agera ihop och ersätts istället med ett medlemskap 

som för dem samman. Teamets trovärdighet bevaras därmed genom att ingen i teamet tappar 

masken eller agerar olikt de övriga; genom att exempelvis uppträda på ett sätt som strider mot 

teamets normer.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att med kvalitativ utgång undersöka hur fem individer 

upplever att arbeta tillsammans i ett team samt vilka effekter teambuilding har haft för teamet. 

I respondenternas berättelser framgick det tydligt att teamet grundade sig i gemensamma mål 

samt en regelbunden kommunikation om deras uppdrag. Varav teambuilding eventet skulle 

bidra till att lära känna varandra för att enklare kunna arbeta tillsammans. Respondenterna 

verkar trivas i teamet och samtliga är medvetna om vilka de är tillsammans och vad som 

gäller för och inom gruppen. Teambuildingen gav dem möjlighet att ha kul tillsammans 

utanför arbetsplatsen och på så sätt komma varandra närmre och lära känna varandra bättre. 

Nya medlemmar gavs exempelvis möjlighet att ”socialiseras” in i det nya teamet genom att få 

vara med och ta del av det gemensamma sättet att vara samt deras uppgift. Medan äldre 

medlemmar, förutom mötet med nya deltagare, fick sig en förstärkning av teamets chargong 

och uppdrag. Respondenternas berättelser kunde liknas till Goffman (2009) diskussion om 

fokus på det gemensamma rollframträdande som i sin tur utmärker teamet och som gör dem 

beroende av varandra.  

 

Det som inte framkommer i materialet, men som kan vara av avgörande roll, är att deltagarna 

i teamet har en skyldighet att prestera på sin arbetsplats. Var och en av dem har blivit utvalda 

av personalchefen för att de har ansetts vara lämpliga för de arbetssysslor som arbetet 

innefattar. Antagligen har de som anställer redan från början sökt efter individer med goda 

sociala kompetenser som kan bidra med en god stämning i gruppen. Deltagarna är därmed, 

mer eller mindre, tvungna att hitta ett sätt som de kan arbeta tillsammans på, för att kunna 

leva upp till förväntningarna som finns för produktionen. Teambuilding kan, utifrån denna 

aspekt, ses som någonting positivt som är kul och ger chans att lära känna varandra samt 

stärka gemenskapen i gruppen. Vad det gäller arbetslag i en bransch som har konkreta 

ekonomiska produktionsmål, ger teambuilding även möjligheten att diskutera, motivera samt 

inspirera varandra till hur de tillsammans ska kunna arbeta gentemot sina mål. Dock bör man 

tänka på att målen är uttalade utifrån företagets perspektiv och förväntningar och inte 

arbetarna själva, vilket gör att teambuilding samtidigt kan upplevas som ett ”företagstrick” 
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(citat från Jonathan) där det ska gynna företagen och inte personerna på arbetsplatsen. Att ett 

team fungerar skulle alltså kunna förklaras med att individerna på arbetsplatsen inte ges 

möjlighet att agera bortom förväntningarna. För vad skulle hända om teamet inte fungerade, 

det vill säga att medlemmar i teamet inte kunde samarbeta och inte kände någon gemenskap? 

Det skulle förmodligen resultera i bristande försäljning som skulle innebära att företaget i sin 

tur skulle bli lidande, vilket skulle tvinga cheferna att agera genom att kräva mer av sina 

anställda. Och för att återgå till Buzaglo & Wheelen (1999) tidigare forskning som beskriver 

dagens verksamheter som för komplexa för en enskild individ att sköta själv, skulle cheferna 

vara tvungna att se över teamet och vad de tillsammans kan göra för att få en ökad försäljning. 

Cheferna har även en position som gör det möjligt för dem att göra sig av med anställda som 

inte sköter det förväntade arbetet och återigen tvingas den anställda att anpassa sig till vad 

som förväntas. Dean Lusher m.fl. (2014) argumentation om förtroendeskapande och 

förtroendehämmande mekanismer som kan figurera i ett team blir utifrån denna aspekt ytterst 

intressant. Ett icke fungerade team kan för ett försäljningsbolag få förödande konsekvenser 

och för att inte hamna i en sådan situation kan teambuilding vara ett sätt att stärka och 

förtydliga en gemensam identitet samt gruppdynamik. Teambuilding kan därmed ses och 

användas som ett redskap för att främja förtroendemekanismerna i teamet. Teamet är inte bara 

en grupp människor, utan de står inför ett arbete som de tillsammans ska utföra och för att 

göra arbetet krävs det att medlemmarna i teamet litar på varandra och presterar i samförstånd. 

Teammedlemmarna är beroende av varandras arbete i och med att en dålig prestation av en i 

teamet kan komma att påverka de övriga. I en grupp, där medlemmarna inte har några uttalade 

skyldigheter gentemot varandra och där de inte aktivt utför något särskilt arbete tillsammans, 

behöver en medlems misstag inte nödvändigtvis påverka de andra.   

 

Ett teambuilding event kan dock bero på flera orsaker. Det kan röra sig om en att det finns 

turbulens och konflikter i teamet som behöver redas ut men även användas som ett sätt för 

chefer att visa att de satsar på sina anställda och uppskattar dem. Detta kan i sin tur vara 

orsaken till de anställdas vilja att prestera i sitt arbete. Det blir som en ”ge och ta”-relation 

mellan chefer och anställda som båda förväntar sig sitt från varandra. För vad skulle hända 

om de anställda inte kände sig uppskattade av sina chefer? Förmodligen skulle även det bidra 

till teamets sämre prestationer. Jag har även svårt att se att cheferna skulle spendera pengar på 

ett dygn ute på Rosersbergs slott om de inte var övertygande om att det skulle ha en positiv 

effekt på teamet.   
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Förutom att ett team kan stötta varandra under långa arbetsdagar och på så sätt underlätta för 

varandra i sitt arbete kan de samtidigt hålla igång deras specifika chargong och ha roligt 

tillsammans. Teamet grundar sig i gemensamma mål och att det finns en tillit till samtliga 

medlemmar i teamet. Jag anser att teambuilding, trots att lekar, god mat, dryck och andra 

klassiska team övningar är svåra att direkt översätta i ett praktiskt arbete, är ett bra sätt för 

människor att interagera med varandra och bli påminda om varför de, i detta fall, valts ut för 

att arbeta tillsammans samt hur detta ska göras. Vidare forskning skulle dock kunna 

undersöka teamets betydelse i familjeföretag, där medlemmar både har ett emotionellt band 

och företagsvisioner. På samma sätt som anställda har skyldigheter att genomföra sitt arbete, 

finns det skyldigheter inom en familj. Familjen agerar emotionellt för att dölja sina 

hemligheter för omgivningen och skyldigheterna är mer outtalade. Anställda personer som är 

oberoende av varandra privat kan luta sig på kontrakt och liknande för att veta sina 

skyldigheter och förväntningar. Det skulle därmed vara intressant att se vilka effekter 

teambuilding kan ha på en familj som också arbetar tillsammans samt hur relationerna 

påverkas av teambuilding.  

 

Efter att denna studie genomförts, finns det egentligen ingen övertygelse om vilken slags 

effekt teambuilding har på relationer i teamet. Dock verkar respondenter nöjda i sitt team för 

att de har en regelbunden kommunikation och är medvetna om vad de tillsammans strävar 

efter. De har roligt tillsammans och det blev än mer tydligare för dem när de dessutom fick 

åka iväg över ett dygn. Teambuilding kan antas som något som lämnar teamet med positiva 

upplevelser som i sin tur resulterar i bra prestationer.  
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Appendix 1 

 

Hej,  

 

Mitt namn är Ingrid Mugalu och jag studerar för närvarande min sista termin vid Stockholm 

Universitet. Sista terminen skriver man ett uppsatsarbete (c-uppsats) och det är därför jag har 

kontaktat er. Jag ska göra en studie om hur det är att arbeta tillsammans som och i ett team 

samt vilka effekter teambuilding har. Jag är därmed intresserad av att samtala med er, under 

intervju, för att få höra era berättelser om era upplevelser av att arbeta tillsammans.  

 

Intervjusamtalen kommer att spelas in för att jag ska ha en chans att bearbeta era berättelser i 

senare skede, dock hålls både medverkande, arbetsplatsen och företaget anonyma igenom hela 

studien och ni får när som helst välja av avbryta er medverkan. 

 

Arbetet ska lämnas in den 26 maj 2014 och kommer att publiceras på internet. Stort tack för 

er medverkan.  

 

Kontaktuppgifter lämnas i ett separat dokument vid intervjun.   

 

Tack för er medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

___________________________________ 

Ingrid Mugalu 
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