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Abstrakt 

Ohälsotalen steg drastiskt under 1990-talets slut. Intresset ökade markant för att 
hitta orsakerna till varför de steg. En stor satsning har skett på friskvård och många 
företag använder detta som en lösning för att lösa problematiken kring ohälsotalen. 
Enligt arbetsmiljölagen är det viktigt att man försöker undvika ensamarbete. Man 
bör alltså sträva efter att arbeta i grupp. Det är bevisat att ett team som fungerar bra 
minskar riskerna för ohälsa. Att hitta några studier där man har jämfört teamets 
påverkan för sjukfrånvaron har inte lyckats. Syftet med denna studie var att 
jämföra hur medarbetarna, i två arbetslag, som har en skillnad gällande 
sjukfrånvaron, upplevde sitt arbetslags teamkänsla. Hypotesen var att arbetsplatsen 
med lägre sjukfrånvaro skulle ha högre teamkänsla än arbetsplatsen med högre 
sjukfrånvaro som skulle ha lägre teamkänsla. Data samlades in genom en 
enkätundersökning, där alla som var anställda av arbetsplatsen, under perioden 
enkäten låg ute, fick delta. Urvalet till arbetsplatserna var att de skulle ha liknande 
antal anställda, klienterna skulle ha liknande vårdbehov och det skulle skilja 
markant i sjukfrånvaron. Tyvärr blev bortfallet stort och det påverkar givetvis 
validiteten i studiens resultat. Resultatet visade att ingen av arbetsplatserna hade 
ett effektivt team utifrån kriterierna. När jämförelsen gjordes, så visade den 
tvärtemot hypotesen, nämligen att arbetsplats 2 med högst sjukfrånvaro, låg 
närmare kriterierna för ett effektivt team än arbetsplats 1 med lägre sjukfrånvaro.  
 
Nyckelord: Sjukfrånvaro, teamkänsla, team, grupp, orsak, ledarskap, friskvård 
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INLEDNING 
Idag är arbetslivet en viktig del av vår tillvaro. Det sörjer inte bara för vår egenförsörjning 

utan vi får flera behov tillgodosedda. I arbetsmiljödebatten så är det den fysiska aspekten som 

diskuteras först eftersom den delen kan lättare mätas och iakttas. Den psykosociala 

arbetsmiljön som innefattar bla gruppdynamik och kommunikation, är svårare att hantera.  

Trots att det är just genom människor som organisationer byggs upp och det är genom dessa 

människors handlingar som avgör hur organisationen skall fungera (2). 

Under den senare delen av 1990-talet så ökade sjukfrånvaron drastiskt i Sverige och i bla 

Folkhälsorapporten 2001 nämns olika tänkbara orsaker till den stigande ohälsan som syns i 

antalet sjukskrivningar och längden i sjukperioderna (10). 

Detta ledde till att intresset för arbetsmiljön ökade och man började söka efter förändringar i 

arbetslivet som var negativa för de anställda. Dock fann man även att ibland så kunde faktorer 

i privatlivet rinna över och orsaka ohälsa i arbetslivet. Det vanligaste är dock att det är 

arbetslivet som orsakar förändringar i privatlivet.  

Arbetslivets huvudsakliga uppgift är inte att se till att de anställda har god hälsa. Dock så 

finns kravet att arbetet inte får skada eller bryta ned människor (2). 

BAKGRUND 
ARBETSMILJÖLAGEN 
Man kan dela upp ordet arbetsmiljö i tre olika delar: den fysiska, den organisatoriska och den 

sociala. 

Ahlberg har kommenterat arbetsmiljölagen och den tolkningen lyder: 

Lagen menar med ordet arbetsmiljö, all miljö som påverkar människor i arbetet.  

Det innebär inte bara att den fysiska miljön skall vara tillfredställande och att riskerna är 

undanröjda inom denna. Det innebär också att varje anställd skall kunna påverka sin 

arbetssituation. Det får inte vara för bundna arbetsuppgifter utan man bör kunna omväxla sig i 

sina arbetsuppgifter. Det skall även ge möjlighet till bla personlig och yrkesmässig 

utveckling, möjlighet till eget ansvarstagande, sociala kontakter och självbestämmande (2). 

I Arbetsmiljölagen AFS 1982:03 så kan man läsa om att vid planering och strukturering av 

ensamarbete så skall man alltid ta i beaktande arbetarnas möjlighet till kontakt med andra och 

om det finns risk för psykisk påfrestning, så skall man efterstäva att arbetaren får 

direktkontakt med andra människor (11).  
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FRISKVÅRD 
I bla Bosse Angelöws bok Friskare Arbetsplatser så finns det ett helt kapitel som talar om hur 

bra investering friskvården är för att få friska medarbetare (1). 

Det som har tillkommit de senaste åren är att en bra löneförmån är att de anställda får tillgång 

till en friskvårdstimme på arbetsplatsen. Detta innebär att de anställda får utöva en 

timme/vecka i valfri friskvård på betald arbetstid. Detta är en konkret åtgärd som 

arbetsgivaren kan använda sig av (1). 

LEDARSKAP 
Ledarskapets utformning påverkar även det hur frisk arbetsplatsen är. För att skapa de bästa 

förutsättningarna till en hälsosam arbetsplats, är att utforma ledarskapet till ett konstruktivt 

ledarskap. I detta ledarskap ingår komponenterna delaktighet, att stödja och uppmuntra och att 

ledaren har insikt om hur viktigt det är att vara en bra förebild. 

I en undersökning gjord av SIFO 2002, med syfte att ta reda på allmänhetens syn på chefens 

förutsättningar och roll i att bedriva ett bra ledarskap, ställdes en fråga om hur viktig man 

ansåg att chefens roll var för arbetsmiljön och 75 % svarade att den var ”mycket viktigt” (1). 

BRIST PÅ INDIVIDENS EGET HANDLINGSUTRYMME = STRESS? 
I Folkhälsorapporten 2001 så säger man att stress kan ha ett samband till alla sjukdomar (2). 

Vi har under utbildningens gång fått kunskap om Krav och kontroll modellen (se fig. 1). Det 

är en modell som belyser vilka arbetssituationer som kan vara farofyllda och hur man kan 

undvika stressfyllda moment i arbetsuppgifterna. 

Amerikanen Robert Karasek gjorde den modellen 1979 och den vidareutvecklades 1990 

tillsammans med Töres Theorell. Denna modell visar på faran med över- och understimulans 

samt att en aktivitetsdimension läggs till.  Karasek anser att det inte avgörs på kraven om man 

blir stressad eller inte utan om man upplever att man har kontroll, samt hur stort handlings- 

och beslutsutrymme man har (13).  
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Krav 
Låga Höga Stressdimension 

”Passiva arbeten” Aktivitetsdimension 

 
Fig. 1 Krav och kontrollmodellen hämtad ur boken Gränslöst arbete Allvin, M. Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U sid 140 

(13) 

 

SYSTEMTEORETISKT PERSPEKTIV 
I arbetslivet så ingår man ofta i en grupp och den faktorn belyser verkligen hur ett 

systemteoretiskt perspektiv kan te sig. Alla grupper och organisationer är ett system där någon 

som helst förändring både i organisationen, gruppen och på individplanet påverkar hela 

systemet. I ett sådant här system så har individen två roller; den som påverkar och den som 

påverkas. Det system som finns i arbetslivet är beroende av människorna som finns i det. 

Detta eftersom systemet är uppbyggt av individer som tänker, känner och agerar. Dock så 

består systemet ofta av subgrupper och de belyses i fig. 2. 

Det är syftet, målet eller det uppdrag som organisationen har som är det centrala. Dessa 

baseras på värderingar och leder i sin tur till olika policyer (2). 

Den ekonomiska/tekniska systemet kan man säga beskriver förhållandet med det som kommer 

in och det som kommer ut av organisationen. I praktiska exempel så kan det vara t.ex. 

arbetsprocesser och övriga resurser som t.ex. pengar och utrustning som gör att man kan 

producera. Den formella strukturen i organisationen som t.ex. regler, ansvar och 

maktfördelning och belöningssystem finner man i det administrativa/strukturella systemet. De 

beslutsprocesser och det informationsflöde som finns i organisationen beskrivs som det 

informativa/beslutsfattande systemet. Till slut så har vi det mänskliga/sociala systemet som 

man mäta i organisationens arbetsklimat. Här finner man dimensioner som är både formella 

och informella. Detta system omfattar t.ex. ledarskap, relationer och gruppdynamik.  

Låg 

Kontroll 

”Aktiva arbeten” 
”Avspänd 
arbetssituation” Hög 

”Spänd 
arbetssituation” 
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Författarna till boken Arbetsgruppens psykologi, sammanfattar individens samspel med detta 

system i organisationen, till begreppet psykosocial arbetsmiljö (2). 

Administrativa/ 
strukturella 

Ekonomiska/ 
tekniska 

Mål och 
grundläggande 
värderingar 

Informativa/ 
Mänskliga/ beslutsfattande 
sociala 

 
OMVÄRLDEN  

Fig. 2 Subsystemen i organisationen enligt Systemteoretiskt perspektiv (2) 

GRUPP OCH TEAM 
Vad är det som avgör att en samling människor blir en grupp? Det finns olika beskrivningar 

på vad en grupp är. Jag kommer dock att använda samma term som Lars Svedberg i boken 

Gruppsykologi, nämligen; en grupp är en samling människor (minst tre stycken), som 

samspelar tillsammans för att nå ett mål eller utföra en uppgift (5). Antalet i gruppen påverkar 

givetvis. I större grupper så tenderar det att medlemmarnas verbala aktivitet minskar och att 

man blir mer anonym. I tidigare studier så har det visat sig att de effektiva teamen befinner sig 

ibland de grupper som består av två till 25 personer. 

Sedan så finns det olika sorters grupper. Det finns grupper som man väljer och grupper som 

man inte väljer. Ett arbetslag/organisation tillhör den formella gruppen. Detta eftersom det är 

någon annan som har bestämt vilka som skall tillhöra gruppen och det finns oftast uttalat ett 

syfte och ett formellt ledarskap. Sedan finns det en grupp som kallas en självstyrande grupp. 

Det är ett arbetslag eller team som har nått långt gällande befogenheter och delegerat ansvar 

(6). 
I denna studie så kommer jag använda både begreppet grupp och begreppet team. 

Vad är ett team? Enligt Svenska Akademins ordlista så är ett team en grupp som utför en 

uppgift tillsammans (15). 
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I Arbetsgruppen psykologi så beskriver man team på samma sätt (2). Nämligen att det är en 

vanlig benämning på arbetsgrupper. De beskriver även att benämningen team kan stå för 

grupper som är tvärprofessionella och skall gemensamt lösa en uppgift. En viktig avsikt med 

team är att undvika monotoni i arbetsuppgifterna (2). 

Så jag tolkar att man ofta menar samma sak med arbetsgrupp och team. Det som det dock 

finns en skillnad på, är ett team och ett högpresterande team. Ett effektivt team är bra för den 

enskilda individens hälsa (1). Då blir det givetvis intressant att se vad som leder till att team 

blir effektivt. 

HÖGPRESTERANDE/EFFEKTIVA TEAM 
Tidigare studier visar på att följande punkter är viktiga för att ett samarbete är väl fungerande 

och ger en hög grad av teamkänsla: 

• Att man har samma bild över teamets uppgift, syfte och mål. 

• Att alla team medlemmar har samma ansvar för att nå målen. 

• Delaktigt ledarskap där man som ledare delegerar ansvar 

• Att teamet kommunicerar öppet, ärligt och förtroendefullt med varandra. Att det finns 

en förmåga att lyssna, fråga och svara på varandra. 

• Att man som team tänker framåt 

• Att man är uppgiftsfokuserad 

• Att teamet lyfter individuella prestationer 

• Att man har kort väg mellan tanke och handling så att beslut inte dras ut i långbänk (1) 

Ett högpresterande team är väldigt sällsynt eftersom det är ett team vars prestationer stiger 

högt över andra liknande teams prestationer. Detta är definition enligt Katzenbauch & Smith 

(8). 

En annan sak som de även anser är viktig för att få ett högpresterande team, är att 

medlemmarna i teamet har ett högt personligt engagemang i det övriga teamets personliga 

utveckling och hälsa. Detta är något som en ledning inte kan tvinga fram utan det kommer 

ifrån team medlemmarnas egna drivkrafter (8). 

Ett annat sätt att beskriva en effektiv grupp är den mogna arbetsgruppen som även nämns när 

det handlar om grupprocesser. Några faktorer som kännetecknar en mogen grupp är: Det är en 

grupp som består av individer som har stark tro på sig själv, men även kan känna en 

samhörighet med övriga i gruppen. Gruppen klarar av att hantera att man är beroende av 

varandra, det finns närhet och att man upplever självständighet (2). Jag kommer nu att 

presentera de punkter Angelöw lyfter fram mer ingående (1). 
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GEMENSAMT MÅL 
En viktig sak är att man har ett tydligt och gemensamt mål att sträva mot (1). 

Vad krävs det då för att en målformulering skall bli bra? 

- Man skall kunna begripa målen och kunna kommunicera om den 

- Det skall vara realistiska mål 

- Man skall kunna mäta målen för att kunna göra en utvärdering, eftersom en 

utvärdering är slutfasen i en organisation som är målfokuserad 

- Man skall tidsbestämma målen, så att man vet när utvärderingen skall göras 

- Målen skall inte kunna ändras bara för att det uppstår nya trender och idéer  

- Man ska se till att målen är stimulerande (6) 

UPPGIFTSFOKUSERAD 
Det viktigaste för att en arbetsgrupp skall vara högpresterande är följande: uppgiften som man 

har i organisationen skall vara i fokus, samt att nå resultat i denna uppgift (1,2,4). För att man 

skall vara uppgiftsfokuserad, så krävs det att gruppen inklusive ledaren har ett intresse för 

uppgiften. Ibland så ställs man inför uppgifter som man inte känner något som helst intresse 

för. Då ställs ledaren inför en svår uppgift, nämligen att hitta motivationshöjande insatser. 

Felet många organisationer gör är att man satsar enbart på ”konstgjorda” belöningar i form av 

t.ex. ledighet och pengar. Dessa har ofta ingen direkt koppling till uppgiften, så dessa 

belöningar tappar oftast sitt värde efter ett tag. 

Ibland räcker det oftast med att man pekar på sidor på uppgiften som väcker intresse, för det 

krävs oftast att man har intresse bara för en del av uppgiften (7). 

KOMMUNIKATION 
En viktig faktor för att nå ett högpresterande team är att man har en bra och öppen 

kommunikation. Vad är då en bra och öppen kommunikation? 

Det första är reda ut vad kommunikation är? Arne Maltén beskriver i boken Grupputveckling 

ordet kommunikation som ett utbyte av budskap (6). Det som dock är viktigast enligt Maltén 

är fenomenet att innan sändaren sänder sitt budskap så kodar denna person det (6). När 

mottagaren tar emot budskapet så avkodar/tolkar denne budskapet. För att illustrera detta 

skeende så kan man beskriva det som att budskapet passerar ett filter. Det är t.ex. sändarens 

fördomar, skuldkänslor inför mottagaren, samt den aktuella sinnestämning som påverkar hur 

sändaren kodar sitt budskap. Samtidigt så tolkar mottagaren budskapet av samma anledningar 

som sändaren (6). 
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Detta fenomen kallas för dubbel-kommunikation och här finns det en stor risk att man 

missförstår varandra eftersom man upplever saker så olika beroende på vilka ”karta” jag har 

inom mig. 

En annan sak som påverkar budskapet är kroppsspråket. Genom röstläge, minspel osv. sänder 

vi signaler till omgivningen. 

Maltén påpekar att för att nå god kommunikation så krävs det att vi kan pejla in varandra på 

rätt våglängd (6). Detta eftersom den ena individen kanske uttrycker sig med sina tankar och 

den denna person kommunicerar, med kanske uttrycker sina känslor. 

 

Det finns givetvis olika metoder som underlättar ”pejlningen” av varandra. 

Två som bör nämnas är först amerikanen Tomas Gordons teknik ”aktivt lyssnade”. Genom att 

använda denna teknik, så brukar det resultera i att man öppnar sig och är beredd att fördjupa 

sitt samtal. Lite kortfattat så går denna teknik ut på att man lyssnar på budskapet utan att 

värdera och att kommunicera på följande plan: verbalt, kognitivt, extra-verbalt, icke-verbalt 

och emotionellt. Tanken är att man under samtalets gång skall använda alla dessa fem plan 

(6). 

Den andra metoden är amerikanens Eric Berne metod transaktionsanalys, även förkortat TA. 

Denna metod går ut på att analyserar och bearbetar vad som sker mellan två människor. Det är 

det som kallas för transaktion. Enligt Berne så har alla människor en personlighet som är 

tredelad. Dessa tre delar är: föräldrarjaget, vuxenjaget och barnjaget och de har inget att göra 

med vilken ålder vi har utan det beror på vilken position vi intar i samtalet. TA huvudsakliga 

syfte, är att belysa för individen att se vilka beteenden som denna använder och när. Det 

optimala är att vi pendlar mellan de tre olika personlighetstyperna (6). 

DET EGNA ANSVARET 
I boken Friskare Arbetsplatser lyfter Angelöw fram att om man främjar en ökad självinsikt, 

så skapar man förutsättningar för att förbättra samarbetet och man ökar möjligheterna till ett 

positivare arbetsklimat (1). Han säger även att det är viktigt att vi erkänner oss som vi är, med 

både positiva och negativa sidor. Gör vi inte det så är risken stor att det går åt mycket energi 

för att dölja alla våra dåliga sidor. Detta leder till att vi blir stressade och känner spänningar. 

Angelöw definierar självförtroende på följande sätt: man är trygg i sig själv, man accepterar 

både bra och dåliga sidor hos sig själv, man uppskattar sig själv, man tror på sina egna 

resurser och förmågor och man har en insikt om vart man har sina begränsningar (1). 

 11



Maltén lyfter även fram vikten av fördjupad självkännedom och dess betydelse för gruppens 

utveckling (6). Han visar på Joharis fönster som är en modell skapad av Luft & Ingham. Den 

kan man kort beskriva på följande sätt: människan har fyra fält; ett dolt, ett känt, ett blint och 

ett okänt fält (6). 

Det dolda sammanfattar allt det som jag vet men inte berättar för andra, det kända innebär allt 

som jag vet och som även omgivningen vet om, det blinda fältet är allt som alla andra vet om 

mig men som jag själv inte är medveten om och det okända är det fält som varken jag eller 

någon annan känner till om mig. 

Det man bör sträva mot är att minska det dolda fältet och öka på det kända fältet. Men för att 

göra det så krävs ofta att man känner en tillit till dem som man skall ”erkänna” sina dolda 

saker för (6). 

I Långtidsfrisk så skriver man att i en framgångsrik organisation, så är det egna ansvaret en 

självklarhet (3). 

DELAKTIGHET OCH MOTIVATION 
Den sista och viktigaste komponenten som jag lyfter fram är för att man skall nå alla tydliga 

mål, vara uppgiftsfokuserad, vilja utvecklas, sträva mot målen osv. så krävs det att alla i 

arbetsgruppen är delaktiga. För känner man sig delaktig så föder det motivation och 

motivation är nog den viktigaste drivkraften vi människor har (3,4). 

I boken Grupputveckling så lyfter Arne Maltén fram Scheins teori att det är relationerna 

mellan människor, samt de personliga förhållanden på en arbetsplats som främst påverkar 

utvecklingen för individen i en grupp (6). Han hänvisar även till Hertzberg som påpekar att 

det är de inre faktorerna såsom; erkännande, ansvar och utvecklingsmöjligheter som har störst 

betydelse för upplevelse av arbetstillfredsställelse (6). Han hänvisar även till David 

McClelland som har tagit fram tre olika motivationsområden. Han anser att det är viktigt för 

att känna motivation så behöver man känna behovstillfredsställelse inom dessa områden. 

Dessa områden är; 

 Man behöver känna att man presterar, upplever kunskapstörst och att man når 

kompetens 

 Man behöver uppleva att man upplever makt och inflytande i sin roll till den övriga 

gruppen 

 Att känna sig värdefull, att man betyder något, att man blir accepterad i gruppen (6) 
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I Långtidsfrisk så påpekar man att motivationen inte kan komma från någon annan än inifrån 

sig själv (3). Men man kan som ledare skapa förutsättningar för att motivationen skall börja 

växa inne i individen. De presenterar även en formel för motivationens betydelse:  

Resultat = resurser * kunskap2 * kommunikation3* motivation4 (3). 

DELAKTIGT LEDARSKAP 
Jag har redan nämnt om vikten av individens upplevelse av delaktighet och motivation.  

 När man har den insikten, så inser man även, att man bör skapa ett delaktigt ledarskap för att 

låta medarbetarna ha möjlighet att uppleva delaktighet och motivation (1). 

Det finns flera olika ledarstilar beskrivna i litteraturen och istället för att presentera någon av 

dessa så plockar jag fram de egenskaper som ökar möjligheten för att skapa ett välpresterande 

team. En viktig sak som man behöver, för att kunna hantera alla de egenskaper som krävs, för 

att bli en bra ledare är att man har en stor personlig mognad (2). 

Nästa egenskap och kanske den viktigaste, är att släppa på kontrollen som ledare. Det är inte 

alltid så lätt. För om man har antagit sig rollen som ledare för att få hög lön och ha makt, så 

har man inte som huvudsyfte, att skapa ett hälsosamt högpresterande team (3). Men om man 

istället vill skapa en hälsosam arbetsplats och delaktiga och motiverade medarbetare, innebär 

det att man som ledare bör delegera både ansvar och befogenheter till medarbetarna. Risken 

med detta är att det kan leda till, att det finns någon som är mer kompetent på uppgiften än 

vad ledaren är. Har man då inte den personliga mognad som krävs är risken stor att ens egen 

brist på självförtroende påverkar det goda ledarskapet. Den totala kontrollen kan man dock 

aldrig släppa som ledare, för det är ledarens roll att följa upp det som är delegerat (1). 

I boken Långtidsfrisk har man i tabellformat gjort en karikerad bild på skillnader på en 

formell chef och en bra ledare (3). De egenskaper som de visar på att en ledare har är; denna 

har förtjänat sitt ledarskap, skapar förutsättningar, talar om hur det ser ut när det går som bäst 

och har lyckats när medarbetarna har lyckats (3). 

GRUPPROCESSER 
Angelöw lyfter även fram i boken Friskare Arbetsplatser att det är viktig att teamet får 

kunskap om hur i hur grupprocesser fungerar så att man nyttja den kunskapen till att utöka 

teamkänslan (1). 

Grupprocesser innebär att en grupps utveckling under tid. Det finns flera olika 

forskningsbidrag inom detta och jag tänkte presentera några lite kortfattat. Schutz har tagit 

fram tre faser som alltid finns i en grupps utveckling. Dessa tre är: tillhörighet, kontroll och 

samhörighet. Dessa tre faser kan man återkomma till flera gånger under processen eftersom 
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någon i gruppen kanske slutar eller någon ny börjar. En annan som har bidragit är Lacouisiere 

som har skapat en modell med fem faser; orienteringsfasen, konfliktfasen, närmandefasen, 

samarbetefasen och separationsfasen. Varje fas måste gås igenom innan man kommer till 

nästa och gränserna är flytande (6). 

PROBLEMFORMULERING 
Jag har inte hittat några undersökningar angående om/hur arbetsgruppen påverkar 

sjukfrånvaron. Gruppen är något som vi enligt arbetsmiljölagen bör sträva efter. Detta innebär 

att vi i våra arbetsuppgifter och på våra arbetsplatser är beroende på hur vårat samarbete är 

med övriga medarbetare. I Bosse Angelöws bok Friskare Arbetsplatser nämns det väldigt 

kortfattat om att välfungerande samarbete har en stor betydelse för individers hälsa (1). I 

Arbetsgruppens psykologi så beskriver författarna att arbetsgruppen är den viktigaste delen 

när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön (2). De anser att det är arbetsgruppen som 

påverkar arbetsklimatet. Detta innebär att det ligger ett stort personligt ansvar på varje enskild 

individ, för att arbetsklimatet är gott. 

Jag tycker att det är underligt att man inte på ett tydligare och mer fördjupat sätt, har belyst 

detta perspektiv. Idag så upplever jag att den sannolikt största fokusen, för att sänka 

sjukfrånvaron i samhället, ligger på olika friskvårdsatsningar. Därför anser jag att det är av 

vikt att även belysa och se om det finns ett samband mellan teamkänslan och sjukfrånvaron. 

DEFINITION 
Jag kommer att använda mig av Angelöws definition på ett väl fungerande team (1). 

SYFTE 
Jämföra hur medarbetarna, i två arbetslag, som har en skillnad gällande sjukfrånvaron, 

upplevde sitt arbetslags teamkänsla. Hypotesen var att arbetsplatsen med lägre sjukfrånvaro 

skulle ha högre teamkänsla än arbetsplatsen med högre sjukfrånvaro som skulle ha lägre 

teamkänsla.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

- Upplever medarbetarna hög/låg teamkänsla utifrån Angelöws definition av väl 

fungerande team? 

- Vem tycker medarbetarna har ansvar för att det skall bli bra teamkänsla på arbetet? 

- Upplever medarbetarna att de är ett team? 
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- Upplever medarbetarna att de känner ett eget ansvar i de faktorer som har 

betydelse för teamkänslan? 

METOD 
Denna studie har en traditionell ansats och en kvantitativ metod med strukturerade frågor i 

enkätform (9). Jag utformade enkäten med de kriterier som Bosse Angelöw har tagit upp för 

ett högpresterande team, som grund (1). Frågorna vinklade jag från de olika faktorerna: hur 

upplever de anställda de gemensamma målen, hur de upplever gruppens uppgiftsfokusering, 

hur de upplever kommunikationen, vad de anser om det egna ansvaret och vilken 

delaktighet/motivation upplever de i gruppen. 

Varje faktor kunde vinklas både i det egna perspektivet, gruppens perspektiv och ledarens 

perspektiv. Jag valde att vinkla på olika sätt, så att jag ansåg att jag fick det mest täckande 

svaret på frågan. 

URVAL 
Genom en tidigare genomförd studie där man bla har tydliggjort de olika arbetsplatsernas 

sjukfrånvaro i siffror/procent, så plockades två arbetsplatser ut. Kravet för att bli utvald var att 

det skulle finnas en markant skillnad på sjukfrånvaron på dessa två arbetsplatserna. De skulle 

även vara så lika varandra som möjligt, gällande antalet anställda, antalet klienter och vilket 

vårdbehov klienterna hade. 

Sjukfrånvaron presenteras i procent, samt vilken sorts sjukfrånvaro det handlar om och är 

beräknad på det senaste året, april 2006-april 2007. 

Under studiens gång kommer jag att benämna dessa två arbetsplatser med arbetsplats 1 och 

arbetsplats 2. En mer detaljerad presentation av arbetsplatserna kommer längre ner. 

Urvalet till enkäterna var alla medarbetare som var anställda av arbetsplatsen, under enkätens 

genomförande, på dessa två arbetsplatser. 

FÖRSÖKSPERSONER 
Försökspersonerna för denna studie var främst kvinnor, både utbildade och inte utbildade 

inom detta yrke, som är inom vårdsektorn. Det räknas som ett lågavlönat yrke och har 

skiftgång som innebär arbete dag, natt, kväll och helger. Arbetsplatserna som undersöktes är 

belägna på landsbygd i ett mindre samhälle i ett norrländskt landskap (14).  

ARBETSPLATS 1-LÄGRE SJUKFRÅNVARO 
Hade 31 stycken anställda. Deras sjukfrånvaro hade det senaste året varit på 5,2 %. 

Sjukfrånvaron har varit uppdelad enligt följande: 
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Dag 1: 14,4 % 

Dag 2-14: 33,1 % 

Dag 15-59: 5,8 % 

Dag 60-90: 2,2 % 

Dag 91‹: 42,4 % 

Övrigt (t.ex. läkarbesök på betald arbetstid): 2,2 % 

Vårdtyngden var 0,72 stycken boende/anställd.  

Antal boende var 26 stycken och boendeformen heter Särskilt boende. Man köper en plats i 

ett rum som kan delas med andra (14). 

ARBETSPLATS 2-HÖGRE SJUKFRÅNVARO 
Hade 41 stycken anställda. Deras sjukfrånvaro hade det senaste året varit på 9,2 %. 

Sjukfrånvaron har varit uppdelad enligt följande: 

Dag 1: 9,7 % 

Dag 2-14: 19,7 % 

Dag 15-59: 11,8 % 

Dag 60-90: 5,5 % 

Dag 91‹: 53,3 % 

Övrigt (t.ex. läkarbesök på betald arbetstid): 0 % 

Vårdtyngden var 0,65 stycken boende/anställd.  

Antal boende var 42 stycken och boendeformen heter Särskilt boende. Man hyr en egen 

lägenhet (14). 

DATAINSAMLING 
Skedde genom en enkätundersökning där alla medarbetare på de två arbetsplatserna fick 

möjlighet att delta. Även de som var sjukskrivna. Frågorna var strukturerade och det var 40 

stycken frågor (9). Se även bil. 2. 

På arbetsplats 1 så var det 31 stycken enkäter som lämnades ut. På arbetsplats 2 så var det 41 

stycken enkäter som lämnades ut.  

Enkäterna skulle ligga ute under perioden 20070425-20070502.  

DATAANALYS 
Enkäterna bearbetades i SPSS programmet version 13,0 och resultatet presenteras i löpande 

text och i tabeller. 
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PROCEDUR 
Jag kontaktade först högsta chefen för arbetsplatserna i den kommun som undersökningen 

genomfördes. Denna godkände att jag fick genomföra denna studie. Sedan kontaktade jag 

respektive arbetsplats arbetsledare och berättade att de hade blivit utvalda till denna studie. De 

godkände att de ville delta. Innan enkäterna delades ut så informerade jag arbetsledarna 

enkätens utformning och visade även hur deltagarna kunde nå mig för mer information. Jag 

poängterade även att deltagande var frivilligt och att alla anställda, även de sjukskrivna skulle 

få möjlighet att delta i undersökningen. Arbetsledarna garanterade att möjliggöra detta och 

även att de skulle kontakta alla ev sjukskrivna. 

ETISKA ASPEKTER 
Deltagarna informerades om deltagandets förutsättningar på ett informationsblad som 

medföljde enkäten.  

”Jag vill informera vad det innebär att delta i denna undersökning: 

För det första är allt arbetsmaterial kring studien är konfidentiellt. Det innebär att alla 

dokument och enkäter förvaras på ett säkert sätt. Allt material som framkommer under 

arbetets gång kommer att endast användas till att sammanställa studien. När studien är färdig 

så kommer detta material förstöras. 

Allt deltagande är frivilligt. Arbetsgivaren och alla deltagare i studien kommer att 

avidentifieras. Arbetsplatserna kommer att kodas med arbetsplats ett och två.”  

Se även bil 1.  

 

RESULTAT 
Jag kommer att presentera de frågor och deras svar som jag anser är mest relevanta för 

studiens resultat. 

BORTFALLSANALYS 
Det blev ett stort bortfall på båda arbetsplatserna. Från arbetsplats 1 så var det 13 svar som 

inkom och från arbetsplats 2 så var det 17 svar som inkom. 

När insamling av enkäter skulle ske så blev jag medveten om det låga deltagandet och beslöt i 

samråd med min handledare att låta dem ligga ute till den 11 maj. Så enkäten låg ute sju dagar 

extra och sammanlagt så blev det 13 dagar som enkäten låg ute på de två arbetsplatserna. 

Tyvärr innebar det inte att deltagande höjdes. 

En analys av detta tillsammans med arbetsledarna, resulterar i följande: 
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just under perioden som enkäterna låg ute, så cirkulerade flera andra enkäter ute på 

arbetsplatserna. Medarbetarna kanske inte såg något syfte med att delta i denna undersökning 

och då saknades motivationen och det ledde till att man struntade i att delta. Någon hade sagt 

att det var så många frågor och det kanske påverkade deltagandet. Kanske enkäterna låg ute 

för länge. Det hade kanske givit ett bättre resultat om alla hade fyllt i dem vid ett samlat 

tillfälle t.ex. en arbetsplats träff. 

Sedan så hade båda arbetsplatserna precis genomgått en stor förändring i schemaläggning 

genom en EU anpassning och det kanske upptog försökspersonernas energi. Någon hade även 

gett kommentaren – ” Det var ju frivilligt”. Det innebär att jag kanske inte var tydlig med 

syftet varför denna studie skulle göras. 

GEMENSAMT MÅL 
Först så frågade jag i ett individperspektiv. Nämligen om de upplevde om de visste vilket mål 

som deras arbetslag strävade mot. Där så var det ingen som svarade ”Stämmer inte alls”. Den 

största skillnaden var att det var fler på arbetsplats 2 som svarade ”Stämmer helt” och det var 

fler som ”Stämmer bra” på Arbetsplats 1. 

 

Stämmer mindre braStämmer braStämmer helt

Jag vet vilket mål vårt arbetslag strävar mot
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Fig. 3 Denna tabell visar hur de båda arbetsplatserna upplever att de vet vilka mål de strävar mot. 
 

Sedan vinklade jag denna frågeställning till arbetslagets perspektiv. På arbetsplats 1 har 62 % 

svarat ”stämmer bra” och 46 % på arbetsplats 2. På arbetsplats 1 har 7 % svarat ”stämmer helt 

” och på arbetsplats 2 har 10 % svarat på samma alternativ. Se fig. 3:1. 
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Fig. 3:1 Denna tabell visar på arbetslagens upplevelse av hur hela arbetslaget strävar mot samma mål. 
 

Sedan vinklades denna frågeställning ur en negativ vinkel. Nämligen om man upplever att det 

finns de som motsträvar de uppsatta målen. På arbetsplats 2 var det 10 % som svarade 

”Stämmer helt”. På arbetsplats 1 har 16 % svarat på samma alternativ. 
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Fig. 3:2 Denna tabell visar hur arbetsplatserna upplever att det finns de som motsträvar de uppsatta målen. 

UPPGIFTSFOKUSERAD 
Det är arbetsplats 2 som har störst procentuellt på enbart svarsalternativ ” Stämmer helt” och 

på båda detta alternativ och på svarsalternativet ”Stämmer bra”. På arbetsplats 1 har 8 % 

svarsalternativ ”Stämmer inte alls” 
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Fig. 4 Denna tabell visar hur arbetsplatserna anser att uppgiften står i fokus. 

 

För att förtydliga i hur försökspersonernas uppfattning gällande vikten av arbetsuppgiften så 

formulerade jag en fråga som gällde deras upplevelse av professionalism och sätta 

arbetsuppgiften i första hand och den personliga kemin i andra hand. Där visade det sig att de 

båda arbetsplatserna låg procentuellt väldigt lika. Det som skilde dem åt var att på arbetsplats 

2 så var det fler svar på alternativet ”Stämmer helt” och det var 5 % som svarade ”Stämmer 

inte alls” se fig. 4:1. På arbetsplats 1 så var det fler svar på alternativet ” Stämmer bra” och 

här fanns det ca 7 % svar på alternativet ”Stämmer mindre bra”.  

Stämmer inte allsStämmer mindre
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Fig. 4:1 Denna tabell visar hur individerna på arbetsplatserna anser att de kan vara professionell och lösa arbetsuppgiften tillsammans med någon 
de inte trivs tillsammans med.. 
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KOMMUNIKATION 
Här försökte jag formulera frågorna så att de plockade upp det som är främjande för en god 

kommunikation. Den första frågan tog upp om de upplevde att man gav varandra konstruktiv 

kritik. På arbetsplats 1 så var det 28 % som ansåg att detta stämde mindre bra och på 

arbetsplats 2 så var det 20 % som ansåg detsamma. 
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Fig. 5 Denna tabell visar hur arbetsplatserna anser att de kan ge varandra konstruktiv kritik.. 

 
Nästa fråga tog upp om de upplevde att de har en öppen kommunikation. På arbetsplats 1 så 

ansåg 17 % att ” Stämmer helt” passade bra.” Stämmer bra” alternativet kryssade 38 % i på 

arbetsplats 1. Det var 22 % ansåg att det stämde mindre bra och 22 % ansåg att det inte 

stämde alls. 

På arbetsplats 2 så var det 52 % som ansåg att detta stämde helt. Det var 10 % som ansåg att 

det inte stämde alls. 
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Fig. 5:1 Denna tabell visar hur arbetsplatserna anser att de har en öppen kommunikation på sin arbetsplats. 
 
 

Nästa frågas syfte var att undersöka om man upplever att man har en ärlig kommunikation på 

sin arbetsplats. På arbetsplats 1 så har ingen svarat med alternativet ”Stämmer helt” se fig. 

5:2. Det var 53 % som har kryssat för svarsalternativet ”Stämmer mindre bra” . Däremot så 

har 32 % på arbetsplats 2 använt sig av svarsalternativen ”Stämmer helt”. 
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Fig. 5:2 Denna tabell visar hur individerna på arbetsplatserna anser att de har en ärlig kommunikation på sin arbetsplats. 

 

DET EGNA ANSVARET 
En fråga kring det egna ansvaret löd ”Jag har ett ansvar för att vi blir ett team”. Det var 45 % 

på Arbetsplats 2 ansåg att detta stämde helt. På arbetsplats 1 så var det 23 % som ansåg att 

detta inte stämde alls. Fig. 7 visar hur svarsalternativen fördelades på denna fråga. 
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Fig. 7 Denna tabell visar hur individerna på arbetsplatserna anser att de har ett ansvar för att de skall bli ett team på sin arbetsplats 

 
En annan fråga kring det egna ansvaret var ansvaret för de mål som arbetsplatsen arbetade 

mot och den löd: Jag känner ett ansvar för att nå dessa mål. Arbetsplats 2 hade 65 % svarat på 

alternativet ”Stämmer helt”. Arbetsplats 1 hade 52 % svarat på samma alternativ. Dock så var 

det 8 % som hade svarat att detta stämde mindre bra. 

Stämmer inte allsStämmer braStämmer helt

Jag känner ansvar för att nå dessa mål
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Fig. 7:1 Denna tabell visar hur individerna på arbetsplatserna anser att de har känner ett ansvar för att nå målen på sin arbetsplats  

 

DELAKTIGHET/MOTIVATION 
En fråga som jag anser kan påverka hur delaktig man känner sig är om man upplever om 

arbetskompisarna lyssnar på mig. På arbetsplats 1 så tyckte ingen att detta stämde helt. 

Däremot på arbetsplats 2 så var det 45 % som ansåg att det stämde helt.  
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Fig. 8 Denna tabell visar hur individerna på arbetsplatserna anser att deras arbetskompisar lyssnar på dem angående saker gällande jobbet. 
 
 

En annan fråga som jag ställde var om de ansåg att alla var delaktiga i fattade beslut gällande 

arbetsuppgifterna. Där var det återigen arbetsplats 2 som hade flest svarande på stämmer helt. 

Nämligen 38 % ansåg att detta stämde helt och på arbetsplats 1 så var det 8 % som ansåg att 

detta stämde helt. 
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Fig. 8:1 Denna tabell visar hur arbetsplatserna anser att alla är delaktiga på något sätt i fattade beslut. 
 

En annan viktig sak är om man upplever att det är ok att man lyckas. Därför frågade jag om 

de upplever att deras kamrater blir glada när de lyckas. Här svarade 38 % på arbetsplats 2 att 

de ansåg att detta stämde helt. På arbetsplats 1 så ansåg 55 % att detta stämde bra. 
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Fig. 8:2 Denna tabell visar hur individerna på arbetsplatserna anser att deras arbetskamrater blir glada för deras skull när de lyckas på sin 
arbetsplats. 
 

En fråga som direkt skulle ge ett svar på hur man upplever sitt arbetslag som ett team eller 

inte är: Vi känns som ett team. Här svarade ingen på arbetsplats 1 att de ansåg att detta stämde 

helt. Däremot svarade 53 % att detta stämde mindre bra och 8 % att det inte stämde alls. 
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Fig. 8:3 Denna tabell visar hur arbetsplatserna anser att de känns som ett team på sin arbetsplats  

 

LEDARENS ANSVAR 
När det kom till frågor gällande ledaren så begränsade jag mig till att endast formulera frågor 

kring individernas upplevelse av ledarens ansvar gällande teamet. Jag detaljerade inte denna 

fråga ur flera vinklar eftersom jag ansåg att det inte skulle ha någon koppling till syftet. 

Därför ställde jag en rak fråga om de ansåg att det var arbetsgivarens ansvar för att dem skulle 
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bli ett team. På arbetsplats 1 så var det 42 % som ansåg att detta stämde helt. På arbetsplats 2 

så var det 16 % som ansåg att detta stämde helt.  

Vet ejStämmer inte
alls

Stämmer
mindre bra

Stämmer braStämmer helt

Det är min arbetsgivares ansvar för att vi blir ett team

100%
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Fig. 6 Denna tabell visar hur individerna på arbetsplatserna anser att det är arbetsgivarens ansvar för att de blir ett team.  

 

DISKUSSION 
METODDISKUSSION 
Valet av metod till denna studie var inte enkel. Detta eftersom det som skulle undersökas var 

människors upplevelser. Jag övervägde intervju i startskedet, men ansåg att det inte skulle ge 

den samlade svarsmängden, som jag ansåg att det skulle behövas för denna undersökning. 

Sedan skulle det endast representera några individers upplevelser av teamkänslan. Jag ville 

försöka fånga arbetslagets teamkänsla. Nu visade det sig att bortfallet tyvärr blev alldeles för 

stort. I bortfallsanalysen så har jag redan lyft några aspekter som kan ha påverkat bortfallet. 

En annan vinkel är att man inte vill delta för att man inte riktigt vet vilka konsekvenser 

resultatet ger. Man kanske upplever att det är låg teamkänsla, men man vill inte skylta med 

detta offentligt. Detta är ett känsligt ämne och det är svårt att hitta ett instrument som med 

största sannolikhet skulle kunna påskina teamets mest sanningsenliga upplevelse. Under 

arbetets gång har jag blivit införstådd genom litteraturen, att det finns olika gruppövningar, 

som man skulle ha kunnat använda. Detta för att göra en gruppövning som sedan analyserades 

(7). 

I boken Enkäten i praktiken så lyfter man fram flera för- och nackdelar med att använda en 

enkät (12). Jag kommer att hänvisa till de för- och nackdelar som jag anser är relevant till min 

studie. 
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Fördelar: en enkätundersökning kan göras på ett större urval, försökspersonen kan läsa och 

fylla i frågorna i lugn och ro, alla frågor ställs lika till så det är större sannolikhet att svaren 

blir mer lättolkade, vissa frågor kan vara mer känslig än andra och de kan var lättare att svara 

på anonymt i enkät än till en intervjuare. 

Nackdelar: det blir ofta större bortfall vid en enkätundersökning, det finns ingen möjlighet att 

ställa följdfrågor, försökspersonen kan inte med samma lätthet, ställa frågor till intervjuaren 

vid en enkätundersökning gällande frågor, som denna inte förstår (12). 

Så här i efterhand så skulle jag, förutom enkäten, även velat ha genomfört en gruppaktivitet 

med de båda arbetslagen, för att på detta vis analysera deras teamsamverkan. 

RESULTATDISKUSSION 
Hypotesen som förelåg för denna studie har inte styrkts med denna studie. Resultaten visar 

hellre att det är lägre teamkänsla på arbetsplats 1 som har lägre sjukfrånvaro. Eftersom jag nu 

skall jämföra dessa två team med varandra så har jag i första hand tittat på de yttersta 

svarsalternativen. Alltså de svar som jag anser att ett välfungerande team skulle ha svarat.  

Tidigare studier har visat att ett tydligt mätbart mål är viktigt för att man skall kunna få ett 

välfungerande team (1). Detta resultat visar att inget av arbetslagen har en tydlig målbild och 

att man inte upplever att alla i arbetslaget strävar mot målen. Det är ca hälften på båda 

arbetsplatserna som t o m anser att det finns de som motsträvar de mål som är uppsatta. Målen 

tror jag är viktig faktor som ofta glöms bort av arbetsledningen. Kanske man tar det för 

självklart att alla vet om målen. Dock tror jag att det är viktigt att om man skall arbeta med att 

förtydliga målen, att man arbetar efter en tydlig strukturerad handlingsplan (6). Om man 

jämför de två arbetsplatserna, så är det dock arbetsplats 2 som har flest positiva svar utifrån 

ett effektivt teams perspektiv gällande målformuleringen. 

På en arbetsplats är man närvarande av en eller flera orsaker. Det som dock bör vara den 

främsta orsaken är självaste uppgiften som man skall utföra och att nå resultat i densamma 

(1). Detta resultat visar att det inte är så självklart att man har uppgiften i fokus. Samt att det 

inte är självklart att man är professionell och kan lösa arbetsuppgiften, trots att man kanske 

inte trivs tillsammans. Frågan är om detta visar, att det är en brist på intresse för uppgiften, 

som lyser igenom. Uppgiften blir mindre viktig, därför att det är viktigare hur jag som individ 

upplever situationen. Eller det kanske är som så, att man upplever att man får konstgjorda 

belöningar och dessa har tappat sitt värde. Då blir det inte värt ansträngningen att sätta 

uppgiften i fokus. Detta är en spekulation utifrån boken Teamutveckling och dennas 

beskrivning av vikten av intresse för uppgiften (7). När jag jämför dessa två arbetsplatser så 
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visar resultaten återigen att det är arbetsplats 2, som har flest positiva svar utifrån ett effektivt 

teams perspektiv gällande uppgiftsfokuseringen.  

Det är viktigt att det finns en öppen kommunikation om man vill skapa ett välpresterande 

team. Det innebär att man kan pejla in varandra, att man är ärliga och man kan ge varandra 

konstruktiv kritik. Samt att man lyssnar på varandra och att man har förtroende för varandra 

(1). 

Resultatet av denna undersökning visar att ingen av arbetsplatserna har ett team som upplever 

att deras kommunikation är öppen, ärlig och att man kan ge varandra konstruktiv kritik. 

Kommunikation är svårt, men man kan ändå trots brister i kommunikationen, uppleva att den 

är ärlig. Enligt mina egna spekulationer, så tror jag att om man upplever att kommunikationen 

är ärlig, så visar det att man har ett förtroende för varandra i arbetslaget.  Vid jämförelsen så 

är det återigen arbetsplats 2, som har de flesta svaren som är positiva utifrån ett effektivt 

teams perspektiv. 

Det är viktigt att alla har ett lika stort ansvar för att man skall nå målen (1). Detta leder ju 

även till att man bör ha ett ansvar för att vara ett team, eftersom jag är beroende av de andra 

arbetskamraterna för att lösa uppgiften. På arbetsplats 2 så var det nästan hälften som 

upplevde har ett ansvar för att vara ett team. På arbetsplats 1 så var flera som inte tyckte att de 

har ett ansvar för att bli ett team. När det kom till målen som de hade på arbetsplatsen, så var 

det stor andel på båda arbetsplatserna, som ansåg att de kände ett ansvar för att nå målen. Det 

skulle vara intressant att ta reda på varför några på arbetsplats 1 inte kände något ansvar för 

målen. Det kanske beror på att de inte vet vilka målen är. Eftersom det är samma antal, som 

har svarat att de inte vet vilka målen är. Det är ju svårt att känna ett eget ansvar, om man inte 

vet vad det är man skall känna ansvar för. Detta leder till att motivationen sjunker (6). 

Resultatet på de frågor som jag ställde för att se delaktighet och faktorer som ökar 

motivationen, visar att arbetsplats 1 saknar nästan helt dessa viktiga bitar. Det finns ingen på 

arbetsplats 1, som anser att det stämmer helt att deras arbetskamrater lyssnar på dem angående 

saker gällande arbetet. Det kan inte vara positivt gällande den egna utvecklingen, självkänslan 

och det egna ansvaret (1). Därför blir inte heller svaret på påståendet ”Vi känns som ett team” 

så chockerande. Ingen på arbetsplats 1 anser att de känns som ett team. Utan snarare hälften 

anser att det ”stämmer mindre bra”. Tittar man då på hela resultatet så visar de flesta 

svarsalternativen, att det skulle bli ett sådant resultat på en sådan fråga, enligt Angelöws 

faktorer för ett effektivt team (1). 

Jag valde att inte fördjupa mig på faktorn gällande ledare, eftersom man skulle kunna gjort en 

egen studie kring hur en ledare skall agera i teamfrågan. Därför så blev formuleringen hur 
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man upplever vems ansvar det är, att man blir ett effektivt team. Här bör svaret enligt 

Angelöws definition vara att gruppen känner ett lika stort ansvar för att nå målen och då bör 

ju ett mål vara att nå en hög teamkänsla (1).  Skall man tolka resultatet av denna 

undersökning, så är man mer beroende av en ledare och dennes ansvar på arbetsplats 2 än vad 

man är på arbetsplats 1. Samtidigt så har man även högt procentuellt svar gällande det egna 

ansvaret på arbetsplats 2, se under rubrik ”Det egna ansvaret”. Detta kanske innebär att man 

anser att det är bådas ansvar för att man skall bli ett team. Frågan kanske var för bred för att 

kunna ge ett tydligt svar. 

KONKLUSION 
Denna studie visar att ingen av arbetsplatserna har effektiva team enligt Angelöws definition 

(1). Hypotesen var dock att arbetsplatsen med lägre sjukfrånvaro skulle ha högre teamkänsla 

än arbetsplatsen med högre sjukfrånvaro som skulle ha lägre teamkänsla. När en jämförelse 

görs, så visar resultatet tvärt emot hypotesen. Vad detta beror på är svårt att exakt sätta fingret 

på. Det som jag tror är viktigast med denna studie, är att jag har belyst ett viktigt område för 

fortsatta studier inom orsaker till sjukfrånvaron. Samt att visa även för arbetsgivare, att det 

inte räcker att endast satsa på friskvård, för att sänka ohälsotalen. Jag tror vi gör bort oss om 

vi endast inriktar oss på de fysiska aspekterna i arbetsmiljön och satsar alla kort på detta. Jag 

tror att det skulle vara av stor vikt om man använde denna studie som ett frö, till fortsatta 

studier gällande teamets påverkan på sjukfrånvaron. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 
Hej 
 
Jag heter Anna-Karin Furuskog-Lidström och studerar på Mittuniversitet i 
Sundsvall/Östersund. 
Jag läser ett program som heter Rehabiliteringsvetenskap och är på 120 poäng. 
Jag läser nu sista kursen som innebär att skriva en C-uppsats. 
 
Lite kortfattat om detta program så tar det upp flera olika ämnen som på något sätt berör 
ämnet rehabilitering. Jag personligen är väldigt intresserad av hur arbetsgivare agerar för sin 
personal. Jag vet att xxxxx Kommun har gjort en specifik satsning gällande friskvård. Det är 
en lösning av flera, som arbetsgivare kan göra för sin personal.  
En sak som jag anser är att det inte finns så många studier om, är hur trivseln inom arbetslaget 
är och vilken teamkänsla man har inom arbetslaget. Därför har jag beslutat att min C-uppsats 
kommer att belysa teamkänslan i ett arbetslag. 
 
Jag har valt ut två olika arbetsplatser och har fått tillstånd att genomföra denna undersökning 
på dessa två från ansvariga inom kommunen. Din arbetsplats är en av de två som har blivit 
utvald. Alla anställda på din arbetsplats kommer att få möjlighet att delta i studien. 
Jag kommer att samla in data genom en enkät. 
Du kryssar i det svar som du anser ligger närmast din åsikt. När du har fyllt i enkäten så 
lägger du den i det bifogade kuvertet och klistrar igen det. Lämna sedan in kuvertet till din 
närmsta arbetsledare. 
Enkäten kommer att finnas tillgänglig för att fylla i under perioden 20070425-20070502. 
 
Jag vill informera vad det innebär att delta i denna undersökning: 
 
För det första är allt arbetsmaterial kring studien är konfidentiellt. Det innebär att alla 
dokument och enkäter förvaras på ett säkert sätt. Allt material som framkommer under 
arbetets gång kommer att endast användas till att sammanställa studien. När studien är färdig 
så kommer detta material förstöras. 
Allt deltagande är frivilligt. Arbetsgivaren och alla deltagare i studien kommer att 
avidentifieras. Arbetsplatserna kommer att kodas med arbetsplats ett och två.  
 
För frågor och mer information 
 
Anna-Karin Furuskog-Lidström 
xxx-xxxxxxx 
xxxxxxxxx@xxxxx.xx 
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Information 

Team är en grupp/ett lag som arbetar tillsammans för att utföra en bestämd uppgift. 

För att man skall bli ett så väl fungerande team som möjligt har tidigare studier visat att 

följande punkter är viktiga: 

• Att man har samma bild över teamets uppgift, syfte och mål. 

• Att alla team medlemmar har samma ansvar för att nå målen. 

• Att teamet kommunicerar öppet, ärligt och förtroendefullt med varandra. Att det finns 

en förmåga att lyssna, fråga och svara på varandra. 

• Att man som team tänker framåt  

• Att man är uppgiftsfokuserad 

• Att teamet lyfter individuella prestationer 

• Att man har kort väg mellan tanke och handling så att beslut inte dras ut i långbänk 

 

Kryssa i det alternativ som du upplever ligger närmast din egen åsikt. Om du inte har någon 

åsikt så kryssar du i ”vet ej”. Se exempel på hur svarsalternativen ser ut. 

 
1. Jag är glad idag 

 
Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 
Enkäten består av 40 stycken frågor. 

Du skall inte skriva ditt namn någonstans på enkäten. I slutet av enkäten så finns det 

möjlighet att komma med egna synpunkter. 

När jag pratar om arbetskamrater i frågorna så gäller det de som arbetar på HELA din 

arbetsplats- inte bara din avdelning. Alla anställda innebär de som är anställd under perioden 

20070425-20070502 . 

 

/Anna-Karin 
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Bilaga 2 

 
 

Frågor 

1. Jag vet vilka mål vårt arbetslag strävar mot 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

2. Alla i vårat arbetslag strävar mot samma mål 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

3. Jag känner ansvar för att nå dessa mål 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

4. Alla i vårat arbetslag känner ansvar för att nå dessa mål 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

5. Det finns de som motsträvar de uppsatta målen 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

6. Vi har inga mål att sträva mot 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

7. Jag förstår inte syftet med de uppsatta målen 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

8. Jag ser inte hur uppgifterna vi gör har med målen att göra 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

9. Jag upplever att jag kan påverka målen 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

10. Jag upplever att jag påverka hur målen skall uppnås 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

11. Vi som team pratar ihop oss hur vi på bästa sätt skall nå målen 
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Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

12. Det är vår närmaste arbetsledares uppgift att vi skall nå målen 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

13. Jag har inget ansvar för att målen skall nås 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

14. Vi har en öppen kommunikation på vår arbetsplats 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

15. Vi pratar om positiva saker 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

16. Vi pratar om negativa saker 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

17. Vi kan ge varandra konstruktiv kritik 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

18. Jag upplever att mina arbetskompisar lyssnar på mig angående saker gällande 

jobbet 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

19. Jag lyssnar på mina arbetskompisar när de vill säga något angående jobbet 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

20. Jag upplever att vi har en ärlig kommunikation 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

21. Jag har förtroende för alla i mitt arbetslag gällande arbetsuppgifterna 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

22. Jag tror att alla i mitt arbetslag har förtroende för mig gällande 

arbetsuppgifterna 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
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23. Jag har träffat alla som jobbar på min arbetsplats just nu 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

24. Jag ger svar på de frågor som ställs till mig av mina arbetskamrater 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

25. Jag får svar på mina frågor som jag ställer till mina arbetskamrater 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

26. Vi ställer upp för varandra  

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

27. Vi strävar efter att göra positiva förändringar framåt i tiden istället för att fastna 

i det som har varit 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

28. På vår arbetsplats är det uppgiften som står i fokus 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

29. Jag kan vara professionell och lösa arbetsuppgiften även med de jag inte trivs 

tillsammans med 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

30. Jag upplever att jag har möjlighet att utvecklas inom mitt yrke på min 

arbetsplats 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

31. Jag upplever att mina arbetskamrater blir glad för min skull när jag lyckas 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

32. Jag upplever att mina arbetskamrater vill att jag skall lyckas 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

33. Alla är delaktiga på något sätt i fattade beslut som rör arbetsuppgiften 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
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34. Saker som det skall beslutas om dras inte ut i långbänk 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

35. Jag upplever att det inte går att påverka saker i vårt arbetslag 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

36. Det känns roligt att gå till jobbet tack vare mina arbetskamrater 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

37. Vi gör saker tillsammans på min arbetsplats 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

38. Vi känns som ett team 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

39. Jag har ett ansvar för att vi är ett team 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

40. Det är min arbetsgivares ansvar för att vi blir ett team 

Stämmer helt  Stämmer bra  Stämmer mindre bra  Stämmer inte alls  Vet ej  
 

 

Övriga synpunkter: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tack för din medverkan! 
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