
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete på grundnivå 
Independent degree project − first cycle 
 
 
 
 
 
 

 

Pedagogik 

 

Medarbetarskap i arbetsgruppen 
En kvalitativ studie inom hemtjänsten 

Frida Edler och Pernilla Byström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för Utbildningsvetenskap 
Examinator: Jimmy Jaldemark, jimmy.jaldemark@miun.se 
Handledare: Jan Perselli, jan.perselli@miun.se 
Författare: Frida Edler, fred1100@student.miun.se, Pernilla Byström, peby1100@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Beteendevetenskaplig program, 180 hp 
Huvudområde: Pedagogik 
Termin, år: 6, 2014  



 

Abstrakt 
I denna studie beskrivs medarbetarskap som en del av organisationskulturen där en 
inriktning finns på gruppen och det sociala lärandet. Syftet är att ur ett pedagogiskt 
perspektiv undersöka, beskriva och analysera hur den enskilde individen upplever 
medarbetarskap i arbetsgruppen. För att kunna genomföra detta har vi utgått från följande 
frågeställningar:  

• Vad uppfattas som viktigt inom medarbetarskapet på arbetsplatsen? 
• Hur kan medarbetarskap påverka lärande och utveckling på arbetsplatsen? 
 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att kunna genomföra kvalitativa intervjuer och 
på så sätt undersöka respondenternas uppfattningar om ämnet. Studien är gjord ur ett 
pedagogiskt perspektiv och fokus ligger på medarbetarskap inom arbetsgruppen och mer 
specifikt inom hemtjänsten. Resultatet baseras på sex intervjuer, utifrån de ovan nämnda 
frågeställningarna, vilka har skett vid två olika arbetsgrupper inom hemtjänsten i två olika 
kommuner. Resultatet visar att den sociala samvaron på arbetsplatsen uppfattas av 
respondenterna som en viktig faktor för trivseln. Samtliga respondenter är överens om att 
kommunikationen mellan alla på arbetsplatsen är viktig för att arbetet ska fungera väl. En 
väl fungerande kommunikation kan även leda till ett kunskapsutbyte mellan medarbetarna. 
Dock ses hemtjänsten av respondenterna som en arbetsplats där utveckling och lärande 
ligger på en låg nivå.    

 
 
Nyckelord: grupp, ledarskap, lärande, medarbetarskap, organisationskultur, socialisation, trivsel, 
utveckling.   
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Introduktion   
Ett lyckat medarbetarskap kan ses som en viktig förutsättning för en framgångsrik 
organisation (Andersson, 2013). Hällsten och Tengblad (2006) menar att en god relation 
mellan medarbetarna på arbetsplatsen underlättar samarbetet, ökar gemenskapen och 
förbättrar medarbetarskapet inom gruppen. Bra relationer blir således en viktig del för att få 
en väl fungerande arbetsplats. Andersson(2013) menar att det inte bara handlar om att ha en 
god arbetsrelation utan att även den sociala biten bör räknas in i medarbetarskapet. 
 

Det handlar om att få en fungerande vardag med de närmaste arbetskamraterna, att 
skapa en gemenskap. Ett samarbete begränsas inte av det egna yrket eller arbetsplatsen, 
det sträcker sig också utanför dessa ramar (Andersson, 2013, s.72). 

 
 I dagens samhälle blir medarbetarskap och organisationskultur allt viktigare begrepp att ta 
hänsyn till då detta kan påverka den anställde såväl som hela organisationen. Därför kan en 
fördjupad kunskap inom området bidra till en ökad medvetenhet om medarbetarskapets 
påverkan på individen. Individer lär av varandra (socialt lärande) på arbetsplatsen t.ex, 
beteendemönster, normer och värderingar, vilket i sin tur påverkar den enskilde individen 
till att agera på ett visst sätt (Olsson, 1998 & Wenger, 1998). Det sociala lärandet finner vi 
vara en intressant del av pedagogiken som ämnesområde.  Det sociala lärandet, och då bl.a. 
som ovan nämnt, inlärning av normer, värderingar och beteenden inom en organisation, kan 
sägas falla inom ramen för fostran, det vill säga hur vi genom olika påverkansprocesser 
formas in i det samhälle vi lever (Svensson, 2009).  Madsen (2006) menar att i varje social 
situation finns oskrivna regler (normer) som individen förväntas följa för att få tillgång till 
den sociala gemenskapen. Normerna speglar vilka värderingar som finns i den gemenskap 
man befinner sig i, d.v.s. vilka beteenden som anses bra och dåliga av gruppen i ett visst 
sammanhang. 

 I en grupp, i detta fall en arbetsgrupp, finns underliggande processer vilka styr hur 
gruppen handlar i olika situationer. Dessa osynliga processer leder därefter till att ett socialt 
klimat skapas inom gruppen. Klimatet får sedan betydelse för vilka handlingar 
medlemmarna utför men även vilka attityder som finns i gruppen (Olsson, 1998). I vissa 
grupper finns kanske en inställning hos gruppmedlemmarna att var och en får klara sig på 
egen hand, där man i en annan grupp kanske gör vad man kan för att hjälpas åt att lösa 
arbetsuppgifterna. Inom ovan nämnda grupp sker även en socialisering, då individen formas 
till att bli en medlem i den sociala samvaro som finns på arbetsplatsen (i den 
organisationskultur som finns).    

I vår studie har vi undersökt individens upplevelser kring medarbetarskapet inom 
arbetsgruppen. Vi vill med studien öka förståelsen för medarbetarskapet på arbetsplatsen 
vilket i sin tur kan bidra till en kunskapsutveckling inom arbetsplatsen. Då denna uppsats 
skall läsas ur en pedagogisk synvinkel har vi även kopplat detta till det sociala lärandet. Vi 
har utgått från följande frågeställningar: 

• Vad uppfattas som viktigt inom medarbetarskapet på arbetsplatsen? 

• Hur kan medarbetarskap påverka lärande och utveckling på arbetsplatsen? 
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Definitioner 
 
Organisationskultur 
 
I varje organisation råder en organisationskultur. Definitionen av begreppet 
organisationskultur är att ett antal grundläggande antaganden, värderingar samt normer 
styr hur personalen handlar i olika situationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Enligt Ingelsson 
(2013) kan organisationskultur ses ur tre olika nivåer. Den första nivån är artefakter vilket 
innebär observerbara ting såsom till exempel språk, kläder eller produkter. Den andra nivån 
är uttalade värderingar, det vill säga exempelvis målsättningar, strategier eller teorier vilka på 
något sätt är uttalade för alla i organisationen att ta del av. Den tredje nivån handlar om 
underliggande antaganden vilket innebär undermedvetna värderingar eller förgivettaganden 
för den enskilde men även för gruppen. 

I denna studie används även begreppet kultur, vilket likställs med begreppet 
organisationskultur eftersom den kultur vi undersöker är den inom organisationer. 
 
Gruppen  
 
En definition av vad som skiljer en grupp och en samling människor åt beskriver Svedberg 
(2012) i sin bok om gruppsykologi. Enligt Svedberg är det de normer, relationer, och roller, 
som preciserar en grupp.  

Det finns olika slags grupper enligt Svedberg (2012). Författaren börjar med att beskriva 
primärgrupp och sekundärgrupp. Den förstnämnde innebär den eller de grupper där det finns 
en personlig anknytning till individen. Detta kan vara exempelvis individens familj, då 
familjen kan vara den som hjälper till att forma den världsbild vi får som grund när vi senare 
utvecklas. I denna grupp finns alltså en nära koppling till övriga medlemmar i gruppen, 
d.v.s. exempelvis familjen. I sekundärgruppen finns inte samma nära koppling eller 
anknytning som det gör i primärgruppen. Detta innebär inte att de är mindre betydelsefulla, 
utan sekundärgruppen innebär ofta en annan typ av betydelse. Exempel på 
sekundärgrupper är vänner, idrottslaget eller arbetslaget/gruppen. Gemensamt för 
individerna i gruppen är att dessa har en gemensam uppsatt målsättning eller befinner sig i 
samma sociala läge.  

Referensgruppen nämner Svedberg (2012) att där jag som enskild individ använder en viss 
grupp för att sträva efter ”korrekta” värderingar och normer. När vi gör val som att välja en 
viss mobiltelefon, visst val av märke på kläder etc. strävar vi efter att tillhöra en viss 
referensgrupp, att uppnå en viss livsstil.  

Författaren tar även upp informella och formella grupper. En informell grupp är en sådan 
grupp där vi kanske inte tänker medvetet på att vi för tillfället är en grupp. Gruppen kan 
alltså sägas bildas spontant utefter exempelvis gemensamma intressen, detta gör att gruppen 
skapas av fri vilja. En formell grupp är där det finns ett förutbestämt syfte med gruppen. 
Med detta ingår även ett uttalat ledarskap. En arbetsgrupp är ett bra exempel på en formell 
grupp. Arbetsgruppen har ett syfte med regler och rutiner, och har en tydlig (formell) ledare 
(Svedberg, 2012). I denna studie kommer den formella gruppen i form av en arbetsgrupp att 
stå i fokus och vi kommer därför även att använda begreppet arbetsgrupp. 
 
Medarbetarskap 
Hällsten och Tengblad (2006) beskriver medarbetarskap i form av en relation medarbetare 
emellan. Författarna menar att alla i organisationen är medarbetare och behöver förhålla sig 
till varandra såväl som till det arbete som utförs. Medarbetarskap kan alltså ses som ett 
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socialt samspel inom arbetsgruppen där ett samspel sker både inom och utanför ramen för 
arbetsuppgifterna.  

Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs gruppen, normer och värderingar, makt och ledarskap samt det 
sociala lärandet. Detta tas upp för att ge en överblick över viktiga begrepp och tidigare 
forskning inom området.  

Gruppen 
Wenger (1998) tar upp gruppens betydelse i samhället. Genom sitt begrepp communities of 
practice (COP), vilket redogörs mer för under rubriken socialt lärande, beskriver han sin syn 
på det sociala samspelet och dess betydelse för det pedagogiska lärandet. Författaren 
beskriver gruppen som en social gemenskap där individens handlande bidrar till gruppens 
uppkomst, upprätthållande och utveckling. Resultatet av de gemensamma insatserna ger 
därefter mening åt individens handlingar.  

När vi talar om grupper bör även Kurt Lewin nämnas. Hans teorier om och kring 
begreppet gruppdynamik beskrivs av Svedberg (2012) ha haft en betydande inverkan på hur 
vi idag ser på grupper. I Lewins fältteori undersöks bland annat processer vilka inte är 
synliga för ögat, för att därefter kunna förstå och förklara varför gruppen handlar på olika 
sätt i olika situationer. Lewins teorier influeras alltså av individens sociala och psykologiska 
sammanhang. Lewin menar att vi lever i psykologiska fält, och att vi orienterar oss efter 
dessa. Fältet som han beskriver består av normer vilka skapas inom gruppen. Beteendet som 
den enskilde individen uppvisar i gruppen kan enligt Lewins fältteori beskrivas utifrån två 
faktorer. Den första faktorn är individens individuella egenskaper och den andra är 
påverkansfaktorer som finns i dennes omgivning. Dessa faktorer medverkar alltså till 
skapandet av ett psykologiskt fält i gruppen där en påverkan kan ske på gruppens övriga 
medlemmar. Vi får då en gruppdynamik och ett socialt klimat i gruppen (Svedberg, 2012). 

Enligt Olsson (1998) kan två olika processer urskiljas inom gruppen, en arbetsprocess men 
också en socioemotionell process. Dessa två kan benämnas som socialt liv och arbetsliv inom 
en grupp. Det sociala livet i en grupp handlar om ett samspel som utspelar sig utanför själva 
arbetsuppgiften. Det är i detta samspel vi exempelvis skrattar tillsammans, pratar om annat 
än jobb och har en annan relation till våra medarbetare. Det är också här det privata 
eventuella misstycke inför någon kan märkas extra tydligt, som att man exempelvis inte talar 
med sin medarbetare mer än nödvändigt. Arbetslivet/samspelet i gruppen är där vi 
tillsammans utför ett arbete med ett gemensamt mål (Olsson, 1998). I hemtjänsten kan ett 
exempel vara att hjälpas åt med tunga lyft i arbetet kring en vårdtagare. Vi kan se på ett 
socialt samspel likt en förutsättning för att medlemmarna i gruppen ska ha en 
sammanhållning och arbeta på ett samordnat sätt. Olsson (1998) definierar sammanhållning 
utifrån Kurt Lewins fältteori ”Den säger att sammanhållning dels utgörs av individens 
önskan att tillhöra gruppen, dels gruppens inflytande på medlemmarna.” (Olsson, 1998, 
s.68). Övriga gruppmedlemmars inflytande och påverkan spelar dock också in för vad som 
utgör sammanhållning. Man kan alltså säga att sammanhållning är en slags kraft som får 
dess medlem att bli kvar i gruppen. En god sammanhållning kan även leda till att gruppen 
känner ett större engagemang för arbetsuppgiften, och att en vi-känsla infinner sig i gruppen 
(Olsson, 1998). Författaren beskriver vi-känslan genom begreppet groupthink. Detta innebär 
medlemmar i en grupp där dessa upplever en stark sammanhållning. Här finns också Vi-
tänket och exempelvis kritik som kommer utifrån mot gruppen upplevs genast som ett hot. 
Medlemmarna ser inom deras grupp en ofelbarhet och litar till fullo på den egna gruppen. 
Groupthink handlar alltså om att individens eget tänkande påverkas eller förändras 
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beroende på hur gruppen som individen befinner sig i är konstruerad. Individen antar då en 
grupp-identitet som kanske inte stämmer överens med hur individens egentliga identitet är 
utanför gruppen. 

I gruppen finns olika typer av deltagande. Campbell, Verenikina och Herrington (2009) 
beskriver detta genom att peka på individernas olika kunskapsnivåer i gruppen. De menar 
att i en grupp finns ofta individer med mer erfarenheter än andra vilket gör att individerna 
kommer att agera olika i gruppen. Den erfarne medlemmen får en mer central roll medan 
den mer oerfarne eller nya gruppmedlemmen får en mer perifer roll i gruppen. De roller som 
bildas ska dock inte ses som fasta roller, utan i takt med gruppens och individernas 
utveckling kan rollerna förändras. Rollerna kan även variera beroende på vilket avseende vi 
talar om, det kan bero på bland annat vilka kunskapsområden de olika individerna har att 
dela med sig av. En individ som är väldigt kunnig inom ett område som gruppen hanterar, 
behöver nödvändigtvis inte vara kunnig inom andra områden. En person som arbetat länge 
inom organisationen kan exempelvis vara kunnig om den specifika organisationen, medan 
en nyanställd person kan komma med kunskaper, erfarenheter och idéer som kan gynna 
gruppens eller organisationens utveckling (Campbell, Verenikina & Herrington, 2009). Vi ser 
här alltså vikten av en varierad kunskap inom gruppen eftersom detta kan sägas leda till en 
större kunskap inom gruppen som helhet.  

Normer och värderingar  
Normer och värderingar blir enligt Ingelsson (2013) en grund i organisationskulturen. Detta 
gör att det blir mycket viktigt att definiera organisationens gemensamma eller önskade 
normer och värderingar vid ett arbete mot en stark kultur. En stark kultur fungerar på två 
sätt: den motiverar de anställda till att göra ett bra jobb genom att de omedvetet höjer sina 
ideal och arbetar mot de (ofta) omedvetna värderingarna som finns, samtidigt som det 
formar personalens beteenden och beslut mot ett mer enhetligt mål. Det finns således en 
tydlig koppling mellan organisationskultur, värderingar, och beteende där värderingar 
påverkar både beteende och kultur. Normer och värderingar produceras av gruppen. Alla i 
gruppen behöver nödvändigtvis inte ha exakt samma åsikter men majoriteten av gruppen 
’drar åt samma håll’ och medlemmarna i gruppen är på ett eller annat sätt medvetna om 
dessa och agerar därefter (Ingelsson, 2013).  

I linje med begreppen normer och värderingar bör även engagemang nämnas, då detta kan 
ha påverkan på organisationskulturen. En definition av engagemang kan vara anställdas 
villighet och förmåga att bidra till organisationens framgång. Engagemang har även en 
koppling till olika psykologiska stadier. Humör, tillgivenhet och arbetsglädje är faktorer 
vilka kan påverka den anställdes engagemang, som i sin tur kan påverka organisationen 
(Ludwig & Frazier, 2012). Kanske kan exempelvis arbetsglädje karaktäriseras snarare av en 
attityd än ett känslomässigt tillstånd, vilket i sin tur kan påverka organisationskulturen 
(Mawhinney, 2011).  

Pantouvakis och Bouranta (2013) beskriver i sin forskning en påverkan av de anställdas 
nöjdhet på jobbet genom investering i de anställdas utbildning och utveckling. Denna 
investering, menar författarna påverkar de anställdas inställning till det arbete de utför. De 
blir mer flexibla, kommunikationen ökar och grunden till en öppenhet för förändringar kan 
skapas. Med detta menar de att det mänskliga kapitalet är en grundläggande del i arbetet 
mot en organisation som kan leverera hög kvalitet på varor och/eller tjänster. Nair, Pawley 
och Mertova (2010) pekar även de, på att organisationer som investerar i de anställdas 
utbildning, trivsel och välbefinnande ofta får igen detta i ökad produktivitet. Detta beskriver 
Angelöw (1991) genom att peka på vikten av motivation, trygghet, delaktighet, kompetens 
och självförtroende som viktiga delar för individens funktion i organisationen, och speciellt 
vid förändringsarbeten inom organisationen. Bishop, Squillace, Meagher, Anderson och 
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Wiener (2009) menar här att ökad trivsel i form av trygghet, självbestämmande, bra 
relationer med chefer/ledare och medarbetare samt att få känna sig respekterad på arbetet är 
några bland många faktorer som kan öka de anställdas engagemang och således banar väg 
för ett kvalitativt och väl utfört arbete. 

Makt och Ledarskap  
En definition av begreppet makt kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) vara att det ena 
påverkar det andra, man har alltså möjligheten att påverka en viss situation vilken kan ha 
betydelse för den enskildes intressen eller för gruppen som helhet. Utövandet av makt, eller 
maktbruk, blir verklighet när en aktör lyckas med att få med övriga på sina synpunkter, även 
om de övrigas synpunkter inte stämde överens med dennes från början.  

Jacobsen och Thorsvik (2008) tar i sin bok upp tre sätt vilka kan ses som karaktäristiska 
för sättet att använda makt. Det första är där makt används i relationer, likt det som nämnts 
ovan. Begreppet används i sociala relationer där individen/er påverkar andra individ/er. 
När man befinner sig i en grupp kan en påverkan ske av en eller flera övriga 
gruppmedlemmar. Denna påverkan kan yttra sig i att man exempelvis inte törs säga sina 
egentliga synpunkter om ett eventuellt problem, utan känner sig påverkad att tycka eller 
göra på ett visst sätt av en annan gruppmedlem, eller av den sociala situationen (Olsson, 
1998).  I användandet av makt mellan olika aktörer finns också ett beroende. Om vi 
exempelvis kan genomföra ett projekt själva, oberoende av andras bidrag till projektet, finns 
ingen anledning eller nytta med att utöva makt. Men om vi istället är beroende av andras 
bidrag för att projektet skall kunna genomföras, då finns en anledning att använda detta för 
påverkan. Maktutövning kan även användas då det råder en oenighet mellan olika aktörer 
när dessa är beroende av varandra i exempelvis organisationen. Kanske kan de genom att 
blivit utsatta för makt därefter bli eniga (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Makt förknippas ofta med något negativt, men makt kan vara många olika saker. 
Beroende på vad ledaren använder makten till kan den ses som antingen positiv eller i andra 
fall negativ. För att förverkliga de mål som finns utövas makt för att få de anställda att arbeta 
på ett bidragande sätt vilket kommer hjälpa organisationen att uppnå sina uppställda mål. 
En negativ användning kan vara när maktanvändning resulterar i exempelvis mobbning av 
anställda eller manipulation. Det har då skett ett maktmissbruk (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
    
Ledarskap 
Vem eller vad skapar en viss kultur i organisationen? Organisationskultur har visat sig kunna 
ha stora effekter på hur medlemmarna inom organisationen beter sig. Detta kan även 
användas som ett styrmedel, då kultur är det som anger vad anses vara ett lämpligt beteende 
när den anställde skall utföra sina arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I detta 
område skulle vi vilja dra kopplingen till ledarskap.  Ledarskap kan enligt Larsson (2010) 
vara nyckeln till en organisations framgång eller misslyckande. Idag blir effektivitet, kvalitet 
och hälsa inom organisationen allt viktigare, detta för dess överlevnad och framgång. Ledare 
ser kanske detta som en mer hållbar strategi i det moderna samhället (Larsson, 2010). 
Ingelsson (2013) menar dock att organisationer ofta underskattar vikten av kultur i 
densamma. Detta i kombination med att kunskapen om hur en stark och väl fungerande 
organisationskultur kan skapas är relativt bristfällig. Vilket gör att området kultur inom 
arbetsplatsen ofta blir förbisett i jakten på effektivisering.  

En viktig punkt inom ämnet organisationskultur är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) att 
en stark kultur blir synonymt med ett större förtroende mellan anställda och dess ledare, 
men även mellan anställda på de olika avdelningar eller enheter en organisation kan ha. En 
stark kultur med positiva effekter kan således få till följd att medarbetarnas tillit till varandra 
ökar vilket kan minska behovet av att kontrollera varandra. Medarbetarna kan även uppleva 
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en samhörighet och därmed gemenskap vilket i sin tur kan bidra till att organisationen blir 
framgångsrik. 

Forskning visar att ledare, som arbetar för att deras anställda skall vara ständigt 
engagerade i organisationen, får resultat i högre produktivitet, bättre arbetsprestationer och 
även ett mer framgångsrikt beteende i organisationen (Shuck & Herd, 2012). Ledare spelar 
därför en viktig roll i skapandet av en stark kultur. Adegbesan (2013) menar att en god 
ledare bör vara flexibel och kunna känna in vad gruppen behöver för att därefter kunna ge 
det typ av stöd som den berörda gruppen behöver för att kunna göra ett så bra jobb som 
möjligt. I sin studie kring ledarens påverkan på de anställdas attityder, inom skolans värld, 
skriver Adegbesan (2013) att de anställda inte kände sig tillräckligt uppskattade och 
motiverade av sin ledare. Bristen på motivation och uppmuntran från ledaren kan leda till 
att de anställdas attityd gentemot arbetet påverkas. Författaren menar att: ”It has been 
discovered that any attitude developed towards schoolwork by teachers is due to principals 
leadership: behavior or style adopted.” (Adegbesan, 2013, s. 11.) Författaren menar liksom 
Ingelsson (2013) att ledaren för att motivera de anställda därför bör handla i enlighet med 
önskade värderingar. En närhet till de anställda genom engagemang och medarbetarsamtal 
är också viktigt liksom en tillit till kompetensen hos de anställda. Ledaren måste också för att 
aktivt kunna påverka kulturen på arbetsplatsen vara medveten om sina egna, men framför 
allt organisationens värderingar och de beteenden som är önskvärda. Först när denna 
medvetenhet finns är det möjligt att genom det egna beteendet bana väg för en förstärkning 
av organisationskulturen (Ingelsson, 2013). Författaren menar även att trivseln ökar om de 
egna värderingarna stämmer väl överens med gruppens värderingar vilket gör att vi blir mer 
benägna att vilja stanna inom organisationen. Detta skulle i sin tur kunna leda till en 
effektivare och mer ekonomiskt hållbar organisation eftersom färre nyrekryteringar behöver 
göras, där tid och pengar kan läggas på exempelvis kvalitetsutveckling istället. Kanske 
skapas en trygghet då alla är överens om hur arbetet skall utföras, då beteendet i olika 
situationer redan är ’bestämt’. Detta i sin tur kan leda till en högre trivsel på arbetsplatsen 
(Ingelsson, 2013).  
 
Konflikter i gruppen 
I en grupp med olika individer och där skilda viljor finns, uppstår nästan alltid någon typ av 
konflikt. En definition av begreppet konflikt kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) vara där 
man inte lyckas förena skilda intressen mellan olika parter. Beroende är även det en faktor 
till varför det blir en konflikt, istället för en konkurrens. Med beroende mellan parterna 
menas att den ena parten (A) förhindrar den andre parten (B) från att kunna uppnå de mål 
som B har. Här skapas då en form av vi-och-dom tänk. Vi i den här gruppen, och Dom i den 
andra gruppen. Dom kan då upplevas som ett hot mot det Vi som finns inom gruppen 
(Olsson, 1998). 

Hanteringen av konflikter kan vara nyckeln till att hantera eventuella konsekvenser en 
konflikt kan bära med sig. Det kan därför vara värdefullt för en ledare att inneha kunskap 
om just konflikthantering (Olsson, 1998).  

I en grupp finns olika typer av konflikter. Jacobsen och Thorsvik (2008) talar om en 
konflikts fyra olika faser. I den första fasen av en konflikt är den så kallade latenta konflikten. 
Här handlar det om ett beroende (som nämnt ovan) mellan individerna i gruppen. Detta gör 
att en källa till konflikter skapas genom beroendet som råder. Dock behöver det inte alltid 
leda till att en konflikt uppstår, utan genom samarbete kan konflikten undvikas eller lösas. 
En annan fas av konflikter är oenigheten som kan uppstå mellan parter. Här finns olika 
målsättningar eller olika syner på hur utförandet av en arbetsuppgift bör se ut, vilket i sin tur 
kan leda till att en konflikt uppstår, då alla har olika sätt att se på hur arbetsuppgiften bör 
utföras (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Här bör man som enskild individ vara öppen för andras 
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perspektiv på en fråga, vilket inte alltid behöver vara sämre, utan att man istället försöker se 
övriga gruppmedlemmars synsätt som bidragande istället för att endast se en lösning (sin 
egen).  

När en känslomässig konflikt uppstår, finns en emotionell beståndsdel med i bilden. I 
denna typ av konflikt känner gruppmedlemmarna exempelvis en osäkerhet inför något, eller 
att det finns något slags hot mot gruppen eller mot enskilda individer i gruppen. Här kan 
även en manifesterad konflikt ta sin början. Om en exempelvis känslomässig konflikt utökas 
kan detta resultera i att de inblandade genom handlingar som sabotage, spridning av rykten 
osv. därmed förstör för andra parter (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Att en ledare för en 
organisation är medveten om dessa olika typer av konflikter kan vara behjälpligt då 
konflikter antagligen uppstår på de flesta arbetsplatser.    

Det sociala lärandet 
Campbell, Verenikina och Herrington (2009) beskriver lärande som en process där individen 
anpassar sin identitet till den nya gruppen.  
 

Learning is a process that moves the individual from one identity to another; from being 
in one role to becoming another. However, the new identity is not one that is completely 
reformed, instead it is a composition of previous histories overlaid with new experiences 
(Campbell, Verenikina, Herrington, 2009, s. 665.).  

 
Campbell, Verenikina och Herrington (2009) redogör för det sociala lärandet och skiljer detta 
från det individuella lärandet vilket ses som en relativt platt syn på människan som en 
mottagare av kunskap. Författarna menar att synen på det individuella lärandet förbiser 
människans komplexitet och att det individuella lärandet ofta fokuserar mycket på kunskap 
tagen ur sin kontext. Det sociala lärandet med sin närhet till sammanhanget bidrar istället till 
mer förankrad kunskap genom att individen aktivt deltar i det egna lärandet i samspel med 
sin omgivning. Detta beskriver även Wenger (1998) genom att peka på synen på lärande som 
tvådelad.  
 

For many of us, the concept of learning immediately conjures up immages of classrooms, 
training sessions, teachers, textbooks, homework and exercises. Yet in our experience, 
learning is an integral part of our everyday lives. It is a part of our participation in our 
communities and organizations. (Wenger, 1998, s. 8)  

 
Campbell, Verenikina och Herrington (2009) beskriver det sociala lärandet som en 
pedagogisk process där individen lär och formas av sin omgivning, men där även 
omgivningen formas efter individen. Vi ser alltså här en dubbelsidig anpassning.  
 

Experienced workers learn through engagement with novices who bring to the 
community experiences and knowledge from other settings and other practices 
(Campbell, Verenikina & Herrington, 2009, s. 649). 

 
Det sociala lärandet beskriver Grusec och Hastings (2007) samt Maccoby (2007) genom 
begreppet socialisering som är en process där individen lärs in i sociala gemenskaper som 
exempelvis familjen, skolan och arbetsgruppen. Individen blir alltså fostrad inom de sociala 
ramar, de normer som råder i samhället, organisationen eller gruppen. 

Wenger (1998) skriver om ett fenomen som han kallar communities of practice (COP). 
Författaren menar att vi alla lever i olika gruppsammansättningar. Dessa 
gruppsammansättningar kan vara allt från skolklasser till familjer, olika vänskapskretsar, 
arbetsgrupper eller olika ideella grupper som utövar fritidsaktiviteter tillsammans. Det enda 
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som avgränsar de grupper Wenger (1998) beskriver är att medlemmarna inom gruppen på 
något sätt har en gemensam agenda, det vill säga, att de exempelvis intresserar sig för 
samma sport, tillhör samma familj eller arbetar på samma arbetsplats. Författaren menar 
dock att dessa gruppsammansättningar sällan enbart har en agenda, utan att exempelvis en 
arbetsgrupp kan arbeta med tillskrivna arbetsuppgifter och samtidigt ha en mer social 
agenda, där interaktionen mellan medlemmarna i gruppen blir lika viktig som själva arbetet.  
Med hjälp av denna förklaring kan vi se att vi tillhör många olika COP och att de även kan 
skifta över tid men att dessa grupperingar finns överallt i samhället. I samhället och dess 
grupper finns olika sorters kunskap. Det finns praktisk kunskap såsom yrkeskunskap eller 
kunskap inom en sport/hobbyverksamhet som är viktig för gruppen eller individen. Det 
finns också tyst kunskap såsom sociala färdigheter, normer och värderingar. All denna 
kunskap borde således kunna läras ut i de olika grupperna vilket tyder på att lärande kan ses 
som en social process. Wenger (1998) beskriver här sitt begrepp practice vilket han menar är 
en aktivitet eller kanske snarare en samling aktiviteter som utvecklats för att man inom 
gruppen ska kunna göra sitt jobb och finna struktur och mening i det man gör. Practice blir 
alltså ett socialt handlande med struktur och mening. Det innefattar både synligt handlande 
såsom praktiska arbetsuppgifter, men även osynliga processer såsom socialt samspel, 
normer och värderingar, allt som bidrar till gemenskap i den aktuella gruppen. Detta pekar 
på att det krävs aktivt handlande för att bilda, upprätthålla och utveckla en grupp. 
Författaren menar vidare att genom COP kan individen utveckla den egna uppfattningen om 
sin omvärld. Genom att dela med sig till andra av sina kunskaper, erfarenheter, idéer och 
tankar och genom att få del av andras byggs en gemenskap och en grund för lärande och 
utveckling både för individen och för gruppen. Wenger (1998) beskriver alltså lärande som 
något som ingår mer eller mindre i allt vi gör och han menar då att en viktig komponent i 
individens lärande är deltagande, det vill säga att individen är en aktiv deltagare i gruppen. 
Wenger talar alltså om lärande genom deltagande som en pedagogisk process.  

John Dewey beskriver enligt Hartman och Lundgren (1998) pedagogiken och individens 
lärande som en helhet som ständigt finns med i både skola arbete och på fritiden. ”Individen 
lär sig genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna denna omvärld, lär sig sociala 
regler, lär sig förstå sammanhang osv.” (Hartman & Lundgren, 1998, s. 15.) Grunden i 
Deweys syn på pedagogik är att individen och det sociala sammanhanget är starkt 
sammankopplade och att individens lärande således bör ses utifrån ett praktiskt perspektiv. 
Med ett praktiskt perspektiv menar Dewey att individen lär genom att praktiskt deltagande i 
olika sociala aktiviteter såsom problemlösning av såväl praktisk som teoretisk natur. 
Deltagande blir således ett viktigt begrepp för lärande eftersom det enligt Dewey skulle 
kunna tolkas som en förutsättning för lärande. Andersson (2013) beskriver medarbetarskap 
som individens förmåga ”att se sig som en del av helheten”(s.134). Hon menar här att 
delaktighet, inte bara inom arbetsgruppen utan även inom organisationen som helhet bidrar 
till det sociala lärandet. Medarbetarskapet inom vård och omsorg är en process under 
utveckling och att de huvudsakliga arbetsuppgifterna, det vill säga, arbetet hos vårdtagarna 
lätt tar överhanden gentemot de sekundära arbetsuppgifterna som handlar om bland annat 
organisatorisk utveckling och eget lärande. 

Deltagande blir även inom det sociokulturella perspektivet en viktig förutsättning för 
individens lärande eftersom detta perspektiv enligt Bråten (1998) pekar på människan som 
en social varelse som lär genom interaktion med andra. Författaren beskriver Lev Vygotskijs 
syn på det han kallar högre psykologiska processer vilka kan förklaras som en sorts förmedling 
av kunskap genom bland annat språk, text och symboler, men även kognitiva processer 
såsom begreppsbildning eller logiskt minne. Vygotskij menar att de högre psykologiska 
processerna till skillnad från de lägre, mer elementära psykologiska processerna har en klar 
social grund. De högre psykologiska processerna är således en produkt av individens 
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socialisering och kan därför endast utvecklas i samspel med andra. När de högre 
psykologiska processerna sedan kopplas samman med det egna reflexiva tänkandet kan en 
utveckling och ett lärande ske (Bråten, 1998).  Individens utveckling kan alltså sägas baseras 
på den sociala omgivning hon befinner sig i. Från att vi föds och hela livet befinner vi oss i 
ett socialt samspel med andra människor. Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs 
enligt Bråten (1998) det sociala samspelet som en förutsättning för individens utveckling. 
Individen lär genom interaktion med andra och kan därför skapa kunskap som hon utan 
social interaktion inte haft möjlighet till. Som exempel kan vi här ta att dela med sig av sin 
kunskap eller lära sig av andras misstag, vilket inte skulle vara möjligt utan social 
interaktion. Individen kan dessutom genom den sociala interaktionen utveckla en förmåga 
till reflektion kring sig själv, sin omvärld och således bilda sin egen uppfattning om världen.  
Vi kan här sägas ha en växelverkan mellan individen och det sociala samhället där individen 
lär genom socialisation och att individuell reflektion ger kunskapen mening för individen.  

Olsson (1998) skriver att det inom gruppen finns processer som är mer eller mindre 
synliga och vilka har en påverkan på individen att agera på ett visst sätt i en viss situation. 
Dessa processer kallas socialisationsprocesser och syftar till att föra in personen i den sociala 
gemenskapen. I en organisation kan socialisationsprocesser alltså förklaras som en 
pedagogisk process som syftar till att lära individen de normer och värderingar som gäller 
för respektive organisation eller arbetsgrupp. Denna process blir således ett viktigt steg i 
arbetet att inkludera individen i den sociala samvaron på arbetsplatsen för att hon på så vis 
ska kunna bli en fullvärdig medlem i gruppen. Uppfostran är enligt Svensson (2009) ett 
begrepp som haft stor betydelse för pedagogiken. Begreppet beskrivs närliggande till bland 
annat begreppen socialisation och utveckling. Vi kan således se uppfostran som en 
utveckling och anpassning till det samhälle vi föds in i, vilket kan kopplas till vad Olsson 
(1998) skriver om socialisationsprocesser. Inom en organisation kan därför en väl fungerande 
socialisationsprocess medverka till ett bra medarbetarskap. Andersson (2013) menar att en 
annan viktig del i att utveckla ett väl fungerande och myndigt medarbetarskap är det hon 
kallar berättande. Berättande är den kommunikation som sker inom ramen för arbetet. Det 
kan vara exempelvis egna erfarenheter, funderingar kring vårdtagare eller organisatoriska 
frågor. Författaren menar att genom berättelsen kan ny kunskap förankras i verkligheten och 
berättandet kan således sägas leda till ett lärande och en utveckling på arbetsplatsen. 
Författaren pekar dock på ett problem gällande berättandet. Berättandet blir alltså en sorts 
förmedling och delande av kunskap på arbetsplatsen. Tiden för samtal medarbetare emellan 
har minskat i takt med att antalet vårdtagare per personal har ökat. Andersson trycker därför 
på vikten av exempelvis reflekterande personalmöten där kunskap kan utbytas och där även 
alla får samma möjlighet till att ta del av kunskapen. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka, beskriva och 
analysera hur den enskilde individen upplever medarbetarskap i arbetsgruppen. 
 
Vi har utgått från två frågeställningar: 

• Vad uppfattas som viktigt inom medarbetarskapet på arbetsplatsen? 

• Hur  kan  medarbetarskap  påverka  lärande  och  utveckling  på  arbetsplatsen?  
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Metod  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra och argumentera för vilka metoder vi har använt oss 
av i denna studie. Vi förklarar närmare hur vi gått tillväga vid urvalet av intervjupersoner 
samt hur vi samlat in, analyserat och tolkat data.   

Ansats 
I denna studie har vi sökt efter individens upplevelser av medarbetarskapet i arbetsgruppen. 
Vi har en kvalitativ utgångspunkt där vi influeras av bland annat hermeneutiken där 
grundidén är att skapa förståelse för hur människor upplever sin omvärld. En kvalitativ 
undersökning kännetecknas av en önskan att uppnå en uppfattning om den enskilde 
individen eller gruppens livsvärld (Hartman, 2004). Kvalitativ metod är en metod som är 
starkt sammankopplad med de subjekt som undersöks. Till skillnad från kvantitativ metod, 
som ofta utgår från forskarens syn på vilka kategorier, perspektiv och hypoteser som bör 
undersökas, fokuserar den kvalitativa forskningen istället på tolkningar av den ofta vida 
empirin som insamlats (Alvesson & Sköldberg, 2008). Man kan därför säga att kvalitativ 
metod tar sin utgångspunkt i tolkning av subjekt i sin helhet och i dess naturliga omgivning, 
medan kvantitativ metod tar sin utgångspunkt i forskarens idéer om specifika fenomen. 
Inom kvalitativ metod blir kategorisering ofta en viktig del eftersom analysen av insamlad 
data på så vis underlättas (Hartman, 2004; Alvesson & Sköldberg, 2008)  

Då vi utgår från en kvalitativ metod använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Att 
använda sig av kvalitativa intervjuer innebär bland annat att man kan få fram 
respondenternas mer djupgående uppfattningar kring det aktuella ämnet. Vi har efter våra 
kvalitativa intervjuer tolkat det insamlade materialet där vi dragit paralleller till tidigare 
forskning inom området. Eftersom vi i denna studie är intresserade av individens 
upplevelser av medarbetarskapet i arbetsgruppen kan vi endast utifrån insamlad data göra 
klassificeringar. Vi kan alltså ordna insamlad data i kategorier utefter eventuella mönster 
eller utifrån de frågeställningar vi har. Materialet blir dock inte mätbart på ett sådant sätt att 
vi kan säga att informationen kan sättas i någon sorts numerisk relation (Hartman, 2004). 
Detta betyder även att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån vårt insamlade 
material. Det vi däremot kan göra med hjälp av den tolkade och analyserade empirin är att 
söka förståelse för individens upplevelser av medarbetarskapet inom arbetsgruppen. 

Urval 
Vi har intervjuat sex anställda inom hemtjänsten vid två olika arbetsplatser för att få en 
inblick i hur dessa upplever medarbetarskapet på deras respektive arbetsplats. 
Arbetsplatserna ligger i olika kommuner och storleken på arbetsgrupperna skiljer sig med ca 
tjugo anställda i ena gruppen och ca fyrtio anställda i den andra gruppen. Genom att 
intervjua medlemmar från två olika arbetsgrupper minskas risken för eventuell skevhet 
(bias). Hade vi istället valt endast en arbetsgrupp riskerade vi att få ensidig information 
beroende på hur just den arbetsgruppen fungerar (Bell, 2006). En medvetenhet fanns om att 
intervjuer av två arbetsgrupper fortfarande inte gav oss möjligheten att dra några generella 
slutsatser, endast en jämförelse mellan grupperna är möjlig då detta är en kvalitativ, och inte 
en kvantitativ undersökning (Trost, 2010). Vi har valt att inte göra en begränsning angående 
de intervjuades anställningsform då det inte har någon betydelse för vår studie. Det kan 
snarare ses berikande att ha uppfattningar från både fast anställda och vikarier, eftersom en 
jämförelse då kan göras. 

Vi valde hemtjänsten då vi har egna erfarenheter av denna typ av arbete och är därför 
intresserade av att fördjupa oss inom området. Vi har intervjuat sex personer, i åldern mellan 
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35 och 60 år, från två olika arbetsplatser där fördelningen har varit tre personer på varje 
arbetsplats. Intervjupersonerna är enbart kvinnor eftersom hemtjänsten är en 
kvinnodominerad arbetsplats. Eventuellt hade resultatet blivit ett annat om åldern hos 
respondenterna varit annorlunda, om könsfördelningen varit blandad eller exempelvis 
bestått av endast män. 

Datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Vid en kvalitativ 
intervju kan enligt Trost (1997), öppna frågor ställas och vi kan därmed få innehållsrika svar. 
Eftersom vi är intresserade av individens upplevelser av sin omvärld blir således kvalitativa 
intervjuer en fördelaktig metod då denna underlättar möjligheter att hitta bland annat 
mönster som kan spegla individens åsikter och uppfattningar (Hartman, 2004). Vi har använt 
oss av en diktafon för ljudupptagning vilket Bell (2006) beskriver som ett bra hjälpmedel vid 
enskilda intervjuer dels för att intervjuaren då kan fokusera intervjun istället för att behöva 
fokusera på att skriva ner allt som sägs. Det kan dessutom vara till god hjälp vid citering av 
den intervjuade. Vi har då kunnat gå tillbaka och lyssna på intervjuerna samt skrivit ut dessa 
i sin helhet för att under analysfasen kunna få fram en ordagrann citering men även för att 
underlätta analysen och lättare hitta mönster i insamlad data. 

Procedur 
Vi har utgått från forskningsprocessens tre faser, vilka Hartman (2004) nämner som 
planerings-, insamlings- och analysfasen vilket innebär att vi först skapat en 
problemformulering, det vill säga, vad vi vill få svar på i vår undersökning. Därefter 
skapades frågor till intervjuerna som kan ge svar på vår problemformulering. För att 
intervjuerna ska bli så framgångsrika som möjligt genomfördes först en pilotintervju för att 
testa intervjufrågorna. När planeringsfasen var genomförd samlas data in genom 
intervjuerna som förbereddes under första fasen. Vi har besökt två kommunala arbetsplatser 
som inriktar sig på hemtjänst. Vi har därefter plockat ut data vi anser relevant för vår 
problemformulering. Sista fasen är analysfasen, där vi analyserat insamlad data och därefter 
återkopplat till problemformuleringen och där en slutsats formulerats.  

Analysmetod  
Vi har transkriberat vår inspelade empiri för att lättare kunna bearbeta informationen. Vi har 
därefter analyserat vår information genom att skapat olika kategorier och ordnat 
informationen utifrån våra frågeställningar där vi sedan har placerat insamlad data. Detta 
för att synliggöra den intervjuades upplevelser kring de olika frågeställningarna. Därefter 
diskuterade vi resultatet med hjälp av angiven litteratur för att sedan återanknyta till syftet 
och bakgrunden i enlighet med Yin (2007).  

Vid analys av vårt insamlade material inspirerades vi av analytisk induktion på så sätt att 
vi valde att genomföra intervjuerna på ett teorineutralt sätt. Vi hade ingen hypotes eller teori 
att testa data mot utan istället samlade vi in data för att låta en teori växa fram ur det 
insamlade, analyserade och tolkade materialet. Hartman (2004) beskriver analytisk induktion 
utifrån en tidslinje där planering, insamling och analys följer efter varandra. Med detta i 
åtanke väntade vi med att analysera empirin tills vi var färdiga med insamlandet, för att inte 
färgas av eventuella teorier under insamlingsfasen. Analytisk induktion skiljer sig från 
interaktiv induktion där insamling av empiri sker parallellt med analysen genom att 
exempelvis en del empiri insamlas och analyseras. Den analyserade empirin blir sedan en 
grund för ytterligare insamling av data för att rättfärdiga den kunskap som tidigare insamlat 
material gav. Interaktiv induktion blir därför en mer tidskrävande och komplex 
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analysmetod. Analytisk induktion blir således en mer passande metod för denna relativt lilla 
och starkt tidsbegränsade studie.  

Vid analys av data började vi med att, i det insamlade materialet, söka begrepp och 
kategorier som kunde kopplas till våra frågeställningar. Därefter tolkades materialet genom 
att ställa de funna kategorierna mot frågeställningarna för att skapa en uppfattning över hur 
de intervjuade upplever sig själv och sin omgivning i det givna sammanhanget. Inom 
hermeneutiken är man enligt Hartman (2004) ute efter att tolka individens uppfattningar 
kring ett fenomen för att skapa en förståelse för den enskildes livsvärld, i det här fallet en 
förståelse för medarbetarskapet inom hemtjänsten. Alltså blir vår tolkning och kategorisering 
av det insamlade materialet en viktig del i att öka förståelsen för de upplevelser som 
respondenterna har angående medarbetarskapet i arbetsgruppen. Tolkningen har skett 
genom att vi har läst det transkriberade materialet och därefter funnit kategorier. Trost 
(1997) menar att genom kategoriseringar skapas en struktur över intervjudata, vilket i sin tur 
medför att empirin blir lättare att analysera. Fördelen med att lyssna på det inspelade 
materialet i efterhand är att vi då har kunnat välja bort den information vilken vi anser vara 
irrelevant för vår analys. En medvetenhet har funnits att vi genom att välja bort vissa delar 
av materialet i insamlad data kan leda till att vi missat något viktigt. Men då allt finns 
inspelat har vi kunnat gå tillbaka för att försäkra oss om att vi inte gått miste om något som 
kan vara relevant.  

Etiskt ställningstagande 
Vi har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska förhållningssätt för att skydda 
individen i intervjusammanhang samt att våra intentioner med denna uppsats ska framgå.  

Informationskravet  
Informationskravet innebär att: 
 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 
kan tänkas påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet). 

 
Vi kommer att utgå från detta för att skydda den enskilde individen och dess rättigheter. 
Detta kommer vi att informera deltagarna om innan enkätundersökning och intervjuer. 

Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet innebär att: 
 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam- tycke. I 
vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de 
undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) 
(Vetenskapsrådet). 

 
Vi har informerat deltagarna om samtyckeskravet genom att påpeka att deltagandet är 
frivilligt samt att individen genom deltagande ger sitt samtycke till att informationen 
används i studien. Deltagaren har rätt att när som helst avbryta utan negativa följder för 
denne. 

Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet innebär att: 
 



 14 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem (Vetenskapsrådet). 

 
Vi har informerat deltagarna om att den information de lämnar inte kommer kunna spåras 
tillbaka till den enskilde individen. Vi har inte samlat in personuppgifter såsom namn eller 
personnummer, utan endast kön och ålder. 

Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forsknings- ändamål” (Vetenskapsrådet). Vi informerade deltagarna om att den 
information de lämnar endast kommer att användas för denna studie. 
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Metoddiskussion 
Hartman (2004) och Bell (2006) beskriver reliabilitetens vikt för att säkerställa att den 
forskning som är gjord ska kunna upprepas med samma resultat. Tillvägagångssättet ska 
därför vara väl beskrivet för att underlätta för den som ev. skulle vilja replikera studien eller 
delar av studien. Eftersom denna studie har en kvalitativ metod där individens upplevelser 
står i fokus föll datainsamlingsmetoden på kvalitativa intervjuer. Det finns många faktorer 
som gör att en individ skulle kunna ändra sitt svar om personen skulle få samma fråga igen. 
Detta gör att vi inte kan garantera att resultatet skulle se exakt likadant ut även om studien 
replikerades exakt. Vi kan alltså inte dra några generella slutsatser utifrån vårt material, men 
eftersom det är just individuella upplevelser vi är ute efter så kan studien replikeras i 
mening att få fram just detta.  

Ett annat viktigt begrepp inom forskning är validitet, vilket Bell (2006) beskriver som 
vikten av att använda rätt instrument för den undersökning man gör. Får vi reda på det vi 
söker efter med hjälp av de instrument vi använder? För att försäkra oss om en god validitet 
gjorde vi en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna för att testa frågorna och se hur de 
togs emot av en utomstående. På så vis minskade vi risken för eventuella problematiska 
formuleringar på frågorna och fick således chansen att rätta till frågorna för att bättre rama 
in det vi sökte efter. 

Metoden som använts i denna studie har haft till fördel att vi med kvalitativa intervjuer 
kunnat komma åt individens egna upplevelser om medarbetarskapet på arbetsplatsen. Valet 
av en öppen intervju gjorde vi för att den intervjuade skulle få chansen att associera fritt 
inom området vilket Hartman (2004) menar kan bidra till att information framkommer som 
vi med mer avgränsade frågor inte hade kunnat få svar på. Snäva och avgränsade frågor 
hade alltså kunnat leda till att vi gått miste om viktig och intressant information. Med en 
öppen intervju har vi även kunnat ställa följdfrågor om tillfälle har getts. Vid exempelvis en 
enkätintervju hade detta inte varit möjligt på samma sätt vilket hade minskat vår chans att få 
svar på frågor som är viktiga för intervjupersonen.  

Svårigheterna med intervjuer är att det enligt Bell (2006) är mycket tidskrävande, viket i 
denna relativt lilla studie gjort att vi endast hunnit med sex intervjuer. De svar vi fått ger 
således en relativt subjektiv bild av medarbetarskapet i arbetsgruppen. Det finns även en risk 
att intervjupersonen istället för att svara ärligt, svarar som de tror att de förväntas svara. Här 
kan det därför enligt Bell (2006) och Hartman (2004) vara viktigt att intervjupersonen känner 
sig trygg i intervjusituationen eftersom en intervju kan ses som en mer trängd situation än 
exempelvis en anonym enkät. Vi började därför fråga mer allmänt kring våra 
intresseområden för att sedan, då intervjupersonen blivit tryggare i situationen, gå in på 
djupet i konversationen. En annan svårighet med kvalitativa intervjuer är att det insamlade 
materialet kan bli relativt svåranalyserat eftersom data lätt blir omfattande och mönster kan 
bli svårare att utläsa. Vi har därför kategoriserat insamlad data för att få en bättre överblick 
och för att på så sätt få en mer lätthanterad data.  

Vid vårt urval kontaktade vi cheferna för respektive arbetsplats vilka i sin tur kontaktade 
de anställda med vår förfrågan. Tre personer från varje arbetsplats deltog sedan i de frivilliga 
intervjuerna. Vi har alltså inte haft någon påverkan gällande kön och ålder bland de på 
arbetsplatsen som deltagit i intervjun. Detta kan innebära att en snedfördelning kan ha 
uppkommit om chefen för organisationen i sin tur gjort ett medvetet val om vilka som bör 
delta i intervjun för att organisationen ska framstå på önskat vis. Risken för en sådan 
snedfördelning har vi minskat genom att varken intervjupersonerna eller organisationen kan 
spåras, vilket gör att chefen eller organisationen inte vinner något på att göra ett medvetet 
val angående intervjupersoner.  
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En fördel med det slumpmässiga urvalet är att vi, som författare inte har kunnat, 
medvetet eller omedvetet, påverka vilka intervjupersonerna är i fråga om ålder, kön, åsikter 
med mera.  
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Resultat och Analys 
 
Här kommer vi att presentera resultat och analys av vårt insamlade material. Ur det 
insamlade materialet framkom att kommunikation var en viktig del för ett väl fungerande 
medarbetarskap, både i själva arbetet men även den kommunikation vilken sker utanför 
arbetsuppgifterna. Även när det gäller ledarskapet var kommunikationen viktig enligt 
respondenterna, då flera påpekade att en rak kommunikation och en lyhörd ledare bidrog 
både till trivseln och till ett bra samarbete på arbetsplatsen.   

Kommunikationens betydelse för medarbetarskapet  
I alla intervjuer framkommer att kommunikationen i gruppen, såväl som kommunikation 
med ledare är en viktig del för att arbetet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. En god 
kommunikation beskrivs som en öppen, rak och tydlig dialog där alla törs och får säga sitt 
och bli respekterade för sin åsikt. Kommunikationen mellan medarbetare ses som viktigt ur 
två aspekter. Den första är för att arbetet ska fungera så smidigt som möjligt och för att 
undvika misstag i jobbet. Här beskriver flera av respondenterna hur de kan ringa och 
rådfråga varandra i olika situationer men även att man i det fysiska mötet med varandra kan 
informera och diskutera eventuella frågor och funderingar som uppkommit under dagen. 
Det kan dock vara ett problem att få fram information till alla på en arbetsplats där vissa 
jobbar kväll och vissa jobbar dag eftersom alla inte träffas fysiskt. Det blir därför viktigt att ta 
eget ansvar och uppdatera sig om eventuell information, förändringar och händelser inom 
arbetet för att inte gå miste om viktig information.  
 

Vissa åker också direkt hemifrån på morgonen till första vårdtagaren. Så vi träffas inte 
alla förrän på fikat och på eftermiddagen, då åker vi direkt hem när vi har varit hos sista. 
Det passar jättebra för oss då vissa av oss bor runt om det [område] vi har då. Men där 
kan det fallera litegrann ibland då. Man måste vara vaken och ta reda på om det händer 
något, och fråga om det är något. Kommunikation är jätteviktigt. Prata med varandra. 

 
Den andra aspekten av kommunikation som en viktig del på arbetsplatsen handlar om den 
informella kommunikationen som sker på exempelvis raster. Flera av respondenterna 
uttrycker detta genom att säga att det är viktigt att man ska kunna prata och skratta med 
sina medarbetare. Detta uppfattas som en bidragande faktor till en bra känsla inom gruppen. 
En bra gruppkänsla beskriver några av respondenterna som en viktig faktor för att det ska 
kännas bra att åka på jobbet. Gruppens betydelse för individens trivsel kan därför ses som 
mycket viktig.  
  

Att man har bra arbetskamrater som man trivs med, att det finns en bra gruppkänsla och 
att man hjälper varandra är väldigt viktigt. Hela gruppen blir bättre och alla är lugna 
med varandra, våga vara öppen och ärliga.  

 
Samtliga respondenter trycker på vikten av att trivas med arbetskamraterna för att kunna 
göra ett bra jobb. Här kan vi därför se arbetskamraterna som en grundsten i trivseln på 
arbetsplatsen.  
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Medarbetarskap 
Bland våra respondenter fanns uppfattningar om att samarbete mellan arbetskamraterna var 
en viktig del i det praktiska arbetet. När vi tog upp frågeställningen hur en bra medarbetare 
bör vara svarade de flesta att denne bör vara bra på att samarbeta. ”Man hjälper varandra, är 
det någon borta här eller om någon ringer så… man tänker ju inte att nu har jag gjort mitt 
och så skiter jag i resten, utan man känner att man kan ringa.” Om det finns ett väl fungerade 
samarbete var uppfattningen bland vissa respondenter att gruppen då arbetade mer som ett 
team. Detta kunde dock skapa problem på arbetsplatsen då nya medarbetare integreras i 
gruppen. Här kan en dubbelsidig anpassning behöva göras för att den nye 
gruppmedlemmen ska känna sig inkluderad, den nye gruppmedlemmen behöver i sin tur 
anpassa sig till gruppens arbetssätt och den rådande kulturen. Några av respondenterna tog 
även upp svårigheten med individer som inte passar in i gruppen och menade att antingen 
anpassas de till gruppen eller så blev de avvikande från den gruppgemenskap som fanns. 
Det fanns här uppfattningar om att en gruppmedlem som avviker på något vis från de 
sociala normerna kan påverka det dagliga arbetet för alla i gruppen.   
 

Alla [nya] som kommer smälter in i gruppen. För det har jag varit med om så många 
gånger, att när det kommer någon ny så har dom inte passat in i gruppen dom har varit 
helt annorlunda än själva gruppen och det har varit jättesvårt. Men de har inte blivit 
kvar så länge. /…/ Ja dom flesta som jobbar är ganska lika, dom är ganska toleranta. 

 
Nya medlemmar i gruppen behöver däremot inte bara vara problem utan kan bidra med nya 
idéer och synsätt vilka kan berika och utveckla gruppen med ny kunskap då vissa 
respondenter uttryckt att det är lätt att fastna i gamla vanor. Gruppen måste dock vara 
mottaglig, och det bör finnas en vilja att ta till sig ny kunskap, då gamla rutiner kan upplevas 
som en trygghet och därför kan nya kunskaper och rutiner ses som ett hot mot den 
tryggheten.  

Ett annat sätt att utveckla gruppen såväl som individen kan vara införandet av nya 
arbetsuppgifter eller att introduceras för nya situationer. Detta beskriver en av 
respondenterna på följande vis:  
 

Det kommer ju ofta nya pensionärer och det är ju samma som med barn att det är ju 
ingen som är den andra lik /…/ Sen går man ju in i folks hem och det är ju också lite 
speciellt och det blir ju olika saker man ska utföra /…/ ja olika nya arbetsuppgifter som 
blir pålagda /…/ även om det är omvårdnad så är det ju även andra saker /…/ det blir 
ju lite nytt, förra veckan gjorde jag någonting som jag inte hade gjort förut. /…/  Så det 
är väl utveckling på det sättet, det är inte likt jämnt.   

 
Många av respondenterna efterfrågade även fler utbildningar och kurser som bidragande till 
gruppens, men även den enskilde individens utveckling och lärande. Då det inte 
förekommer så många utbildningar fanns det en uppfattning om att individens utveckling 
avstannade, vi kan därför se att respondenternas uppfattningar om utveckling ofta inte 
kopplas samman med det dagliga arbetet. Istället ser respondenterna till stor del utveckling i 
samband med utbildning. Det fanns dock även en syn på lärande som något som sker 
medarbetare emellan då alla inte har samma utbildning och erfarenheter.  
 

Nu är ju inte jag undersköterska, bara omvårdnadspersonal, så jag kan ju se att de som 
läst till undersköterska, dekan ju väldigt mycket. Ofta kan de ju dela med sig av det då, 
så då får man lära sig. Jag gillar hellre att få saker visade praktiskt än att läsa mig till 
något. Det tycker jag har varit väldigt bra. 
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Detta citat visar synen på att vi kan lära av våra medarbetare och andra professionaliteter då 
vi alla har olika erfarenheter och utbildningar. Inom hemtjänsten kommer man även i 
kontakt med andra yrkesfält, då främst inom sjukvård/hälsovård vilka kan bidra till ny och 
viktig kunskap. Ett kunskapsutbyte kan således ske i dialogen mellan olika yrkesgrupper. På 
frågan om respondenterna uppfattar att de utvecklas i kontakt med arbetskamraterna fick vi 
svaret: 
 

Ja, bara man lyssnar på andra så kan man få det. Och så har vi arbetsterapeut, 
sjukgymnast som kan ge oss mycket råd. Det kommer också vikarier och då brukar det 
komma lite nytt/…/bara man inte tror att de inte kan.  

 
Det fanns uppfattningar om att en social utveckling sker då man i detta yrke ofta möter nya 
människor, detta kan i sin tur leda till att den sociala förmågan stärks hos individen. ”Det 
blir väl att man har ganska lätt att prata med folk och man pratar ju med mycket folk i 
jobbet.”  

Fem av sex respondenter har arbetat inom hemtjänsten i över tio år. Då de har arbetat 
länge, och därmed har gott om erfarenhet inom organisationen anser de sig trygga i sin 
yrkesroll, men även med arbetskamrater och ledare. Bland respondenterna fanns 
uppfattningar om att trygghet bidrar till att man inte lika lätt påverkas negativt, av 
exempelvis arbetskamrater, i arbetsutförandet. Tryggheten kan visa sig genom att man på ett 
tydligare sätt törs stå upp för sig själv och sina åsikter. Denna trygghet kan även ses som 
åldersrelaterad då flera av respondenterna uttrycker att de blivit mer trygga i sig själva ju 
äldre de blivit.  
 

När man är så pass gammal, nu känner ju jag att jag våga stå för den jag är/---/Det kan 
ju vara svårt när man är yngre, det minns jag i alla fall själv när jag var yngre och man 
kom på ett nytt ställe och det är inte så himla [lätt]. Det kan ju vara folk som har jobbat i 
trettio år där man kommer och [uttrycker att det ska vara på ett visst sätt, för så har det 
alltid varit]. Det är inte så lätt, men här tycker jag inte att det är så.  

 
Respondenterna uttryckte att en av anledningarna till att de stannat så länge inom 
organisationen var att de trivdes bra med både arbetet och arbetskamraterna. ”För det mesta 
är det bra, annars hade man slutat eller bytt för länge sedan. Jag hade väl inte tänkt stanna 
här hela livet när jag började [som 19-åring].” När vi frågade om utveckling i samband med 
trivsel på arbetsplatsen svarade de flesta att de inte ansåg sig utvecklas som person. Det 
fanns uppfattningar om att denna brist på utveckling kan bero på att man arbetat för länge 
på samma arbetsplats och några av respondenterna ansåg att det var bra för den personliga 
utvecklingen att byta arbetsplats med jämna mellanrum.  
 

När man har varit länge då vet man ju vilka saker som jämnt har varit, och varit på lika 
sätt, och ändras inte. Det tycker jag var fördelen med att byta jobb för då har man mer 
öppet sinne.  

 
Att byta arbetsplats kan enlig respondenterna vara fördelaktigt för den personliga 
utvecklingen. En annan typ av utveckling kan vara den som sker i organisationen som 
helhet. Här är då ledaren en viktig del i att den förändring eller utveckling som de anställda 
framfört genomförs i den mån det är möjligt.  
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Ledarskap och delaktighet 
När det handlar om ämnet ledarskap har respondenterna uttryckt att ett bra ledarskap 
innefattar att alla blir inkluderade och behandlas lika. Med lika behandling menar 
respondenterna här att chefen ska vara rättvis men ändå lyhörd och ha förmågan att se till 
den enskilde individen. En respondent uttryckte detta genom följande citat: ” Styrkan det är 
nog att h*n ser individerna i oss.” En annan respondent uttryckte: ”En del kanske inte kan 
med datorn, men man kan något annat då, så syns man i alla fall.” På detta sätt tas allas 
erfarenheter till vara och de anställda törs prata med chefen om problem av exempelvis 
känslig natur. En sådan chef kan resultera i att de anställda känner sig bekväma. Gränsen 
mellan anställd och chef bör ändå vara tydlig för att behålla professionaliteten på 
arbetsplatsen, för att arbetet ska kunna utföras på ett så bra sätt som möjligt. Det blir därför 
viktigt att chefen även har en tydlig kommunikation med de anställda men också med övriga 
medarbetare i organisationen. Det fanns uppfattningar från respondenterna om att bra 
ledarskap ska innehålla tydliga riktlinjer och direktiv för att ledarskapet ska uppfattas som 
enhetligt och inte som splittrat. 
  

/…/ det är att man vet, att man är rak på sak, att kan man inte svaret så tar jag reda på 
det och säger såhär är det: men såhär är det i den här kommunen och nu måste vi följa 
det här. Så att dom flesta gör så lika som möjligt och att alla har samma svar på samma 
fråga. /…/ Ja, ena gruppen gör så och andra guppen gör så, att det är så olika på olika 
grupper, olika chefer. Det ska finnas en tydlig ram så alla chefer gör samma. /…/ och att 
det går hela vägen ner och att alla gör så /…/ så inte grupperna gör olika.  

 
En närvarande chef är något som många av respondenterna ser som en fördel för att kunna 
bygga upp ett bra samarbete och en bra och pålitlig relation mellan chefen och dennes 
anställda. Här ses en tendens till att chefen många gånger uppfattas som frånvarande av 
respondenterna vilket kan leda till att den anställde inte känner sig uppmärksammad.  
 

Sen kan man väl tycka ibland att det blir ju ganska frånvarande /…/ h*n har ju ganska 
mycket olika [åtaganden] så skulle man ha ett större behov så kanske man inte känner sig 
sedd. 
 
En svaghet är att chefen inte är så närvarande nu, som kanske förut. /…/ H*n är inte lika 
ofta här nu som förut. Så det är en svaghet, det var ju så himla bra när hon var här mest 
varje morgon.  

 
Vissa respondenter var av uppfattningen att det brast i kommunikationen chefer emellan för 
att sedan brista i kommunikationen mellan chefer och dess anställda, vilket påpekas i citatet 
ovan. En önskan om mer delaktighet uttrycks av samtliga respondenter gällande större 
inflytande i organisationen som helhet. Viktiga delar i delaktigheten är större möjlighet till 
inflytande över sin arbetssituation, exempelvis är scheman en del där de anställda önskar 
kunna påverka mer. En annan viktig del är att de anställda har möjlighet att komma med 
förslag vid exempelvis eventuella omstruktureringar i organisationen, eller till förbättringar i 
verksamheten. Bland vissa respondenter fanns uppfattningen att de förslag som de anställda 
ger oftast stannar vid att vara bara ett förslag, sedan går beslutsprocessen vidare och 
respondenterna känner att deras röst inte spelar någon roll.  
 

Nu när dom ska göra om så mycket här i kommunen skulle man ju vilja… visst har vi ju 
varit delaktig och sagt vad vi tycker i en frågeställning har vi ju fått berätta så, men då 
skulle man vilja fortsätta hela vägen också och inte bara när dom kommer med förslagen, 
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då skulle man vilja vara mer delaktig /---/ att vi inte få vara med i den större 
organisationen hela vägen, kommunikationen där, att dom inte pratar med oss.  
 
För ibland så får vi ju tycka och tänka men jag vet inte om de lyssnar. /---/ man kanske 
inte tycker att man når fram, ja, att det redan är klart och sen får man höra och så får man 
inte säga vad man tycker, det är liksom för sent då. De kan väl låtsas att man får vara 
med i alla fall, det känns alltid bättre.  

 
De flesta respondenter är av gemensam uppfattning att det är svårt att påverka 
organisationen som helhet men de har möjlighet till påverkan när det gäller det dagliga 
arbetet, exempelvis arbetet hos vårdtagaren. Här är personalen de första som ser eventuella 
förändringar i behovet av vård hos en vårdtagare, därmed kan personalen komma med 
viktiga synpunkter för en förbättrad vårdinsats. Här uppfattar samtliga respondenter att de 
inom gruppen kan diskutera förslag till eventuella förbättringar och alla får göra sin röst 
hörd. Detta är en viktig del för respondenterna i känslan av delaktighet på arbetsplatsen.  
Samtliga respondenter påpekar bristen i att kunna påverka tiden hos vårdtagarna, och alla är 
överens om att detta har med det ekonomiska läget att göra. Gemensamma uppfattningar är 
om det hade funnits mera ekonomiska resurser hade vården för varje vårdtagare kunnat 
förbättras och stressen för båda parter minskat.  
 

Man tittar på klockan hela tiden och det har man ju aldrig gjort förut /…/ och det där 
märker ju kanske vårdtagaren också ” ja men du kanske måste gå nu om du ska hinna”. 
”Det är ingen fara”, säger man då. /…/ så vill man ju gärna hjälpa till, så man blir ju tio 
minuter sen /…/ då känner de väl det här att man kanske är på g.  

 
Det finns en känsla av maktlöshet bland respondenterna i fråga om påverkan av 
organisationen. De flesta respondenterna upplever att de inte har någon större möjlighet att 
påverka beslut som rör hela organisationen. Däremot bör det poängteras att samtliga 
respondenter menar att de trivs bra i arbetsgruppen och att känslan av maktlöshet således 
kan sägas gälla för krafter utanför arbetsgruppen. Vid frågan om respondenterna känner att 
de har möjlighet att påverka organisationen eller bara arbetet inom gruppen fick vi svar att 
det uppfattades som att påverkan bara var möjlig inom arbetsgruppen. 
 

Om man tar hela organisationen så har vi inte så mycket att komma och säga till om, då 
är det de övre som bestämmer och frågar inte oss vad vi tycker.  

 
Respondenten menar här att planeringen styrs av pengar, och att det i slutändan drabbar 
vårdtagaren. Här finns alltså en stor önskan från respondenterna att ha möjlighet till större 
påverkan.  

En sammanfattning av resultatet är att respondenterna ser medarbetarna och 
kommunikation som de viktigaste delarna för trivsel på arbetsplatsen, men även för att 
arbetet ska fungera väl. Samarbetet mellan alla inom organisationen, det vill säga 
medarbetare, chefer och övrig personal, uppfattas som en annan viktig del inom 
organisationens kultur. Genom samarbete kan en känsla av delaktighet och gemenskap 
uppnås. Även om arbetet inom hemtjänsten uppfattas av respondenterna som mindre 
utvecklade så finns ändå uppfattningar om att den sociala gemenskapen i arbetet bidrar till 
individens lärande.   
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Diskussion 
 
I diskussionsavsnittet diskuteras det analyserade resultatet där vi sedan kopplar det till 
bakgrunden och syftet. I diskussionen tas även det sociala lärandet upp i samband med den 
sociala gemenskapen.  

I resultatet kan vi se att trivsel på arbetsplatsen är en viktig del för respondenterna. 
Trivsel beskrivs med hjälp av begrepp som exempelvis kommunikation, arbetskamrater och 
samarbete. Dessa begrepp är tätt sammankopplade och inom organisationen en förutsättning 
för varandra. Respondenterna har alla tryckt på vikten av bra arbetskamrater för att 
förutsättningar ska finnas till en god organisationskultur. Att ha roligt med sina 
arbetskamrater uppfattas bidra till en känsla av samhörighet och ökar lusten att åka till 
jobbet. Arbetsgruppen kan enligt Svedberg (2012) ses som en sekundärgrupp vilket betyder 
att gruppen strävar mot samma mål, det vill säga i detta fall att hela gruppen i stort strävar 
efter att bland annat hjälpa vårdtagarna med sin vardag. Denna strävan att hjälpa vårdtagare 
som gruppen har, kan enligt Ingelsson (2013) ses som ett exempel på uttalade värderingar 
som finns inom organisationen. Det finns inom en organisation och grupp även värderingar 
och normer som är mer eller mindre outtalade. Ett exempel som en av respondenterna 
beskrev är att det i gruppen finns en sorts förväntan på att individer som ingår i gruppen ska 
passa in i den. Här menar respondenten att de som avviker från det förväntade beteendet 
inte passar in i gruppen. Denna förväntan kan alltså ses som gruppens underliggande 
antaganden om hur en person bör vara för att passa in i gruppen. Det handlar alltså om en 
gemensam förståelse (uttalad eller outtalad) för vilket beteende som är lämpligt i gruppen 
(Ingelsson, 2013).   

Wenger (1998) beskriver social gemenskap som bidragande till sammanhållning och 
utveckling av gruppen. En god social gemenskap är för respondenterna att trivas med 
arbetskamraterna och att det finns en bra gruppkänsla. En bra gruppkänsla kan leda till att 
gruppen får bättre samarbete vilket kan utveckla gruppens förmåga att göra ett bra jobb. 

Något som respondenterna uttryckte i intervjuerna var vikten av att ha en bra 
kommunikation mellan varandra men även med chefer och övrig personal. Uppfattningarna 
var att detta bidrar till ett väl fungerande arbete men också till en känsla av delaktighet där 
man lyssnar på varandra i gruppen. En av respondenterna påpekar detta genom att nämna 
att kunskap många gånger är något som individen själv måste ha en vilja att ta till sig. Som 
ett exempel på detta beskrivs vikarier och nya medarbetare som en möjlighet till införandet 
av ny kunskap till gruppen. Men för att kunskapen ska kunna tas tillvara bör alltså individen 
och gruppen vara mottagliga för detta (Campbell, Verenikina och Herrington, 2009). För att 
en individ eller grupp ska vara mottaglig för ny kunskap bör en mening kunna ses i den nya 
kunskapen, därmed kan en möjlighet till förståelse av förändringsbehovet uppstå. Ett 
exempel kan vara en omstrukturering i organisationen, eller när chefen kommer med ett 
förslag till förändring som kommer att påverka de anställdas arbetssituation.  

Utifrån resultatet kan vi se att för respondenterna är trivsel en viktig faktor. Att trivas 
med arbetskamraterna ses som en av de viktigaste delarna för att man ska vilja vara kvar på 
arbetsplatsen. Samtliga respondenter har arbetat länge inom respektive organisation och 
menar att detta kan ses som ett betyg att man trivs på jobbet. En likhet gällande värderingar 
och normer bland gruppmedlemmarna menar Ingelsson (2013) kan leda till ökad trivsel och 
viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. Samtidigt finns en känsla av maktlöshet bland 
respondenterna över deras möjlighet att vara med och påverka de större besluten inom 
organisationen är kraftigt begränsade. Shuck och Herd (2012) beskriver att genom ökat 
inflytande i organisationen som helhet, kan engagemanget från de anställda öka. Ett annat 
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sätt att öka de anställdas engagemang kan vara att chefen upplevs som närvarande av de 
anställda (Ingelsson, 2013), vilket påpekas av respondenterna som en viss saknad av en 
närvarande chef.   

Respondenterna nämner ofta chefer och övriga ledare i termen ’de andra’ vilket skulle 
kunna kopplas till det Olsson (1998) skriver om sammanhållning. Arbetsgruppen blir starkt 
sammansvetsad av den kultur som finns inom gruppen, i detta fall bland annat angående 
brister i organisationen. Här kan Olssons tankar kring begreppet grupptänk kopplas till 
respondenternas uppfattningar kring den egna gruppen såväl som andra grupper. Olsson 
beskriver begreppet grupptänk och menar att gruppen upplever en hög grad av 
sammanhållning om detta sätt att tänka förekommer i gruppen. Han menar att 
”’Groupthink’ handlar snarare om ett tillstånd där det egna tänkandet har förändrats genom 
medlemmens förhållande till gruppens konstruktion” (Olsson, 1998, s.71) Man kan alltså 
säga att individen fostras in i gruppen, tar till sig normer och värderingar som gruppen står 
för och antar en sorts ny identitet där individen anpassar sitt beteende till att passa gruppen. 
Detta beskriver också Campbell, Verenikina och Herrington (2009) genom att beskriva det 
sociala lärandet som en process där individens identitet anpassas till gruppen. Fostran kan 
därför förklaras som att individen lär sig ett beteendemönster av den aktuella gruppen. 
Detta kan även kopplas samman med det sociala lärandet vilket beskrivs som en pedagogisk 
process där lärande sker genom att individen interagerar med sin omgivning och därmed 
formas av densamma. Flera av respondenterna beskrev att nya deltagare i arbetsgruppen 
snabbt anpassades till gruppen och uttryckte att de som arbetar inom gruppen uppfattas 
som lika. Detta kan peka på en omedveten anpassning till gruppen. En respondent påpekade 
också att de som inte passat in i gruppen ofta inte blivit kvar i arbetsgruppen. Detta kan ses 
som ett tecken på att individen av någon anledning inte kan eller vill leva upp till de sociala 
förväntningar som finns inom gruppen. Svedberg (2012) nämner sociala förväntningar och 
menar att det finns underförstådda förväntningar och regler i en grupp. Som exempel kan 
tas att respondenterna påpekar att en bra gruppmedlem bör vara lyhörd för övriga gruppens 
åsikter och att det finns förväntningar på medlemmarna i gruppen att vara samarbetsvilliga. 
Om alla i gruppen anpassar sig till den kultur som råder skapas konformitet i gruppen, det 
vill säga, gruppens medlemmar anpassar sin identitet till gruppen (Olsson, 1998). Detta kan 
enligt Ingelsson (2013) kopplas till det hon beskriver om en stark organisationskultur där 
värderingar är en viktig grund. Författaren menar här för att skapa en stark 
organisationskultur krävs ett samspel mellan de professionella relationerna och de privata 
relationerna i en arbetsgrupp. Den starka organisationskulturen har sedan som syfte att 
motivera medarbetarna till att arbeta mot de värderingar och uppsatta mål som finns för 
organisationen. Vissa av respondenterna nämner att samspelet mellan medarbetarna är en 
viktig del både för trivseln men även för det praktiska arbetet. Samspelet mellan 
medarbetarna har som huvudsyfte att det dagliga arbetet ska fungera väl. 

När vi pratar om socialisering och den sociala anpassningen av gruppen och dess 
medlemmar blir det även intressant att diskutera gruppens anpassning till individen. Flera 
respondenter påpekar att även om det är viktigt för individen att anpassas till gruppen så 
måste också gruppen anpassa sig till exempelvis den nya medlemmen. Detta blir en viktig 
process för att den nya medlemmen ska känna sig inkluderad. Campbell, Verenikina och 
Herrington (2009) beskriver här det sociala lärandet där en dubbelsidig anpassning är 
nödvändig för att individen och gruppen ska kunna fungera som ett team. När gruppen 
fungerar som ett team och individerna anpassar sig till varandra möjliggörs en bättre 
kommunikation och tillgången till varandras kunskap kan ökas. Flera av respondenterna 
påpekar möjligheten till kunskapsutbyte genom att kunna rådfråga varandra i olika 
situationer vilket tyder på att det finns en öppenhet inom arbetsgruppen att dela med sig av 
kunskap såväl som att lyssna på andras råd. Här ser vi alltså en social interaktion mellan 
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arbetskamraterna som leder till ökad kunskap. Detta kräver dock ett engagemang från 
individen att vilja ta del av kunskap kring exempelvis en vårdtagare eller situation. Vi kan 
därför säga att individen lär genom ett praktiskt deltagande. Här menar Dewey (Hartman & 
Lundgren, 1998) liksom Wenger (1998) att ett lärande sker genom deltagande och att ett 
medlemskap i gruppen ur ett pedagogiskt perspektiv således skulle kunna beskrivas som en 
process där individen aktivt är med i det kunskapsutbyte och lärande som sker.    
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Framtida studier 
Vidare forskning inom organisationskultur skulle kunna vara att undersöka närmare de 
anställdas attityder angående den personliga utvecklingen. De flesta respondenter vilka 
deltog i studien är av uppfattningen att den personliga och professionella utvecklingen 
ligger på en relativt låg nivå. Det skulle därför vara intressant och viktigt att studera varför 
dessa attityder uppkommer. En förståelse för varför utvecklingen uppfattas som låg kan vara 
viktig för att man ska kunna stimulera lärandet på arbetsplatsen. Då andelen äldre personer 
växer i Sverige kan yrket inom hemtjänsten bli allt viktigare, och därför kommer det behövas 
mer personal. För att få en så bra kvalité på äldrevården som möjligt blir det av vikt att 
kunskapsöverföringen mellan anställda fungerar på ett tillfredställande sätt. En jämförelse 
skulle kunna göras mellan olika yrkesgrupper där man skulle kunna ta lärdom av varandra 
för att bygga upp en lärmiljö av högre kvalité på arbetsplatsen.  

Om tidsramen för denna undersökning varit större hade det varit intressant att även 
intervjua cheferna för att få deras uppfattning om hur arbetsgruppen fungerar och göra en 
jämförelse mellan svaren från de anställda och chefernas svar.  
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Bilaga 1 
 

Missiv 
 
Hej! 
 
Vi heter Pernilla Byström och Frida Edler och vi studerar sjätte och sista terminen vid 
beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet i Härnösand. Vi håller just nu på att 
skriva vårt examensarbete inom Pedagogik C. Vi skriver en uppsats där vi har valt att inrikta 
oss på ämnet organisationskultur. Vi är därför intresserade av att göra intervjuer hos Er 
angående de anställdas uppfattningar om den egna trivseln på arbetsplatsen. De svar vi får 
kommer bli ett viktigt underlag i diskussionsdelen i vårt examensarbete. Av denna 
anledning vore det mycket snällt av Er om ni har möjlighet att delta.   

Vi utlovar konfidentialitet vilket innebär att den information som vi samlar in inte 
kommer att kunna spåras till varken deltagarna eller organisationen. Intervjun är frivillig 
och kommer ta ca 20 minuter. Informationen kommer endast att användas i studiesyfte.  

 
Vid eventuella frågor ring eller maila oss gärna! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Pernilla Byström 
07X-XXXXXXX 
pernillab@hotmail.com 
 
Frida Edler 
07X-XXXXXXX 
frida.edler@gmail.com 
 

 
Vår handledare: 
Jan Perselli 
Lektor vid UTV 
Mittuniversitetet 
06XX-XXXXX 
  
  
  



Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

• (Kön) 
• Ålder 
• Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

 

Styrkor och svagheter 
• Trivsel Vad är trivsel för dig? Kan du beskriva trivseln på arbetsplatsen? 

 
• Medarbetare (beskriv en bra medarbetare, känner du dig påverkad av dina 

medarbetare i ditt sätt att utföra ditt arbete? Vad finns det för styrkor och svagheter i 
medarbetarskapet här?) 

 
• Delaktighet (Vad är delaktighet för dig? Känner du dig delaktig i organisationen? 

Har du möjlighet att påverka arbetet? Scheman, arbetsutförande osv. Finns det brister 
i delaktigheten? Vilka styrkor finns i delaktigheten inom organisationen?) 

 
• Ledarskap (Vad är bra ledarskap för dig? Vad finns det för styrkor och svagheter i 

ledarskapet här?) 
 

• Utveckling (professionell och personlig) 
Upplever du att dina medarbetare/ledare bidrar till din professionella utveckling? 
Hur hjälper ni varandra att utveckla det praktiska arbetet (för att göra ett så bra jobb 
som möjligt)? Upplever du att ditt arbete bidrar till din personliga utveckling? 
 
 

• Övrigt 


