
 

 

 

Institutionen för samhällsstudier Kandidat-
uppsats i sociologi 15hp, 2016  

 

Laget före jaget 
En kvalitativ studie om sammanhållning inom en 
arbetsplats 
 

Författare: Lina Johansson & Stina Norman 
Handledare: Glenn Sjöstrand 
Examinator: Magnus Persson 
Termin: HT16 
Ämne: Sociologi 
Nivå: III 
Kurskod: 2SO30E 



 

 

 

Abstract 
 
Title: The team before self: A qualitative study of cohesion in a workplace 

Authors: Lina Johansson & Stina Norman  

Leadership is considered one of the most important factors when it comes to the experi-

ence of a well-functioning workplace and therefore there are many studies about lea-

dership. 

      Our study aims to examine how the experiance of a well-functioning workplace can 

be explained by the cohesion instead of just leadership. To study the cohesion it has 

been important to ensure the corporate culture that prevails. We have studied this by 

examine the company's standards and values, the invisible culture. The study is con-

ducted at a company that is in the middle of a valuation process, which means that they 

do not have any formal values that they work for. Despite this, the employees have a 

common understanding of how the values of the company are perceived. This is a result 

of a strong cohesion. 

      The study is based on a qualitative approach where we conducted interviews with 

eight employees in a recruitment company in southern Sweden. 

      We have also done simple observations when we spent a lot of time at the com-

pany's office. We have analyzed our material using three key concepts; corporate cul-

ture, autonomy and roles. These concepts also became our keywords. The results of the 

study shows that a good cohesion is the key to a functioning workplace. Our conclusion 

is that it is not only the leadership that is the foundation for a well-functioning work-

place. Leadership is a contributing factor, but it is the leardership together with the em-

ployes that create a well-functioning workplace. 
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Sammanfattning 
Ledarskap anses vara en av de viktigaste faktorerna när det kommer till medarbetares 

upplevelser av en välfungerande arbetsplats och det finns därför många studier om just 

ledarskap.  

      Vår undersökning syftar till att undersöka hur upplevelsen av en välfungerande ar-

betsplats kan förklaras genom sammanhållning istället för enbart ledarskap. För att stu-

dera sammanhållningen har det varit av vikt att se företagskulturen som råder. Detta har 

vi undersökt genom att studera företagets normer och värderingar, alltså den osynliga 

kulturen. Studien är utförd på ett företag som är mitt i en värderingsprocess vilket bety-

der att de inte har formella värderingsord de jobbar efter. Trots detta upptäckte vi under 

studiens gång att medarbetarna hade en gemensam uppfattning när det gäller företagets 

värderingar. Detta är ett resultat av en stark sammanhållning. 

      Studien bygger på en kvalitativ ansats där vi genomfört intervjuer med åtta anställda 

på ett rekrytering- och bemanningsföretag i södra Sverige. Vi har även utfört enklare 

observationer då vi spenderat mycket tid på företagets kontor. Vi har analyserat vårt 

material med hjälp av tre centrala begrepp företagskultur, autonomi och roller. Dessa 

begrepp bli också våra nyckelbegrepp. Resultatet av studien visar att en god samman-

hållning är nyckeln till att medarbetarna upplever arbetsplatsen som välfungerande. Vår 

slutsats blir att det inte enbart är ledarskapet som är grunden för en välfungerande ar-

betsplats. Ledarskapet är en bidragande faktor men det är ledaren tillsammans med 

medarbetarna som skapar en sammanhållning och det skapar en välfungerande arbets-

plats. 
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1. Inledning 
En organisation kan liknas vid ett isberg där toppen av isberget är företagets struktur. 

Denna struktur skapas och påverkas av den största delen av isberget, det som ligger un-

der ytan. Det kallas för den osynliga kulturen och det är den vi ämnar undersöka för att 

förstå hur medarbetarna upplever en arbetsplats som välfungerande.  

      Att studera ledarskap är tämligen populärt och har gjorts i många olika former. De 

övergripande resultaten i tidigare studier är att ledarskapet är en av de viktigaste fak-

torerna för att en arbetsgrupp ska vara motiverade och effektiva. Ledarskapet är också 

viktigt för att de anställda ska må bra och med detta har kraven på att vara en bra ledare 

ökat. Vi ser dock en lucka i denna typ av forskning då vi menar att en ledare inte ensam 

kan skapa en god miljö för de anställda, utan det är någonting som utvecklas tillsam-

mans mellan de anställda och ledaren. Det går inte att leda en grupp om ledaren inte är 

accepterad av gruppen och därför menar vi att gruppen är lika viktig som ledaren när det 

kommer till att skapa en bra arbetsplats.  

      Enligt Björn Nilsson (2016) innehåller ledarskapet en social aspekt som handlar om 

gruppdynamiska faktorer. Detta gör att det inte är personliga egenskaper som är förkla-

ringen till vem som blir en bra eller dålig ledare, utan ledarskap är en inneboende del av 

gruppens verksamhet (Nilsson, 2016:152).  

      Vår studie är utförd på ett rekrytering- och bemanningsföretag där vi tagit del av en 

enkät som visar att de anställda är väldigt nöjda med sin ledare. Det har visat sig under 

studiens gång att medarbetarna är nöjda och upplever arbetsplatsen som välfungerande. 

Vi menar att upplevelserna av en god arbetsmiljö skapas när det finns en stark samman-

hållning i gruppen. Därför undersöker vi sammanhållningen med hjälp av begreppen 

företagskultur, autonomi och roller. 
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2. Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka hur upplevelsen av en välfungerande arbetsplats kan 

förklaras, detta kommer vi göra genom att undersöka sammanhållningen i en arbets-

grupp. Hur sammanhållningen skapas och upprätthålls kommer vi undersöka genom 

företagskultur, autonomi och roller. Vi använder oss av de här begreppen för de har 

kommit att bli centrala begrepp i vårt resonemang för hur sammanhållning påverkar 

upplevelsen av en välfungerande arbetsplats.  

 

För att kunna besvara vårt syfte har vi utformat tre övergripande frågeställningar: 

 

• Hur kan vi förstå medarbetarnas upplevelse av en välfungerande arbetsplats? 

• Vad är det som gör att en grupp utvecklar en bra sammanhållning? 

• Vilken roll har ledarskapet för att skapa sammanhållning? 

 

3. Forskningsöversikt 
3.1 Ledarskap 
Tidigare studier om ledarskap handlar till stor del om hur viktigt ledarskapet är i en 

grupp och hur ledarskapet påverkar de anställda. Enligt Björn Nilsson (2016) handlar 

ledarskapet om att motivera medarbetarna till gemensamma mål som är uppsatta. Detta 

kan endast ske om ledaren blivit accepterad av gruppen denne leder (Nilsson, 2016). 

      Vi har tagit del av studier som undersöker hur ledaren påverkar gruppen. Gemen-

samt resultat för dessa studier visar att ledaren har en viktig roll när det gäller de an-

ställdas hälsa, motivation och effektivitet. Enligt Theorell, Nyberg och Romanowska 

(2013), Chia-Chen (2004) är en bra ledare en person som leder sina anställda på ett mo-

tiverande och effektivt sätt. Forskningen visar att ett bra ledarskap är grunden för en 

välmående arbetsgrupp. För att kunna utföra ett bra ledarskap är team-coaching och 

motivation viktiga faktorer, de anställda måste känna att de har stöd från sin ledare. Di-

mas, Rebelo och Lourencos (2016) studie visar att coaching har en positiv effekt på hur 

de anställda blir motiverade och effektiva. Som ledare handlar det inte bara om att ge 

sina anställda lösningar på problem, utan det handlar också om att coacha dem till att 

lösa problemen på egen hand. Det sätts mycket press på ledaren att utföra ett bra ledar-

skap, eftersom det är grunden till att gruppen ska bli motiverad och effektiv vilket också 
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blir de viktigaste resultaten av de studier som gjorts om ledarskap (Dimas, Rebelo och 

Lourencos, 2016). 

      Vi har med hjälp av dessa studier förstått vikten av hur ett bra ledarskap påverkar en 

grupp.  Men istället för att göra ännu en undersökning på hur ledaren påverkar anställda 

kommer vi istället fokusera på gruppen och vilken roll ledaren har i relation till grup-

pen. Vi menar att för att kunna vara en bra ledare krävs det att ledaren är accepterad av 

gruppen. För att bli det krävs det en gemensam uppfattning från gruppens sida om hur 

en ledare bör vara och bedriva sin verksamhet. Dessa gemensamma uppfattningar skap-

as genom gemensamma normer och värderingar. Det blir därför en ingång till vår stu-

die, att se hur dessa normer och värderingar skapas och påverkar sammanhållningen. 

 
3.2 Normer, gruppdynamik och roller 
Enligt Baier & Svensson (2009) är normer inom en grupp något som skapas genom att 

medlemmarna i gruppen accepterar en handling eller beteende som ett normalt bete-

ende. Norm är ett begrepp som kommer från ordet norma på latin, vilket betyder rätte-

snöre eller regel, alltså något som man rättar sig efter. Normer är det man rättar sig efter 

och det som anser vara normalt beteende på just den platsen eller inom den gruppen. 

Normer är något som sker omedvetet mellan människor men det är också något som 

förs över till nya medlemmar i gruppen. Skulle någon i gruppen avvika från de normer-

na, alltså det accepterade beteendet kan det få konsekvenser för medlemmen av gruppen 

(Baier & Svensson 2009).  

      Malmberg och Sandberg (2012) har gjort en jämförande studie som handlar om hur 

normer inom ett arbetslag påverkar ett ledarskap. Studien har gjorts för att få en inblick 

i hur personal och chefer upplever att normer bildas och upprätthålls på arbetsplatsen. 

De studerar även hur normerna påverkar samspelet mellan personal och chef. Resultatet 

i deras studier visar att normer inte är något som de anställda direkt tänker på utan sna-

rare något som styr dem omedvetet. Detta kan leda till olika konsekvenser om de an-

ställda inte följer normerna som bestämts inom gruppen. Denna studie har fokuserat på 

hur ledaren sänder ut sina normer och blir i och med detta normsändaren till sina an-

ställda (Malmberg och Sandberg, 2012). För att förstå gruppens betydelse för ett ledar-

skap och hur en starkt sammanhållen grupp skapas kommer vi undersöka normerna 

inom företaget. Men istället för att undersöka hur ledaren sänder ut och skapar normer 

kommer vi undersöka hur normer skapas i en grupp, både genom ledaren och arbets-
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gruppen. Med hjälp av detta kan vi förstå hur gruppen och ledaren skapar sig normer för 

vad som är socialt accepterat. Hur gruppens struktur ser ut är någonting som påverkar 

beteendet i gruppen, relationerna ser olika ut beroende på om det är en stor eller liten 

grupp.  

      Önnevik (2010) menar att rollfördelningen kan påverka hur gruppen organiseras. 

Hur många som finns i gruppen, hur samarbetet ser ut och hur ofta gruppmedlemmarna 

är tillsammans är viktiga faktorer att känna till. Det kan bildas små grupperingar inom 

grupper som påverkar relationer och rollfördelningar inom hela gruppen. Förutsättning-

arna för att en ledare ska kunna leda gruppen på ett bra sätt är att känna till dessa fak-

torer (Önnevik, 2010:112). 

 

3.3 Företagskultur 
Tidigare studier vi tagit del av presenterar olika ledarskapsstilar och hur dessa stilar 

utspelar sig. Gemensamt för dessa studier är att de har undersökt vad kulturen har för 

påverkan på valet av ledarskapsstil. Resultaten visar att det finns en förväntan från or-

ganisationernas ledning för vilken typ av ledarstil ledaren förväntas använda sig av 

(Ahltorp, 2003, Svensson, Vinberg, Larsson, 2015, Heijel, 2012, Casimir & Ng, 2010). 

      Heijel (2012) skriver i studien Organisationskulturens och känsloarbetets inverkan 

på avdelningschefers ledarstilar om hur ledarstilar, organisationskultur och känsloar-

bete ömsesidigt påverkar varandra. Heijel beskriver att det finns olika ledarstilar som 

chefer använder sig av i organisationer och organisationernas ledning eftersträvar en 

viss typ av ledarstil som cheferna förväntas följa.  Heijel utgår från Bang (1999) som 

beskriver organisationskulturen som värderingar, normer, verklighetsuppfattningar samt 

grundläggande antagande mellan arbetarna. Resultaten av studien visar att organisat-

ionskulturen och känsloarbetet på företaget påverkar chefens val av ledarstil. Detta re-

sultat har framkommit genom intervjuer med åtta avdelningschefer och en respondent 

från ledningen i ett företag (Heijel, 2012). En annan studie som påvisar samma samband 

som Heijel (2012) är Buble och Pavic (2012). Syftet med studien var att undersöka hur 

organisationskulturen och valet av ledarskapsstil påverkade varandra. Den kvantitativa 

studien utfördes på 32 stora firmor med 500 deltagare. Resultaten visade ett starkt sam-

band mellan ledarskapsstilar och organisationskulturen (Buble, Pavic, 2012). Gemen-

samt för dessa studier är att de undersöker hur valet av ledarskapsstil påverkas av orga-

nisationskulturen och därmed blir ledarens roll det centrala i undersökningarna. 
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      Gideon Kunda (2006) beskriver i Engineering Culture: Control and Commitment in 

a High-Tech Corporation hur organisationskulturen utspelar sig inom ett företag. Det är 

en studie gjord på en organisation där arbetsgruppen beskrivs som homogen då de flesta 

är vita män i 25-30 års åldern. Det finns tydliga normer inom företaget hur man ska vara 

och hur man förväntas bete sig. Normerna är att medarbetarna ska jobba länge och 

mycket och jobba hårt. Det finns förväntningar på hur medarbetarna förväntas bete sig, 

både på arbetet och på fritiden. För att socialisera in medarbetarna så att de ska köpa de 

mål och värderingar som finns inom företaget använder sig chefen av olika praktiker. 

Det sker med hjälp av utbildningar, tävlingar, bonusar och team building. Genom dessa 

praktiker internaliserar medarbetarna normerna som chefen och företaget överför på 

dem och detta gör att de efter ett tag blivit införlivad i företagskulturen (Kunda, 2006). 

Det leder i sin tur till att medarbetarna internaliserat normerna och kulturen på ett sätt 

att de tar detta för givet och slutar sedan tänka själva, vilket vi kommer beskriva i våra 

teoretiska utgångspunkter med hjälp av Janis Irvings teori Groupthink (Irving, 1991).                         

Kunda menar att när en ny medarbetare kommer in i organisationen överförs dessa 

normer och värderingar, vilket leder till att det blir en slags monopolisering i hur man 

ska tänka. Företagskulturen har i denna studie lett till att medarbetarna upplever dessa 

normer helt naturligt utan att kritiskt ifrågasätta dem (Kunda, 2006).  

      Denna studie har hjälpt oss förstå hur företagskulturen utspelar sig och hur den upp-

rätthålls. Vi är medvetna om hur företagskulturen kan påverka ledarens val av ledarstil 

och hur företagskulturen upprätthålls, men vi kommer att ställa frågan annorlunda. Vi 

kommer fokusera på gruppens sammanhållning och för att förstå den måste vi förstå 

företagskulturen. Dessa studier kan vi använda som avstamp för det vi tänker göra, 

alltså förstå hur en starkt sammanhållen grupp skapar en stark företagskultur. Med ut-

gångspunkt i detta kommer vi fokusera på hur företagskulturen visar sig, hur den upp-

rätthålls och vilken påverkan den har för gruppen.    

      Vår studie utspelar sig på en annan typ av organisation än dessa tidigare studier, och 

därför blir andra faktorer viktiga att förklara. Vi kommer i teoriavsnittet argumentera för 

hur vi kommer att förklara vårt problem. 

3.4 Organisation 
För att förstå hur ledarskapet och gruppen är uppbyggd menar Oudhuis och Riestola 

(2016) att det är viktigt att se hur själva organisationen är konstruerad. Det är viktigt att 

förstå att det kan finnas påtryckningar på ledaren från själva organisationen ledaren ar-
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betar för. Oudhuis och Riestola lyfter fram olika krav som sätts på ledaren från ledning-

en inom en organisation. Östlund (2010) skriver i sin studie om vilka svårigheter mel-

lanchefer upplever. Hon menar att organisationer pressas i vissa riktningar och påverkas 

av förändringar i omvärlden. Det är viktigt att ta hänsyn till vad organisationen ställer 

för krav på deras ledare och vilka möjligheter organisationen ger ledaren och de an-

ställda (Östlund, 2010).             

     Vi tycker det är viktigt då vi måste ta hänsyn till vilka påtryckningar ledaren har från 

själva organisationen den arbetar för.  Det har under studiens gång varit av vikt att för-

stå hur ledaren påverkas av organisationen, då det kan ha en stor inverkan på hur ledar-

skapet kan utspela sig. 

 

3.5 Autonomi 
Allvin (2006) skriver om det nya arbetslivet och med detta menar han att företag, in-

stitutioner och myndigheter omstrukturerar och avreglerar sin verksamhet i syfte att 

uppnå en större flexibilitet och omställningsförmåga (s.3). I det nya arbetslivet har det 

utvecklats nya regler och normer som förutsätter att individerna själva kontinuerligt ska 

anpassa sitt arbete till de flexibla krav som ställs (s.17). Detta kallar Allvin för individ-

beroende flexibilitet för organisationen och innebär att arbetstagarna ska vara flexibla 

när det kommer till arbetstid, arbetsuppgifter och arbetets utförande (s.52). Allvin me-

nar att tillit är ett fenomen som uppträder i samband med att sociala relationer blir mer 

osäkra, problematiska och osynliga (Allvin, 2006).  

      Tidigare studier undersöker vad denna flexibilitet innebär för arbetstagarna. En arti-

kel skriven av sociologen Helen Peterson (2007) bygger på ett empiriskt material som 

består av 25 genomförda intervjuer med IT-konsulter mellan åren 2003–2004. Artikeln 

utgår från ett arbetstagarperspektiv och det övergripande syftet är att problematisera 

flexibilitet i arbetslivet utifrån arbetstagarnas upplevelser. Resultaten åskådliggör en 

diskrepans mellan arbetstagarnas förväntningar och vad de upplever att arbetsgivarna 

faktiskt erbjuder dem (s.38). Avregleringens grund kan sägas vara ett ömsesidigt förtro-

ende mellan arbetsgivare och arbetstagare. Resultaten visar också att arbetstagarna kan 

uppleva sig som utbytbara. Upplevelserna bygger på ett grundläggande förtroende mel-

lan arbetsgivare och arbetstagare (Peterson, 2007). I och med att arbetslivet de senaste 

åren har förändrats förväntas arbetstagarna vara mer flexibla och vi anser därför att det 

är av vikt att undersöka autonomi. Vi kommer undersöka autonomi och hur det påverkar 
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känslan av samhörighet med gruppen och även hur det påverkar tilliten mellan ledaren 

och de anställda.  

 

Med hjälp av den här tidigare forskningen har vi fått en förståelse hur ledarskap, grupp-

dynamik, styrning från en organisation och autonomi är viktiga aspekter när det kom-

mer till att skapa en god arbetsmiljö. Det är med hjälp av den här forskningen vi har 

hittat vilka faktorer som blir viktiga när vi ska förklara vårt problem. 

 
4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter vi har utgått ifrån när vi analyse-

rat det empiriska material vi samlat in. Vårt syfte med studien är att undersöka hur vi 

kan förklara upplevelsen av en välfungerande arbetsplats. Vi menar att upplevelserna av 

en välfungerande arbetsplats skapas när det finns en stark sammanhållning i gruppen. 

Givet vårt problem vill vi undersöka vilken påverkan företagskultur, roller och auto-

nomi har för samspelet i gruppen. Vi kommer därför förklara sammanhållningen med 

hjälp av dessa begrepp.  

 

4.1 Företagskultur  
Den första teorin vi kommer använda oss av för att förstå sammanhållningen i en grupp 

är det som Gideon Kunda kallar för företagskultur (Kunda 2006). Företagskulturen på-

verkas och skapas genom rådande normer och värderingar inom företaget. Enligt Kunda 

(2006) finns det en gemensam uppfattning om hur man ska bete sig på arbetet, både mot 

sina kollegor och mot människor utanför organisationen (Kunda, 2006). Detta leder 

enlig Nilsson (2016) till att individer i en grupp kommer bete sig relativt likartat ef-

tersom de rättar sig efter det som anses “normalt” i gruppen (Nilsson, 2016).  

      Tydliga värderingar och normer inom företaget gör det lättare för alla medarbetare 

att anpassa sig, vilket gör att företagskulturen blir starkare. Det blir därför viktigt för oss 

att undersöka hur normerna och värderingarna ser ut på företaget och med hjälp av det 

förstå hur företagskulturen ser ut och skapas. Enligt Kunda (2006) upprätthålls före-

tagskulturen genom att nya medarbetare socialiseras in i organisationen. Socialisations-

processen sker omedvetet och formas genom företagskulturen som finns. När alla med-

arbetare är en del av företagskulturen skapar det en sammanhållning eftersom alla med-

arbetare beter sig efter normerna. Normerna bildas både av medarbetarna i arbetsgrup-
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pen och av vad chefen väljer att sända ut för normer. Dessa normer leder till att det upp-

levs som att det finns ett rätt sätt att agera. Vilket gör att det blir en slags monopolise-

ring hur man ska tänka och medarbetarna kommer uppleva att det är helt naturligt att de 

här normerna finns utan att ifrågasätta dem. Detta sker genom både medvetna och 

omedvetna praktiker (Kunda, 2006). I en välfungerande organisation ska alla medarbe-

tare vara överens om företagets värderingar, och det ska inte spela någon roll vem man 

frågar, alla ska vara överens. Det är viktigt att förstå gruppens gemensamma uppfatt-

ningar för att se hur det påverkar sammanhållningen. 

      Vi kommer med hjälp av Kundas teori undersöka vilka praktiker som utförs på före-

taget för att överföra dessa normer och värderingar och även se det i relation till hur den 

fysiska miljön och omgivningen ser ut på kontoret, allt för att upptäcka hur normer och 

värderingar utsänds, både formellt och informellt. Vi menar att det finns en kultur som 

är informell i den mening att det inte finns skrivna regler om hur man ska bete sig.  

      Genom att undersöka de normer och värderingar som finns inom företaget blir också 

företagskulturen synlig. Det kan i sin tur hjälpa oss att förstå hur en god sammanhåll-

ning skapas och upprätthålls. I denna studie har det varit av vikt att förstå ledarens in-

verkan på företagskulturen och vi har därför studerat hur ledaren sänder ut och upprätt-

håller företagskulturen. 

 

4.2 Autonomi 
Tillit och förtroende är det som ger utrymme för människor att känna autonomi i sitt 

arbete. Autonomi innebär att en anställd känner tillhörighet till organisationen denne 

arbetar för. Jan Christer Karlsson (2008) belyser vikten av att en anställd måste känna 

att de har ett inflytande och ansvar i organisationen (Karlsson, 2008:131). När medarbe-

taren känner kontroll över sitt arbete infinner sig också en känsla av att man bidrar till 

företagets mål, vilket i sin tur kan leda till att den anställda känner ännu mer tillhörighet 

till företaget. Värdigheten i arbetet ökar när de anställda själva får bestämma över arbe-

tet. Ledaren måste känna att de anställda är kompetenta, ansvarskännande och utför sina 

arbetsuppgifter och därför är det viktigt att ledaren har tillit till sina anställda.  Ledaren 

måste dela ut ett förtroende och lita på att medarbetaren sköter sina uppgifter och med-

arbetarna måste känna att de får ett ansvar. Detta leder till att en förtroenderelation 

byggs upp. Om den anställde känner att den får kontroll över sitt arbete och tilldelas ett 
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inflytande i ett arbetslag är också risken mindre att denne gör motstånd mot organisat-

ionen (Karlsson, 2008). 

      För att förstå hur autonomi skapas undersöker vi hur tillitrelationen ser ut mellan de 

anställda och ledaren. Känslan av autonomi leder till ökad samhörighetskänsla i grup-

pen då alla är med och bidrar till organisationens mål. Det skapar behovet att känna ett 

inflytande i ett arbetslag och leder i sin tur till en ökad sammanhållning.  

 

4.3 Roller 
Gruppens sammanhållning kan också förklaras med hjälp av roller. Med roller menar vi 

det samspel som sker i arbetet mellan de anställda. Rollerna utvecklas genom gruppro-

cesser och är en del av skapandet av företagskulturen (Kunda, 2006). När ett växande 

företag anställer ny personal kan gruppdynamiken ändras. För att få en god samman-

hållning i en grupp krävs det att alla medarbetare har hittat sin plats i organisationen, det 

minimerar risken för en konkurrenssituation och ett bättre samarbete utvecklas (Nilsson, 

2016). När alla har hittat sina roller skapas det en Vi-känsla som i sin tur stärker sam-

manhållningen (Kunda, 2006). När nya medarbetare anställs skakas dessa roller om. 

Den som var sist in är inte det längre, det blir då viktigt att gruppen behåller samman-

hållningen. Det blir viktigt för oss att undersöka vilka roller som uttrycks för att se hur 

sammanhållningen i gruppen påverkas av detta. En grupp med stark sammanhållning 

leder till bättre prestationer och ger ökad tillfredsställelse (Nilsson, 2016). 

      En enskild persons roll kan ha stor inverkan på en grupp, om någon inte känner sig 

bekväm i sin roll eller känner en konkurrenssituation kan det ha en påverkan för hur 

sammanhållningen upprätthålls. För att en god sammanhållning ska upprätthållas krävs 

det alltså att alla medarbetare ska vara bekväm i sin roll. Vi menar att gemensamma mål 

och uppfattningar om var organisationen står är viktiga för sammanhållningen. 

      Organiseringen av själva arbetet är viktigt för att få anställda att jobba tillsammans 

mot samma mål och då krävs det en sammanhållning (Kunda, 2006). 

      Genom att studera rollerna kan vi förstå hur sammanhållningen påverkas när nya 

roller och positioner uppkommer. Alla måste hitta sin roll i gruppen för att sammanhåll-

ningen ska upprätthållas. 
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4.4 Negativa sidor av stark sammanhållning 
Det finns även en negativ sida av en starkt sammanhållen grupp. Som vi diskuterat i 

föregående stycke leder en stark sammanhållning till en bättre presterande grupp.  

Enligt Janis Irving (1991) är Groupthink ett begrepp som förklarar hur stark samman-

hållning i en grupp kan ge en motsatt effekt. Risken med en för stark sammanhållning i 

gruppen är att medlemmarna upplever de rådande normerna som helt naturligt och slutar 

ifrågasätta dem. Det handlar om att medarbetarna blivit så införlivade i normerna och 

värderingarna och månar om att upprätthålla den goda stämningen och sammanhåll-

ningen i gruppen, vilket leder till att ingen längre tänker kritiskt. Risken blir att chefen 

fattar felaktiga beslut om medarbetarna hellre sätter sammanhållning och relation i cent-

rum, än att ge den korrekta informationen till ledaren. Groupthink kan leda till att det 

skapas en slags tystnadskultur som leder till att gruppen fungerar sämre och att chefen 

kommer fatta sämre beslut. En grupp med för stark sammanhållning kan leda till att det 

inte finns utrymme för kritik och kan leda till en dåligt fungerande grupp i den bemär-

kelsen att fel beslut fattas (Irving, 1991).  

 

5. Metod 
5.1 Tillvägagångssätt 
Vi påbörjade vår studie genom att göra en forskningsöversikt om ledarskap och grupp-

dynamik och vi såg där en lucka i forskningen om hur gruppen påverkar arbetsmiljön. 

      Vi bestämde oss för att kontakta ett rekryteringsföretag då det passade vårt syfte 

bäst, detta eftersom ett rekryteringsföretag har ett tydligt resonemang om hur det går till 

när man ska anställa någon som ska passa in i en arbetsgrupp. Vi kontaktade en bekant 

som arbetade på ett rekryteringsföretag för att få tillträde till fältet. Därefter tog vi kon-

takt med ledaren för företaget och bokade in en intervju. Intervjun blev en förstudie till 

vår uppsats där vi fick information om hur företaget såg ut. Vi fick se resultaten av en 

enkät som gjorts nyligen, enkäten avsågs mäta hur nöjda medarbetarna var med sin le-

dare och den visade att medarbetarna var väldigt nöjd. Vi fick även reda på att de var 

mitt inne i en värderingsprocess och med utgångpunkt i detta blev vi intresserade att 

studera arbetsplatsen. Detta påverkade vilken litteratur vi fokuserade på och under stu-

diens gång har sedan forskningsöversikten och teorin utvecklats i samband med sorte-

ringen av vår empiri och därför utvecklat vår kunskap om ämnet successivt. 
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      Utifrån forskningens syfte föll det sig naturligt att utföra en kvalitativ studie, då vi 

ansåg att det var betydelsefullt att få ut ett rikt material från en organisation och ledare 

istället för att träffa flera olika organisationer. Då vi ville undersöka vilka skillnader och 

likheter medarbetare upplever på en arbetsplats.  

      Intervjuerna var semistrukturerade för att låta informanterna framhäva sin egen 

ståndpunkt vilket gjorde att informanterna blev mer fria att uttrycka sina egna tankar 

och åsikter (Dalen, 2008). 

      Utifrån tidigare forskning inom området ledarskap och gruppdynamik började vi 

utarbeta frågor vi ansåg vara relevanta för syftet med vår studie. Den första intervjun 

var orienterande för att få fram mer information om företaget, ledarskapet och gruppen. 

Vi utarbetade en halvstrukturerad intervjuguide med centrala teman, vi ställde öppna 

frågor vilket gjorde att informanterna fick möjlighet att associera dessa frågor själva och 

berätta öppet om sina egna livserfarenheter (Dalen 2008:31). Valet att ha en öppen 

första intervju var för att få nya infallsvinklar av ledaren som vi själva inte tänkt på. 

Intervjun spelades in, transkriberades, kodades och analyserades direkt efter. Utifrån 

analysen av den första intervjun utformade vi en ny intervjuguide avsedd för de an-

ställda på företaget. Vi kontaktade dessa via e-post och bokade in intervjuer, medarbe-

tarna bads avsätta 20-30 minuter per intervju. Intervjuguiden utformades med hjälp av 

tre huvudteman, det första temat var egna erfarenheter där informanterna fick berätta 

om sin erfarenhet av branschen. Det andra temat handlade om hur gruppen ser ut och 

det tredje temat handlade om deras syn på ledarskap. 

      För att få ett fokus på helheten av organisationen har vi även utfört enklare observat-

ioner. Observationerna ägde rum när vi besökte kontoret för våra intervjuer. Detta 

gjorde att vi fick en tydligare bild av hur organisationen såg ut. Vi observerade hur lo-

kalen och kontoren såg ut, hur tätt inpå varandra de anställda jobbade och vilken kon-

takt de anställda hade med varandra under en vanlig arbetsdag. 

 

5.2 Urval 
Genom att läsa på om tidigare forskning och tidigare studier fick vi en inblick i var vi 

kunde utföra vår studie för att få svar på forskningsfrågan. Valet föll därför på ett före-

tag med 13 medarbetare och en ledare för att få en djupare inblick hur det ser ut på ett 

specifikt företag. 
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      Intervjuerna gjordes med sammanlagt åtta personer, fyra män och fyra kvinnor. 

Samtliga intervjuer hölls mellan november och december 2016 och varade mellan 30-60 

minuter. Samtliga medarbetare i intervjuerna upplever att arbetsplatsen är välfungerande 

vilket betyder att vi inte kunnat se det avvikande fallet (Becker, 2008). Det gör att vår 

empiri inte har en stor variationsvidd när det kommer till upplevelserna av en välfunge-

rande arbetsplats och påverkar också våra resultat.  

       

5.3 Sortering 
Intervjuerna transkriberades och lästes igenom. Därefter sorterades materialet under de 

teman vi valde ut i första sorteringen, vilket var organisation, ledarskap, gruppdynamik 

och förtroende. Dessa kategorier skapades genom intervjuguiden tillsammans med tidi-

gare forskning. Detta för att få en överblick på svaren men inte låta oss låsas av dessa 

sorteringar (Rennstam, Wästerfors, 2015:68). Därefter gjordes en sammanfattning av 

varje intervju för att få en överblick av vad som sagts. Vi kunde hitta mönster och skill-

nader i informanternas utsagor och tillsammans med våra teorier kom vi fram till de nya 

kategorierna företagskultur, autonomi och roller. Efter dessa sorteringar började vi tolka 

materialet. 

 

5.4 Etik 
Den här studien är genomförd i enlighet med de forskningsetiska principer som veten-

skapsrådet tagit fram för samhällsvetenskaplig forskning. Det finns fyra huvudkrav som 

forskare inom samhällsvetenskap måste ta hänsyn till. Informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

      Informationskravet innebär att informanterna ska få information om studiens syfte 

och hur deras roll i projektet kommer att se ut. Vi informerade ledaren redan vid första 

kontakten vad studien kommer ha för syfte och vid första mötet klargjorde vi hur stu-

dien kommer gå till och vad vi kommer att undersöka. Efter första mötet med ledaren 

kontaktade vi de anställda på företaget, även där berättade vi vårt syfte med studien vid 

första kontakten. När vi sedan började med intervjuerna av de anställda, började varje 

intervju med en kort presentation om vart vi kom från, vad vi studerar och varför vi valt 

att intervjua det företaget. Vi informerade om vilka etiska överväganden vi kommer ta 

hänsyn till, att intervjuerna är anonyma, frivilliga och de har rätt att avbryta om de vill. 

Informanterna informerades även om att intervjun inte handlar om en personlig utvärde-
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ring av deras chef, företaget och att det inte heller är fokus på dem som individer. Vi 

informerade att studien handlar om hur en grupp anställda kan påverka en ledare och att 

vi kommer använda företaget för att studera detta fenomen. Vi har valt att använda oss 

av fiktiva namn i uppsatsen då vi använder oss av citat, detta för att behålla den utlo-

vade anonymiteten (Vetenskapsrådet). 

 

5.5 Metoddiskussion 
När studien tog fart var vi intresserade att studera hur arbetsgrupper fungerar och hur en 

grupp kan påverka en ledare. Under studiens gång har vi hittat andra infallsvinklar som 

vi upplevde mer intressanta. Efter de första intervjuerna upptäckte vi att de anställda och 

ledaren var väldigt lika i sitt sätt att tänka, detta ville vi förstå och förklara. Efter vi sor-

terat vårt material fann vi en tydlig företagskultur som är ett sätt att få en god samman-

hållning. Detta är en förklaring till deras lika tänkande. 

      Eftersom alla informanter uttrycker samma upplevelser betyder det att vi inte lyck-

ats hitta ett avvikande fall, vilket påverkar tolkningen av vårt resultat. Då man enligt 

Becker (2008) inte kan få ett trovärdigt resultat om undersökningen bara undersöker en 

sida.  

      Vi har diskuterat hur urvalet kan ha påverkat vårt resultat. Ledaren för företaget 

valde ut vilka vi kunde intervjua vilket har gjort att anonymiteten varit svår. Företaget 

har få anställda vilket också kan ha påverkat svaren under intervjuerna då risken att in-

formanterna inte kände sig helt trygga i att svara ärligt fanns och det kan ha funnits en 

rädsla att svaren kunde kopplas tillbaka till dem. Studien hade fått ett starkare resultat 

om vi hade intervjuat de nyaste i arbetsgruppen och de personer som fått sluta. Genom 

att intervjua de nya hade vi kunnat förstå hur tydliga de informella värderingarna är och 

hur de sänds ut. Eftersom vi endast intervjuat personer som jobbat där minst fem måna-

der har de redan blivit införlivade i företagskulturen och tänker på ett annat sätt än nå-

gon som precis börjat arbeta där.  

      Vi har även diskuterat hur epistemologiskt brott kan påverka hur vi drar våra slutsat-

ser från vårt material. Eftersom vi har undersökt de anställdas upplevelser av en välfun-

gerande arbetsplats har vi dragit egna slutsatser som påverkas av vår tolkning av materi-

alet och som i sin tur styrs av våra erfarenheter som forskare. Detta gör att vi har under-

sökt de anställdas föreställningar med hjälp av våra föreställningar och därför kan de 

inte betraktas som fakta. En annan sak som kan påverka hur informanterna väljer att 
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svara under intervjuerna är vår roll som forskare, de kan ha anpassat sina svar utifrån 

vår roll. Vår uppsats utgår från en induktiv ansats då våra slutsatser utgår ifrån vårt em-

piriska material. 

 

6. Presentation av företaget 
Studien är utförd på ett företag i södra Sverige som ingår i en större koncern. Koncernen 

har cirka 1000 medarbetare med 26 olika kontor i södra Sverige. Företaget vi har stude-

rat startade för fyra år sedan och har 13 medarbetare och en VD, företaget styrs av tre 

delägare och ligger mitt i centrum av staden. Lokalen är uppdelad i fyra rum där medar-

betarna sitter och arbetar. Vd:n sitter i ett rum bredvid två av de manliga medarbetarna. 

I de två andra rummen sitter kvinnorna som arbetar på företaget. Lokalen har ett fika-

rum med kök och rymliga mötes- och konferenslokaler en trappa upp. Utanför kontoren 

är det en vägg med bilder på medarbetarna. 

 

7. Redovisning av empiri 
Medarbetarna vi har intervjuat har alla olika bakgrund vad det gäller branscherfarenhet 

och utbildning. Deltagarna i undersökningen har allt från 12 års branscherfarenhet till 

att vara nyexaminerade från universitet till att inte ha någon utbildning inom branschen. 

Ledaren har jobbat inom branschen i över 10 år och var med och startade upp detta före-

tag. I redovisningen av empirin har vi valt att kalla ledaren för Anders. Resterande del-

tagare i studien har vi valt att kalla Erik, Johanna, Anna, Linda, Johan, Elin, Gustav.  

 

7.1 Företagskultur 
När vi bad informanterna beskriva deras arbetsgrupp upptäckte vi att det fanns en väl-

digt gemensam uppfattning om hur de valde att beskriva gruppen. De använde uttryck 

som öppen, varm, trygg, stabil och rolig. Gruppen beskrivs som homogen, där alla har 

ett intresse för människor. Det som framkom från flest informanter var ordet familjär. 

 

“... vi brinner ju alla för människor, vi är alla nyfikna och det gör oss ju också 

homogena. Utåtriktade är vi alla mer eller mindre, väldigt rolig grupp tycker jag”  

-Johanna 
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“Jag tror i övrigt att det är väldigt familjärt och avspänt och det är väldigt fritt, vi 

rör oss mellan varandra, utrymmet i korridoren är fritt. Väldigt familjärt men med 

en professionell touch när det väl behövs.”  -Johan 

 

“... vi uppfattas som väldigt öppna och välkomnande, både mot våra egna medar-

betare internt men också mot våra konsulter, det är en varm atmosfär”  

-Erik 

“En väldigt öppen grupp skulle jag vilja säga, målinriktade men fokuserar ändå 

väldigt mycket på att ha roligt också” -Anna 

 
7.1.1. Arbetsmiljön 
Informanterna beskriver att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen, detta uttrycker sig 

när de förklarar att de kan fråga vem som helst på kontoret om de har en fråga.  

 

“Har jag en fråga så vänder jag mig om och frågar även fast det kanske inte be-

rör den personen.”  -Linda 

 

“Har jag en fråga så ropar jag liksom ut den, eftersom vi sitter dörr i dörr.” 

-Johan 

Informanterna beskriver det som ett klimat där det är okej att göra fel, vilket också är 

någonting ledaren ofta poängterar. Det är en tillåtande arbetsmiljö där man få misslyck-

as. Man bör däremot inte göra samma misstag flera gånger.  

 

“Sen kan man få misslyckas, det är fine! Men man kanske inte gör samma misstag 

hela tiden…“...sen är det viktigt att skapa förutsättningar där det är en tillåtande 

miljö där man får misslyckas” -Anders 

 

Mer eller mindre alla informanter nämner att det är varje individs eget ansvar att “räcka 

upp handen” när man känner att det blir för mycket eller uppgiften är för svår. De ut-

trycker det som väldigt viktigt och de litar på att alla tar eget ansvar för detta. Det måste 

vara den enskilda individens ansvar eftersom ingen har tid att kontrollera varandra. En 

informant beskriver det som att det finns risk för ett sämre resultat om detta inte görs 

och det är därför väldigt viktigt att våga säga till om man inte hinner med.  
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“Kan man inte så räcker man upp handen. Har man inte räckt upp handen däre-

mot kan man få det jobbigare.” -Johanna 

 

“...det har vi jobbat jättemycket med, att det är upp till var och en att räcka upp 

handen.” -Erik 

 

Organisationen har ingen individuell bonus, utan vinsterna de gör går till att göra aktivi-

teter med hela arbetsgruppen. Anders menar att detta minimerar risken för en konkur-

renssituation mellan medarbetarna och gör det också lättare att samarbeta. 

 

“Vi har ju satt upp att det inte finns någon individuell bonus för någon…" och då 

blir det ingen intern konkurrens på det viset, då kan man samarbeta”. – Anders 

 

7.1.2 Värderingar 
Vi har genom våra intervjuer försökt få ett grepp om hur normerna och värderingarna 

ser ut på företaget, detta har även skett genom att studera hur lokalerna ser ut. Företa-

gets värderingar har bl.a. blivit synliga när vi frågat intervjupersonerna hur de beskriver 

arbetet och hur relationen till kollegorna ser ut. Det visade sig vara viktigt att ta sitt eget 

ansvar, våga säga till om man behövde hjälp och leverera resultat.  

      När vi frågade informanterna om de kunde nämna företagets värderingsord beskrev 

alla att organisationen är mitt inne i en värderingsprocess, vilket betyder att det inte 

finns några tydligt skrivna värderingar som företaget arbetar utifrån. Medarbetarna är 

tillsammans med ledaren aktiv i denna process och de ska gemensamt välja ut vilka ord 

de vill sätta som sina värderingar. Detta nämns som en lång process som kan ta väldigt 

lång tid att få klar, för att värderingarna ska bli så tydliga som möjligt och att alla vet 

vad de står för.  

 

“... det är så lätt i en organisation att det här är våra värderingar som någon har be-

stämt och så pratar man inte om dem, men de står där, men det är ingen som riktigt 

fattar vad de betyder”  -Anders 

 

När vi bad informanterna svara på vilka värderingsord de tyckte skulle passa in på före-

taget svarade alla utifrån sin egen synvinkel. Trots detta och att företaget inte har tydliga 
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värderingsord var informanterna relativt enade vilka ord de ville sätta på företaget. 

Många nämnde ord som: ödmjuk, ärlig, förtroende, enkelhet, affärsmässiga, mod, ly-

hörd och serviceinriktade.  

 

“det känns som att vi är ganska enade om vart vi står, men inte att vi har de här 

värdeorden som många företag jobbar för.”  -Linda 

 

7.2 Autonomi 
Förtroende är ett ord som återkommer i de flesta intervjuer. De beskriver att ledaren ger 

ut ett förtroende till sina anställda, vilket i sin tur leder till att de anställda får ett förtro-

ende för ledaren.  

 

“Får man förtroende så har man lättare att ge förtroende” -Anna 

 

“Anders är inspirerande för mig för jag vet att Anders har lång branscherfaren-

het..." Anders har kompetens helt enkelt, och det tycker jag ger en ganska stor 

trygghet som anställd” -Anna 

 

“Just för att Anders har så mycket erfarenhet och sättet Anders uttrycker sig så 

får man förtroende för Anders” – Elin 

 

Förtroendet bygger till stor del på att ledaren ger medarbetarna fria tyglar att klara av 

sina uppgifter och inte övervakar sina anställda. Detta uppskattas av de anställda då de 

upplever att det blir en ärlighet mellan dem.  

      De beskriver det som att ledaren har koll på vilka processer de arbetar med, vilket 

också gör att de känner att de kan fråga honom om det är någonting de behöver hjälp 

med. Men ledaren har inte koll på detaljerna inom processen. Det finns enligt ledaren en 

övergripande koll på processerna de anställda är i, men absolut inte på detaljnivå. 

 

“I detalj har jag inte koll, det släpper jag helt, det får de lösa själva. Jag petar 

inte i det alls” -Anders 
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Ledarskapet är någonting som alla informanter är väldigt nöjda med. Detta uttrycks tyd-

ligt i hur informanterna förklarar och sätter ord på ledarskapet. Ledarskapet beskrivs 

som rakt, tydligt och personligt. Denna tydlighet och rakhet var någonting som en del 

av informanterna beskriver som ovant i början. De var inte vana vid att få direkt feed-

back från chefen. 

 

“Det var nytt för mig att han säger det han tycker och tänker, det är rak feedback 

och det tog väl en tid kan jag säga nu i efterhand att förstå.” -Erik 

 

Denna direkta feedback är någonting som de flesta informanter tycker är väldigt bra, då 

de menar att de slipper gå runt att oroa sig för att de gjort något fel.  

 

“Jag behöver inte gå och gissa liksom, utan säger han ingenting så är det ingen-

ting” 

“...han har alltid hållit det han har sagt, man behöver inte fundera liksom” –Elin 

 

Under våra intervjuer har det framkommit att ledaren har fått ett förtroende från organi-

sationens ledning, vilket betyder att han har väldigt stora möjligheter att styra på det sätt 

han anser bäst. 

      Ledaren beskrivs även som operativ i den bemärkelsen att ledaren alltid finns till-

gänglig på kontoret.  

 

“Vi har liksom inte en chef som kommer in, stänger in sig på sitt kontor och så får 

man knacka på dörren. Utan Anders verkar och är bland oss hela tiden” -Johan 

 

“Jag har aldrig haft någon chef innan som varit så operativ” -Elin 

 

Det finns enligt Kunda (2006) olika praktiker för att förmedla företagskulturen. De 

praktiker vi har studerat är på vilket sätt ledaren på företaget för ut sina värderingar med 

hjälp av veckomöten och individuella utvecklingssamtal samt hur den fysiska omgiv-

ningen ser ut för att styrka företagets kultur. 

      När vi ställer frågan hur informanterna ser på sin egen utveckling inom företaget är 

alla enade om att var och en av medarbetarna har genomgått en bra utveckling. Alla 
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känner att de har utvecklats under tiden de arbetat inom företaget och det finns plats för 

dem att fortsätta utvecklas.  

 

“Anders är coachande och är väldigt mån om att alla här ska utvecklas. Det mär-

ker man att det är jätteviktigt för Anders” -Elin 

 
7.3 Roller 
Företaget är inriktad på både bemanning och rekrytering och därför är arbetsgruppen 

indelad i dessa olika avdelningar. En grupp jobbar med rekrytering, en annan med be-

manning och en grupp är inriktade på försäljning. Kontoret är uppdelat så att de an-

ställda sitter tillsammans utifrån vilken avdelning de jobbar på. När gruppen var ny och 

hade färre medarbetare var gruppen inte lika tydligt indelad i dessa avdelningar. Infor-

manterna har uttryckt att detta skapade en känsla av otydlighet i uppdelningen av ar-

betsuppgifter då rollerna var otydliga. En informant beskriver det som att alla “sprang 

åt samma håll” när det kom till arbetsuppgifterna. Indelningen av arbetsuppgifter har 

förstärkts genom att fler anställts och därmed har rollerna blivit tydligare.  

 

“alla sprang liksom åt samma håll arbetsuppgift mässigt, det var inte så uppdelat 

som det är idag.” –Linda 

 

Det har blivit tydligare roller senaste året, i och med detta vet alla informanter tydligare 

vad som krävs av var och en.  

      Informanterna beskriver att alla på kontoret har olika titlar inom företaget, de är 

dock noga med att förklara att dessa titlar inte har någon betydelse för hierarkin inom 

gruppen. Titlarna är endast till för uppdelning av arbetsuppgifterna och för att underlätta 

för deras kunder. Det beskrivs som en väldigt platt hierarkisk organisation. Alla är lika 

värda och alla har samma röst i företaget.  

 

“Här har man ju en väldigt platt organisation, O hierarkisk, tack och lov!” -Erik 

 

“Även om det här absolut inte är en hierarkisk organisation så kan det vara det 

informella liksom, ens informella status tror jag är ofrånkomligt” -Elin 
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“Vi har ju titlar men det är bara utåt, men internt är alla lika mycket värda och 

alla har lika mycket talan och samma rätt vid alla möten.” -Linda 

 

Någonting som tas upp i ett flertal av intervjuerna är att individens roll förändras när 

man inte längre är sist in i gruppen. 

“Jag känner mig väldigt ny i min tjänst, men samtidigt så är jag inte sist in och 

sen kommer det flera” –Elin 

 

Detta citat är från när vi frågat en av informanterna hur gruppen påverkas när en ny 

medarbetare anställs: 

“Det blir nya positioneringar, den som var sist in är inte längre det, bara det på-

verkar ju den personens position i gruppen” -Johanna 

 

Ledaren nämner att det är viktigt att anställa medarbetare med rätt egenskaper. Ledaren 

menar att personen måste ha rätt värderingar och han har en känsla för om den nya 

kommer passa in i gruppen eller inte.  

 

”Man kan ha hur mycket kompetens som helst, men om egenskaperna och värde-

ringarna inte ligger rätt, då har det ingen betydelse”. –Anders 

 

Inom gruppen nämner några av informanterna att det finns två typer av personligheter, 

en grupp är introvert och en extrovert grupp. Detta beskrivs inte som ett problem, sna-

rare tvärtom. De beskriver det som ett sätt att komplettera varandra. Alla medarbetare är 

beroende av varandra för att utföra sitt arbete. De beskriver det som en “kedja” där alla 

avdelningar tar hjälp av varandra då alla arbetar i olika processer mot samma mål. In-

formanterna beskriver att alla måste ha en bra kommunikation för att kunna samarbeta. 

Det gör att de är beroende av varandra för att arbetet ska fungera.  

 

“Vi är jätteberoende av varandra, vi är ju så. det är som en kedja i våra proces-

ser.” -Anna 

 

“Jag tror alla har hittat sin plats och jag tror vi kompletterar och har hittat en 

bra kombination, vi har väldigt roligt tillsammans.” -Johanna 
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Informanterna berättar att de gärna pratar om sina privatliv med varandra och de ut-

trycker sig som att de känner varandra väldigt väl. Sammanhållningen visar sig endast 

på arbetstid, då de flesta informanterna nämner att ingen av medarbetarna umgås på 

fritiden. Detta är någonting som beskrivs som en självklarhet då alla är i olika faser i 

livet. En informant tror att det är viktigt att inte umgås för mycket privat när det är en 

liten arbetsplats eftersom de arbetar tätt ihop. 

 

 “... framförallt tror jag att man tröttnar på varandra” -Johanna 

 

“... vi skulle kunna gå på AW och sånt, men vi gör inte så jättemycket utanför.” 

 -Linda 

“Skulle säga att det är bra sammanhållning men inte så att man umgås på friti-

den.” –Gustav 

 

Informanterna beskriver det som en lätt grupp att komma in i, detta för att gruppen är 

väldigt öppen och nyfiken och gärna vill lära känna de nya som anställs. Arbetsmässigt 

beskriver informanterna att det är en prestigelös grupp att komma in i.  

 

“Det går inte att komma in här och vara en ensamvarg, man måste ge och ta. 

Inte någon prestige, det är lite grann laget före jaget.” -Erik 

 

“Öppna, varma människor som är prestigelösa på ett sätt.” -Elin 

 

De nya som anställs får ingen lång upplärningstid då de snabbt sätts in i arbete. 

 

“Börjar man idag så får man ju i princip börja jobba nästa dag.”  -Anna 

 

Det är någonting som informanterna tyckte var ovant när de själv började men anser nu 

att det är positivt.  

 

“det blev väldigt snabba ryck, så det har gjort så att utvecklingen har tvingats på 

lite, vilket har varit jättegivande och jätteläskigt i början såklart” –Anna 
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7.4 Enkät 
För att mäta hur nöjda medarbetarna är med sin ledare har det gjorts en enkät. Både che-

fen och medarbetarna får svara på frågorna i enkäten. Frågorna förväntas besvara fem 

olika utmaningar på hur medarbetarna upplever ledaren. Den första utmaningen är hur 

ledaren är som förebild, vilket handlar om att ledaren står för sitt ord, är tydlig med sina 

värderingar och vågar erkänna sina misstag.  

      Den andra utmaningen är hur ledaren är som visionär, detta innefattar hur ledaren 

förmedlar en positiv framtidstro, inspirerar sina medarbetare, lyfter fram goda arbetsin-

satser och hjälper medarbetarna att identifiera personliga ambitioner och målsättningar. 

      Den tredje utmaningen är ledarens förmåga att utmana och inkluderar förmågan att 

uppmuntra medarbetarna att framföra sina egna åsikter, stötta dem att prova nya arbets-

sätt, uppmuntra medarbetarna att våga ge feedback och avsätta tid till utveckling av be-

fintliga arbetssätt. Den fjärde utmaningen är frigöra och handlar om att ge medarbetarna 

möjlighet att påverka sitt arbete, delegera ansvar, coacha medarbetare att ta sig an nya 

utmaningar, visa att man tror på medarbetarnas kompetens och förmåga. Den femte och 

sista utmaningen enkäten förväntas besvara är hur ledaren uppmuntrar sina medarbetare 

genom att visa uppskattning genom beröm och komplimanger, stötta vid mindre lyck-

ade resultat, vara aktiv i vardagen och fira när det går bra. Tabellen nedan redovisar 

både chefens egen skattning på sitt ledarskap och medarbetarnas. Resultaten visar att 

ledaren har gjort en lägre skattning på sitt ledarskap och att medarbetarna har värderat 

honom högre. Enkäten visar att det finns en stor nöjdhet med chefen. 
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7.4.1 Resultat av enkäten 

 
Den övre tabellen visar medarbetarnas och ledarens skattning av ledarskapet utifrån 

fem olika utmaningar. Resultatet visar att medarbetarna har skattat ledarskapet högre 

än ledaren. Den nedre tabellen visar spridningen av medarbetarnas svar på frågorna. 

Resultaten visar att medarbetarna är i eniga om vad de tycker om ledarskapet då det 

inte är stor spridning. 

   

8. Analys 
I detta kapitel presenteras analysen av vår empiri. För att förstå hur medarbetarna upp-

lever arbetsplatsen som välfungerande har vi valt att analysera empirin med hjälp av 

begreppet sammanhållning. Vi kommer förklara hur sammanhållning skapas genom 

företagskultur, autonomi och roller.  
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Sammanhållning  
 
8.1 – Genom Företagskultur 
8.1.1 Språkbruk 
En företagskultur skapas genom gemensamma normer och värderingar, när en företags-

kultur skapas bidrar det också till ett gemensamt språkbruk av medlemmarna inom kul-

turen. Det gemensamma språkbruket bildas av gemensamma uppfattningar och leder till 

att de uttrycker sig på likartat sätt. Det tydliga praktiker vi har sett som uttrycker ett 

gemensamt språkbruk är orden de använder för att beskriva organisationen (Kunda, 

2006).  

      Informanternas gemensamma språkbruk blir synligt när de ska beskriva sin arbets-

grupp. De använder sig av samma uttryck såsom familjär och öppen, vilket tyder på att 

det utvecklats generella uppfattningar om hur gruppen är, vilket sedan visar sig när de 

ska beskriva gruppen med ord.  

      Det kommer också till uttryck när de ska beskriva sin ledare, då ledaren uttrycks 

som rak och ärlig. De flesta informanter nämner att det är viktigt att alla medarbetare 

måste våga “räcka upp handen” när de känner att de inte hinner med arbetsuppgifterna 

eller behöver hjälp med något. Det tyder på ett gemensamt språkbruk som utvecklats 

inom organisationen och som är deras uttryck för att be om hjälp. Förtroende och ärlig 

är även ord som används bland de flesta informanter och tyder på att det är en viktig del 

inom företagskulturen. Ett gemensamt språkbruk kan leda till en starkare samhörighets-

känsla och leder i sin tur till en starkare Vi-känsla, vilket påverkar sammanhållningen i 

gruppen (Kunda, 2006). Detta kan inte endast förklaras med språkbruk utan det är också 

ett resultat av de informella värderingarna som finns i företaget. De informella värde-

ringarna leder i sin tur till det gemensamma språkbruket.  

 

8.1.2 Värderingar 
Normer och värderingar har inte bara skapat ett gemensamt språkbruk utan även en spe-

cifik arbetsmiljö, vilket också är en del av företagskulturen. 

      Genom arbetsmiljön som vi beskrivit i empirikapitlet kan vi se att det har skapats ett 

klimat där det är okej att fråga om hjälp, där det okej att misslyckas och där samarbete 

är viktigt. Den här miljön kommer till uttryck genom att den beskrivs som en tillåtande 

miljö där man får misslyckas och göra misstag. Genom att våga be om hjälp och samar-

beta skapas en starkare sammanhållning vilket gör att det skapas ett förtroende mellan 



 

 

 

 29 

medarbetarna (Kunda, 2006). Det skapar också ett förtroende till ledaren eftersom leda-

ren har skapat ett klimat där det är okej att misslyckas. Vi tar det här som ett tecken på 

att sammanhållningen har påverkats genom den rådande arbetsmiljön.  

      Som vi tidigare nämnt uttrycker informanterna att det är en familjär känsla i grup-

pen. Detta är inte bara ett tecken på ett gemensamt språkbruk utan tyder också på en 

gemensam uppfattning om stämningen på arbetsplatsen.  

      Den fysiska miljön i lokalen kan också vara en bidragande faktor till den familjära 

känslan. Kontoret är indelad i olika rum, där alla har dörrarna öppna vilket är en bidra-

gande faktor till den öppna och gemensamma stämningen som i sin tur skapar en famil-

jär känsla. På väggarna sitter bilder på alla de anställda vilket också ger ett intryck av en 

familjär känsla då bilderna gör det personligt. Den fysiska miljön är ett sätt för ledaren 

att sända ut en känsla och stämning mellan medarbetarna för att skapa och upprätthålla 

företagskulturen.  

      Som beskrivits i empirikapitlet är företaget under en värderingsprocess där det ge-

mensamt ska hitta de värderingar företaget står för. Då värderingsprocessen sattes igång 

i samband med våra första intervjuer var alla informanterna införstådda med vad värde-

ringar innebär. Det här kan också vara förklaringen till att de uttrycker dig likartat.  

      Informanterna berättar att de kan fråga vem som helst på kontoret om de har en 

fråga vilket skapar ett öppet klimat. Det är okej att göra misstag vilket också är en be-

skrivning på varför det uppfattas som ett öppet klimat. Det skapar en miljö där medarbe-

tarna vågar prova att lösa uppgifter själva eftersom man får misslyckas och det är också 

okej att be om hjälp. Det här ser vi också som en del av företagskulturen, då vi menar 

att det beskriver hur värderingarna ser ut på arbetsplatsen. Det är en miljö som ledaren 

har skapat tillsammans med medarbetarna och gör att tilliten och förtroendet stärks vil-

ket är en viktig del för sammanhållningen.  

 
8.1.3 Hur ledaren förmedlar företagskultur 
Informanterna beskriver deras ledare som rak och ärlig vilket är något som de anser vara 

bra men ovant. Ledaren ger medarbetarna direkt feedback och de behöver aldrig fundera 

på om de gjort något bra eller dåligt. Det här är också någonting som skapar en tillit 

mellan ledaren och de anställda.  

      Ledaren är rak och ärlig och sänder ut det till sina medarbetare vilket gör att de 

också vågar vara rak och ärlig. Detta skapar en företagskultur där värderingarna är att 

man ska vara öppen och prata om allt och ingen behöver fundera på vad någon tycker. 
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Detta är någonting som alla informanter benämner som positivt och är därför en del av 

varför det uppfattas som en bra arbetsplats. Ledaren skapar tillsammans med sina an-

ställda denna företagskultur eftersom han i detta fall sänder ut sina normer och de an-

ställda agerar utifrån dessa.  

      Andra praktiker som ledaren utför för att förmedla företagskulturen är genom veck-

omöten, individuella utvecklingssamtal och daglig coaching (Kunda, 2006). Ledaren 

börjar veckomötena med att gå igenom övergripande siffror och mål tillsammans med 

medarbetarna vilket gör att ledaren inkluderar medarbetarna i hela organisationen. Det 

gör också att medarbetarna blir ännu mer införlivade i företagskulturen. Genom att göra 

alla medarbetare delaktig i målen och vinsterna företaget gör skapar det en sammanhåll-

ning då alla medarbetare arbetar mot samma mål och var och en känner sig delaktig i 

vinsterna.  

       En förklaring till att sammanhållningen är stark trots att nya medarbetare börjat, är 

att ledaren är noga med att den som anställs ska passa in i gruppen. Som vi skriver i 

empirikapitlet anställer ledaren personer som enligt honom har rätt värderingar, detta för 

att kunna utföra sitt arbete men framförallt för att passa in i gruppen. Vi tolkar det här 

som hans sätt att behålla den goda sammanhållningen och det minimerar risken för att 

sammanhållningen ska påverkas. Det blir ett sätt för honom att se till att företagskul-

turen upprätthålls och det i sin tur leder till sammanhållning.  

      Då ledaren har stort förtroende från organisationens ledning har han möjlighet att 

leda sin grupp utifrån det han anser är bäst. Han har möjlighet att utföra sitt ledarskap 

utan påtryckningar ovanifrån och det gör att han kan förmedla och skapa den företags-

kultur som han anser är mest fördelaktig för företaget och gruppen. 

 

8.2 – Genom autonomi 
8.2.1 tillit och förtroende 
Som vi skrivit i föregående stycke skapas förtroende genom arbetsmiljön, men det 

skapas även genom autonomi och detta kommer vi analysera i detta stycke. 

      Informanterna beskriver att ledaren ger de anställda fria tyglar att lösa sina uppgif-

ter. Genom att ge de anställda fria tyglar ger ledaren ut ett förtroende till de anställda. 

Förtroendet bygger i det här fallet på att de anställda måste ta ett eget ansvar att lösa 

sina uppgifter och att ledaren inte kontrollerar hur de sköter sina uppgifter. Detta blir ett 

sätt för de anställda att känna värdighet i arbetet. Vilket skapar en miljö där ledaren 

känner ett förtroende för sina anställda. Medarbetarna har ett eget ansvar att säga till när 
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det blir för mycket och om de inte klarar av sina arbetsuppgifter. Ledaren kan lita på att 

om de anställda inte “räcker upp handen” kan de lösa arbetsuppgifterna de blivit tillde-

lade. Det här skapar en trygghet för ledaren och det skapar en känsla hos de anställda att 

de känner autonomi i sitt arbete.  Vi har sett att det byggts upp en förtroenderelation 

mellan ledaren och de anställda.  

      Det kan förklara den goda sammanhållningen i gruppen och kan vara en förklaring 

till varför de anställda anser att det är en välfungerande arbetsplats. Om en medarbetare 

inte känner autonomi blir risken större att de gör motstånd mot organisationen, vilket 

inte har uttryckt sig på den här arbetsplatsen. Att känna sig delaktig i arbetet är en viktig 

förklaring till hur en god sammanhållning uppkommer. Ett sätt för ledaren att inkludera 

sina medarbetare och få dem att känna autonomi är genom de mötena vi nämnde i före-

gående stycke. Genom att hela tiden informera de anställda hur de ligger till och vilka 

vinster som görs så känner de anställda att de har ett inflytande i organisationen (Karls-

son, 2008). Genom att de nya direkt sätts in i arbete gör det att de känner dig delaktig i 

gruppens vinster och mål, det här gör att de nya medarbetarna kommer in i gruppen 

snabbare och gör att sammanhållningen inte påverkas negativt.  

      Ett sätt att få tillit och förtroende är genom att ha mycket erfarenhet då det bidrar till 

god kunskap om branschen. Detta är någonting ledaren för företaget har och är någon-

ting som informanterna nämner som tryggt. De får en tillit till sin ledare eftersom leda-

ren besitter kunskaper och erfarenheter inom branschen. 

      Ledaren delar ut ett förtroende till sina anställda genom att inte kontrollera uppgif-

terna medarbetarna arbetar med. Ledaren ger således ut ett eget ansvar till de anställda, 

där de självständigt får lösa arbetsuppgifterna (Allvin, 1998). Ledaren bygger på så sätt 

upp förtroenderelationen med de anställda. Dock finns det informella sätt för en ledare 

att ha kontroll på de anställda och deras arbetsuppgifter. Det sker genom vissa praktiker 

av ledaren som en informell kontroll, vilket gör att medarbetarna inte upplever det som 

ett sätt att kontrollera dem (Karlsson, 2008). 

      Ledaren beskrivs som operativ vilket gör att han spenderar mycket av sin tid på kon-

toret med de anställda, det leder till att ledaren har en övergripande koll på vad de an-

ställda gör. Ett annat sätt för ledaren att ha kontroll sker genom veckomöten och indivi-

duella samtal som sker var 6:e vecka. De anställda förklarar också att det finns en daglig 

coaching. Det här blir ett sätt att mäta deras prestationer samtidigt som ledaren hela ti-

den har koll på dem.  
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      När det börjar en ny medarbetare på företaget beskriver informanterna det som att 

den nya sätts in i arbete direkt.  Ledaren lämnar alltså i det här fallet ut ett förtroende till 

den nya för att se hur den löser sina arbetsuppgifter. Detta blir ett sätt att testa förtroen-

derelationen mellan den som är nyanställd och ledaren. Att sättas direkt in i arbete gör 

också att den anställda känner sig delaktiga i företaget i och med att den är med och 

bidrar till vinsterna företaget gör. Vilket gör att den nya direkt får känna värdighet i ar-

betet. 

      Som vi beskriver i empirikapitlet ser alla positivt på sin utveckling inom företaget, 

det ser att de har utvecklats och de känner också att de har en möjlighet att utvecklas 

mer. Detta gör att de anställda känner autonomi, vilket är en bidragande faktor till att de 

anställda upplever arbetsplatsen som välfungerande.  

 

8.3 – Genom roller 
Som vi redovisat i föregående stycke skapas autonomi genom en känsla av delaktighet i 

företaget, på samma sätt skapas autonomi genom att en individ hittar sin roll i organisat-

ionen.  

      Genom att hitta sin roll i organisationen uppstår en känsla av att känna sig behövd. 

Informanterna beskriver det som att alla medarbetare kompletterar varandra. Att kom-

plettera varandra innebär också att det inte uppstår en konkurrenssituation.  Det menar 

vi stärker gruppens sammanhållning. En samarbetande grupp är ett en sammanhållen 

grupp. Medarbetarna anser att de är en bra grupp då de kompletterar varandra, både när 

det gäller arbetsuppgifter och personligheter. De har alltså hittat sina roller och när rol-

lerna har hittats så stärks gruppens vi-känsla (Kunda 2006), vilket är förklaringen till 

sammanhållningen.  

      Rollerna upprätthålls även genom att informanterna förklarar att ingen umgås på 

fritiden. Om några av medarbetarna hade umgåtts på fritiden hade risken funnits att det 

skapats mer uppdelningar inom gruppen. I det här fallet har uppdelningarna skapats i 

takt med att företaget växer och blir större, uppdelningarna sker utifrån de arbetsuppgif-

ter de har och vilka man jobbar närmast. Detta gör att gruppens sammanhållning håller 

sig intakt eftersom den inte hotas genom att anställda skaffar sig privata relationer. 

      I och med att företaget växt har det anställts nya medarbetare, detta gör att gruppdy-

namiken ändrats. Många pratar om att de inte längre är sist in eller i vilken ordning de 

blev anställd, vilket också kan förklaras med att deras roll förändras och de känner en 
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annan tillhörighet än vad de tidigare gjort. När en ny medarbetare kommer in i en grupp 

skakas rollerna om då den nya medarbetaren inte tilldelats sin roll än (Nilsson, 2016). 

För att den nya medarbetaren ska vara en del av sammanhållningen måste denne hitta 

sin roll utan att ta någon annans roll, vilket är förklaringen till att alla roller skakas om. 

Rollerna har också blivit tydligare när fler anställningar gjorts i och med att arbetsupp-

gifterna har blivit tydligare så har även rollerna blivit tydligare. Detta är en förklaring 

till hur den starka sammanhållningen kan upprätthållas trots många nya medarbetare.  

 

8.4 – Genom enkät 
Som vi presenterat i empirikapitlet har en enkät genomförts för att mäta hur nöjda med-

arbetarna är med ledarens ledarskap. Att kontinuerligt genomföra dessa typer av enkäter 

är inte bara för att se hur nöjda medarbetarna är med deras ledare det är även ett sätt att 

kontrollera att medarbetarna är en del av kulturen (Kunda, 2006).  

      Medarbetarna förväntas svara högt på mätningarna, för att visa att gruppen är sam-

manhållen och det finns en gemensam uppfattning. Om någon av medarbetarna väljer 

att svara annorlunda på enkäten tyder det på att någon av medarbetarna inte är nöjd med 

hur arbetet och ledarskapet ser ut inom företaget och tyder på att denne inte är lika in-

förlivad i företagskulturen. Det kan i sig påverka sammanhållningen i gruppen, om en 

person står utanför resterande gruppens normer och värderingar kan det skapa en splitt-

ring av gruppen och i och med detta påverka sammanhållningen. Enkäten mäter alltså 

inte bara hur det är utan också hur det bör vara. Denna typ av nöjdhetsenkät används 

som ett redskap för att skapa sammanhållning och förtroende.  

      I detta fall visar det genom de höga resultaten tydligt att medarbetarna är överens 

och har en gemensam uppfattning om hur nöjd de är med chefen, vilket visar att det 

finns en stark sammanhållning i gruppen.  

 

9. Slutsats 
För att förklara hur upplevelserna av välfungerande arbetsplats kan förstås med hjälp av 

sammanhållning måste vi se vilka värderingar och normer företaget arbetar utifrån. Det 

är detta som skapar företagskulturen och det är företagskulturen som är en bidragande 

faktor till sammanhållningen. 

      Enligt Kunda (2006) ska det på en välfungerande arbetsplats inte spela någon roll 

vem man frågar när det kommer till vilka värderingar företaget har. Alla anställda ska 
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uttrycka samma mål och värderingar. Därför kan vi dra slutsatsen att medarbetarna på 

det företag vi har studerat upplever att arbetsplatsen är välfungerande eftersom att de 

alla har uttryckt samma mål och värderingar. Det blir alltså det som förklarar hur en 

välfungerande arbetsplats kan förklaras med hjälp av sammanhållning.  Vår slutsats är 

att det inte är ledarskapet som enbart är grunden till att medarbetarna upplever det som 

en välfungerande arbetsplats. Ledarskapet bidrar till varför sammanhållningen och före-

tagskulturen ser ut som den gör. Det är ledarskapet tillsammans med medarbetarna som 

skapar upplevelsen av en välfungerande arbetsplats.  

      De anställda känner att de har autonomi i sitt arbete eftersom de känner sig delaktiga 

i organisationens mål och känner att de har en viktig roll i företaget. Det har varit en 

bidragande faktor till den goda sammanhållningen. Denna autonomi har skapats genom 

företagskulturen, som skapats tillsammans av ledaren och medarbetarna.  

      Hur rollerna på företaget ser ut och ändras med tiden är också en viktig förklaring 

till varför sammanhållningen ser ut som den gör. Ju större gruppen har blivit desto tyd-

ligare har rollerna blivit, då arbetsuppgifterna blivit tydligare. Att inte umgås på fritiden 

är också förklaring till varför sammanhållningen ser ut som den gör, då rollerna inte 

påverkas av privata relationer. 

 

10. Diskussion 
Det finns både formella och informella värderingar inom ett företag. Poängen med att 

skriva ner formella värderingarna är för att lyfta fram det som är viktigt att arbeta efter, 

både i relation till sina kunder men även som en kompass internt i företaget. För att 

skapa en känsla av samhörighet i gruppen är det viktigt att ha dessa formella värderingar 

som en kompass.  

      Företaget vi studerade hade inte några formella värderingar. Detta har lett till att vi 

inte kan se om de informella och de formella värderingarna stämmer överens eller om 

det finns en motsättning mellan dem. Trots saknaden av formella värderingar fanns det 

en väldigt god sammanhållning inom arbetslaget och det väckte ett intresse för oss att 

förstå hur det kommer sig. Det blev därför intressant att försöka upptäcka de informella 

värderingar som fanns på företaget. 

      I takt med att företaget växer kommer det bli svårare för ledaren att vara en del av 

gruppen och det blir då viktigt att fastställda de formella värderingarna för att upprätt-

hålla den rådande företagskulturen och därav den goda sammanhållningen.  
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      Som vi presenterat i teoriavsnittet finns det en risk för groupthink när en grupp har 

för stark sammanhållning. Det handlar om att gruppen sätter sammanhållningen i första 

hand och agerar därför utifrån vad de tror är bäst för gruppen istället för vad som är bäst 

för arbetet och företaget. Det gör att sammanhållningen och den goda stämningen blir 

viktigare än resultaten.  

      Enligt våra informanter går de nya som anställs genom processer för att se om de är 

lämpade för arbetet men också för att se om de passar in i gruppen. Det är ett sätt att 

minimerar risken för att “fel” person ska komma in och förstöra gruppens sammanhåll-

ning. Genom att eliminera dessa risker stärks gruppens sammanhållning då det anställs 

personer som passar in i gruppen. Risken med detta är att alla tänker likadant och ingen 

utmanar och utvecklar tänkandet i gruppen och det kan leda till att gruppens samman-

hållning sätts före kritiskt tänkande. Vi anser att det behövs något som utmanar tänkan-

det i gruppen för om alla tänker lika och vill alla passa in kommer sammanhållningen gå 

före “rätt beslut”. Det gäller alltså att hitta en balans mellan en god stämning på arbets-

platsen och vinsterna på företaget. Den balansen är något som vi sett att det här företa-

get har, men för att fortsätta ha balansen och en fortsatt bra sammanhållning när de 

växer behöver de få fram tydliga formella värderingar som stämmer överens med deras 

informella värderingar.  

 
10.1 Vidareutvecklingen av studien 
Under våra intervjuer fick vi reda på att två personer fått sluta på företaget, det fick oss 

att fundera på anledningen till detta. Men eftersom vi inte kunde få fram tillräckligt med 

information om detta är det något som vi anser att vi inte haft möjlighet till att analy-

sera. Något som hade varit intressant att studera hade varit att försöka förstå om anled-

ningen till att dem fått sluta har med gruppdynamiken att göra och hur sammanhållning-

en har påverkats av detta. 
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Bilagor 
 
Bilaga A: Intervjuguide ledare 
 
Gruppen 

• Vad anser du är viktigt när du anställer en ny om du bortser från kompetensen? 
• Hur går det till när en ny ska komma in i gruppen och i arbetet? 
• Vet dina anställda vad som förväntas av dom? 
• Hur ser era måndagsmöten ut? 

 
Värderingar 

• Hur ser företagets värderingar ut? 
• Vad skulle du sätta för egna ord? 

 
Problem i gruppen 

• Hur tacklar du som chef när det uppstår ett problem i gruppen? 
• Hur många anställda har fått sluta sen du startade bolaget? 
• Vad hade de för roll i gruppen? 
• Hur länge var dom anställda? 
• Varför fick dom sluta? 

 
Arbetet 

• Ni växer hela tiden, hur tänker du kring att fortsätta behålla samma sammanhåll-
ning?  

• Har du bra koll på vilka processer dina anställda är i? 
• Hur uppmuntrar du dina anställda att nå sina mål? 

 
Organisationen 

• Hur mycket styrs du av din chef? 
• Vad känner du kring det? 

 
Bilaga B: Intervjuguide anställda 
 
Vi tänkte börja med att berätta för dig hur vi tänker till sekretessen under den här inter-
vjun.  
Så vi vill börja med att fråga om det är okej att vi spelar in den här intervjun?  
Du kommer vara helt anonym, vilket innebär att vi är de enda som kommer lyssna på 
det inspelade materialet.  Du kommer inte på något sätt kunna kopplas till dina svar i 
vår färdiga uppsats, där vi kommer använda fiktiva namn. 
Den här intervjun är helt frivillig och du kommer när som helst under intervjun kunna 
avbryta om du vill.  
Vi vill också säga att den här inte handlar om ert företag i sig och det handlar inte heller 
om en personlig utvärdering av X som ledare. Syftet med studien är att få en förståelse 
för hur en grupp medarbetare kan påverka en ledare och hur ledarskapet ser ut.  
 

Anställd 
• Hur fick du detta jobb? 
• Hur länge har du jobbat här? 
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• Hur länge har du jobbat inom den här branschen? 
• Hur trivs du på jobbet? 
 

Värderingar 
• Hur ser företagets värderingar ut?  

 Skulle du kunna sätta 3 ord på hur du ser på företagets värderingar.  
• Hur ser du på din utveckling inom företaget?  

 Är du nöjd med den position du har nu? 
• Vilken position inom det här företaget skulle du vilja nå? 

 
Gruppen 

• Arbetar ni mycket tillsammans eller har ni enskilda mål och arbetsuppgifter?  
• Hur skulle du beskriva er arbetsgrupp? 
• Hur såg gruppen ut när du började? vad har förändrats?  
• Hur var det att komma in i gruppen? 

 
• Vad har du för relation till dina kollegor? 

Jobbar ni tillsammans, tar ni hjälp av varandra? 
• Hur ser du på sammanhållningen i den här gruppen? 
• Har du haft något problem med någon annan anställd? Eller upplevt att andra 

haft problem utan att du har varit inblandad? 
 - Vad för problem? 
 - Hur löste ni/dem det? 
 
Ledaren 

• Vad tycker du är en viktig egenskap hos en ledare? 
• Hur ser du på coachingen inom det här företaget? 
• Hur upplever du att du blir bemött av din ledare? 
• Hur har din bild av din ledare förändrats sen du började jobba här?  

Tror du att det är han eller du som förändrats? 
• Har du förtroende för din ledare?  

Vad har gett dig det förtroendet? 
• Hur skulle du beskriva din relation med din ledare?  

 
• Hur uppmuntrar din ledare dig att göra ditt arbete? 

 Hur stor kontroll har han över ditt arbete? 
• Har du något exempel när du tyckt att ledarskapet har varit extra bra? 
• Har du något exempel när du tyckt att ledarskapet varit dåligt? 

Någon specifik situation?  
• Finns det någon situation när du tycker din ledare har agerat fel?  

Hur löste ni det?  
• Hur tror du att gruppen kan påverka ledaren? 
• Vad tror du gör att en grupp påverkar en ledare? 
• Tror du att den här gruppen har påverkat er ledare?  

 
Tack för intervjun! 
Är det okej om vi hör av oss till dig igen om ytterligare frågor skulle dyka upp?  
 
 


