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Personalens upplevelse av teamarbete i kommunal verksamhet 
 

Karolina Kostic och Jenny Solum 
 

Under de senaste 20 åren har det blivit vanligare att organisera 
verksamheter i team. Upplevelsen av att arbeta team skiljer sig mellan 
individer, team och verksamheter. Tidigare forskning har främst 
fokuserat på hur vårdpersonal upplever teamarbete. Syftet med denna 
studie var att undersöka personalens upplevelse av teamarbete och hur 
det påverkar arbetsklimatet i kommunal verksamhet. 12 
kommunanställda intervjuades om deras upplevelse av teamarbete. 
Den insamlade datan analyserades, av en fenomenologiinspirerad, 
forskningsanalys som kallas för EPP-metoden. Upplevelsen av 
teamarbete beskrivs utifrån de tre abstrakta teman (1) Socialt klimat, 
(2) Arbetsprocess samt (3) Arbetsstruktur. Studiens resultat visade att 
majoriteten av personalen upplevde teamarbete inom den kommunala 
verksamheten som positiv samt att deras upplevelse av hur teamarbete 
påverkar arbetsklimatet var bra. Resultatet stämmer väl överens med 
tidigare forskning gällande teamarbetets positiva aspekter och även 
hur det påverkar arbetsklimatet. 
 
Keywords: teamwork, work climate, social support, stress, belonging 
 
 
 

Inledning 
 

Definition av team 

Ett team är två eller fler personer som arbetar tillsammans för att kunna uppnå ett gemensamt 
mål. Det är mycket viktigt att ett team står som en enhet och har gemensamma mål och 
strukturer. En grupp blir ett team när gruppmedlemmarna har en känsla av gemensamt 
åtagande och när de strävar mot samverkan (Guzzo & Dickson, 1996). Det finns tre 
karaktäristiska drag som skiljer team och arbetsgrupp åt. Team kan definieras som att 
teammedlemmarna ska vara beroende av varandra och deras handlingar ska vara 
koordinerade. Varje medlem ska ha en specifik roll i teamet samt att teamet är sammansatt för 
att lösa en specifik uppgift inom en viss tid. Även en arbetsgrupp består av individer som 
arbetar tillsammans, däremot kan de utföra sitt arbete oberoende av varandra medan ett team 
inte kan utföra sina arbetsuppgifter om någon teammedlem saknas (Aronsson, Hellgren, 
Isaksson, Johansson, Sverke, Torbiörn, 2012) För att ett team ska kunna fungera på det bästa 
möjliga sättet så måste individerna kunna agera i samspel med andra men även självständigt. 
Individen ska vara öppen för sina egna och även andras idéer och ha ett stort flöde av energi 
(Myrgård, 2006).  

 

Vikten av tillhörighet, social interaktion och socialt stöd 
 
     Behov av tillhörighet. I en studie (Prodgers, 1999) beskriver forskarna vikten av att tillhöra 
en grupp genom att varje individ är en del av flera grupper och har byggt upp sitt ego och 
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identitet utifrån grupperna. Det går inte att beskriva en individs identitet utan att samtidigt ta 
hänsyn till individens referensgrupper. Forskarna skiljer även på primära och sekundära 
grupper av tillhörighet. Primära grupper är familj och sekundära grupper är socialt umgänge 
och arbetsgrupper. Familjen lägger grunden till vår identitet och socialt umgänge och 
arbetsgrupper kompletterar identiteten genom att bekräfta och skydda vår identitet. Brist på 
tillhörighet kan orsaka både fysiska och psykiska hälsoproblem, exempelvis ätstörningar och 
kan även leda till självmord. Baumeister och Leary (1995) Forskarna  beskriver att behov av 
tillhörighet i relation till Maslows motivationsteori (1968) i vilken han rankade behovet av 
kärlek och tillhörighet i mitten av hierarkin. Behovet uppstår då mat, hunger, säkerhet och 
andra grundläggande behov är tillfredsställda. Självkänsla och självförverkligande uppfylls 
inte förrän behovet av tillhörighet uppfylls. Behovet av att känna tillhörighet och att ha sociala 
band är medfött och evolutionärt. Behovet av att forma och behålla sociala band förbättrar vår 
överlevnad och fortplantning. Långsiktiga sociala kontakter ger en känsla av tillhörighet vilket 
inte går att uppleva av sociala kontakter med främlingar eller bekanta (Baumeister & Leary, 
1995). Brist på tillhörighet kan även leda till social isolering, ensamhet och utanförskap. 
Behovet av tillhörighet innebär mer än att ha sociala kontakter. För att behovet av tillhörighet 
ska bli tillfredsställt ska de sociala kontakterna bygga på omtanke, stabilitet och vänlighet. Det 
är relationerna med andra människor som ger tillfredsställelse (Mellor, Stokes, Firth, Hayashi, 
& Cummins, 2008). Det räcker inte med att individen endast har kontinuerliga kontakter med 
andra personer för att behovet ska bli tillfredsställt, relationen måste också vara meningsfull 
(Allen & Hecht, 2004). 
 
     Social interaktion. Social interaktion med kollegor är högt värderat för många anställda. 
Forskning inom psykologi visar att om personer tar emot emotionellt stöd från kollegor och 
har en god relation med dem på arbetet associeras det med arbetstillfredsställelse och 
arbetsglädje. Arbetare som har ett arbete där fler sociala interaktioner med kollegorna 
förekommer är mer tillfredsställda med sina arbeten samt är på bättre humör under arbetstiden 
jämfört med de arbetare som saknar social interaktion med kollegor (Dur & Sol, 2009). 
 
     Socialt stöd. Socialt stöd innebär att de anställda har goda relationer både till varandra och 
till ledningen. Det som avgör ifall individen får ett socialt stöd eller inte är om individen får 
konkret hjälp av olika slag för att kunna utföra sitt arbete på det sätt som förväntas (Bejerot & 
Härenstam, 2011). Socialt stöd kan delas in i två delar, emotionellt och instrumentellt stöd. 
Emotionellt stöd handlar om att medarbetarna får ett känslomässigt stöd av sina medarbetare 
då deras personliga sidor visas. Instrumentellt stöd innebär att medarbetarna får hjälp med 
avlastning av arbetsuppgifter (Widmark, 2005). Det instrumentella stödet kan till exempel 
handla om att få hjälp av någon annan att bedöma ifall man “tänker rätt” eller prioriterar rätt 
arbetsuppgifter. Stöd från arbetskamrater kan handla om att man arbetar tillsammans och 
skapar kollektiva handlingsstrategier. Detta kan ibland vara en kompensation för en bristande 
ledning. Strategier som bygger på en kollektiv identitet som innebär att man inte har enbart 
individuella ansvar utan att man tillsammans löser arbetsuppgifterna bidrar till bra 
arbetsförhållanden. Ett bristande socialt stöd i arbetet kan ge olika grader av psykisk ohälsa. 
Studier har visat att ett bristande socialt stöd är en riskfaktor för nedsatt välbefinnande och 
depression (Wang, 2005). I en studie visade resultatet att bristen på socialt stöd var den faktor 
som gav personalen mest arbetsstress (Guillet, Hermand, & Mullet, 2010).  
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Sociala fenomen som kan uppstå i en grupp 
 
Grupprocesser handlar om hur samspelet i en grupp fungerar, till exempel hur en grupp fattar 
beslut och vem det är som påverkar detta. En typ av grupprocess är gruppolarisering som 
innebär att grupper tenderar att fatta mer extrema beslut än vad de hade gjort som enskilda 
individer. Gruppolarisering definieras som gruppens tendens att fatta beslut i samma riktning 
och beslut som är mer extrema jämfört med vad medelvärdet av alla gruppmedlemmarnas 
initiala uppfattning var (Isenberg, 1986).  
 
     Groupthink. En annan grupprocess kallas för ”groupthink” och innebär att 
gruppmedlemmar strävar efter att uppnå enighet och samhörighet till gruppen och åsidosätter 
då sin vilja till att tänka kritiskt. Omedvetet kan medlemmarna åsidosätta deras grundläggande 
tankesätt för att bevara gruppens sociala struktur. ”Groupthink” orsakas av tre faktorer, 
gruppsammanhållning, strukturella fel vilket är gruppers isolering och brist på opartiskt 
ledarskap samt en kultur som kännetecknas av hög arbetsstress, låg självkänsla och låg ”self-
efficacy” (tron på sin egen förmåga) (Mohamed & Wiebe, 1996).  
 
     Social loafing. Ett annat fenomen som kan uppstå när man arbetar i grupp är ”social 
loafing”. Det är ett fenomen där människor uppvisar en minskning av prestation vid en 
individuell insats när de presterar i grupp jämfört med om de hade presterat ensamma. Att 
arbeta i grupp kan försämra individens motivation, ansträngning och leda till låg produktivitet. 
Däremot visar större grupper eller mansdominerade grupper generellt mindre tendens till 
”social loafing”. Detsamma gäller även högpresterande personer (Ying, Li, Jiang, Peng, & 
Lin, 2014). ”Social loafing” kan upplevas som orättvisa och det kan även sänka teamets 
motivation. En faktor som kan minska ”social loafing” kan vara att lyfta fram individuella 
bidrag. Det är mycket viktigt att “ledaren” i teamet ser till att varje individ förstår sin plats och 
sin betydelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010). När individer anammar gruppinfluenser genom 
att förändra sitt beteende eller sina tankar, kallas detta för gruppkonformitet. Det finns två sätt 
som en individ kan förändras och bli konform med gruppen. Det första är att individens 
privata åsikter förändras för att passa till gruppens generella hållning. Denna process kallas 
för privat konformitet och den sker utan att individen är medveten om det. Det känns helt 
naturligt för individen att ha anammat gruppens generella åsikt. Den andra är att individens 
privata åsikt inte stämmer överens med gruppens, men att individen själv väljer att agera 
utifrån gruppen. Offentligt håller individen med gruppen, men privat har individen en 
motstridig åsikt. Denna process kallas för tillmötesgående (Aronsson, Hellgren, Isaksson, 
Johansson, Sverke, & Torbjörn, 2012).  
 
     Social uteslutning. När man arbetar i grupp så kan social uteslutning ske på olika sätt. Dels 
genom att bemöta personen med tystnad, ignorera personen eller att avvisa personen. Social 
uteslutning på arbetsplatsen innebär att en individ blir exkluderad, avvisad eller ignorerad av 
en annan individ på arbetsplatsen vilket hindrar deras förmåga att etablera eller behålla en 
positiv relation. Upplevelse av social uteslutning kan skada individens psykiska hälsa. 
Anledningen till denna effekt av social uteslutning kan kopplas till behovet av tillhörighet av 
(Baumeister & Leary, 1995). Social uteslutning på arbetsplatsen kan leda till låg sömnkvalité, 
dåligt välmående, ångest, depression, stress och konflikter (Perieria, Meier, & Elfering, 2012). 
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Konflikter på arbetsplatsen  
 
Konflikter på arbetsplatsen kan ske ofta och de vanligaste konflikterna är de som är inbäddade 
i interaktionen mellan medarbetare (Kolb & Bartunek, 1991). I en studie gjord av Jehn (1995) 
så delades konflikter upp i två olika typer, uppgiftskonflikter och relationskonflikter. 
Uppgiftskonflikter innebär olika uppfattningar som individer har om hur en arbetsuppgift ska 
utföras. Relationskonflikter innebär spänning och irritation mellan individer. En konflikt kan 
vara antingen öppen eller dold. En öppen konflikt innebär att de flesta på arbetsplatsen känner 
till den. En dold konflikt innebär att den inte erkänns på arbetsplatsen vilket kan leda till stora 
problem inom organisationen. Om en konflikt är dold eller öppen avgörs genom 
organisationskulturen. Detta innebär att det beror på hur ledningen och medarbetarna agerar 
på konflikten (Ahrenfelt & Berner, 2010). En stor orsak till relationskonflikter är att 
medarbetarna inte följer informella regler på arbetsplatsen. Det finns flera faktorer som har 
inverkan på om en konflikt kommer uppstå beroende på om de informella reglerna hålls eller 
inte. Gruppbildningar är ett exempel på en faktor och det innebär bildningen av små grupper 
och grupptryck. Andra faktorer kan till exempel vara personlighets krockar där individerna 
inte går ihop med varandra. En annan faktor kan vara att individen utnyttjar sin auktoritet på 
ett olämpligt sätt för att få sin vilja igenom (Edelman, 2000). Konflikter kan även uppstå 
beroende på vilken uppfattning man har om organisationens mål och hur de ska uppfyllas. 
Enligt Ljungström och Sagerberg (2004) så är otydliga mål något som kan påverka i fall det 
uppstår en konflikt. Detta förekommer för att det inte finns någon klarhet om vad som ska 
göras, när det ska göras, varför det ska göras och om det har gjorts på ett bra och rätt sätt. 
Chefens agerande på arbetsplatsen kan förebygga konflikter och är ofta den avgörande faktorn 
i konfliktsituationer. Det är chefens uppgift att skapa ett förhållningssätt för de anställda så att 
de vet vad som är tillåtet och inte tillåtet på arbetsplatsen. Chefens inställning till konflikter 
ska skapa riktlinjer för hur konflikter i organisationen ska hanteras och genom detta så skapas 
förhållningsregler för medarbetarna (Ahrenfelt & Berner, 2010).  
 
 
Vikten av ett bra ledarskap 
 
För att kunna vara en effektiv chef i en modern organisation så krävs också ett bra ledarskap. 
Ledarskap innebär att utöva inflytande som bygger på förtroende och relationer. Ett chefskap 
förknippas med en formell position i en organisation som hör ihop med regler och juridiskt 
ansvar. För att en chef ska kunna vara en bra ledare så ska denne få de anställda att förstå 
syftet med arbetsuppgifterna och även göra dem meningsfulla. De ska även använda planer, 
mål och instruktioner, det vill säga en kombination av att vara en chef och en ledare 
(Aronsson, et al., 2013). Att kunna leda en grupp mot ett mål kan göras på flera olika sätt och 
ett av dem är situationsanpassat ledarskap. Detta ledarskap används för att kunna leda, 
inspirera och motivera sin arbetsgrupp. Detta innebär att ledaren anpassar sitt beteende 
beroende på vilken grupp eller individ den leder, samt vilken situation som det handlar om 
(Hersey, Blanchard, & Johnson 2013). Enligt Northouse (2013) så är en situationsanpassad 
ledare är mycket effektiv ledare. Det positiva med detta ledarskap är att det går att tillämpa på 
vilken situation som helst. När man arbetar i en arbetsgrupp så kan graden av osäkerhet och 
motivation hos gruppen eller individen variera, och därför bör ledarskapet vara 
situationsanpassad för att gruppen och individen ska kunna arbeta på bästa sätt. För att ledaren 
ska kunna leda på bästa sätt så måste ledaren veta vad individen eller gruppen vill ha, kunna 
ändra sina krav och därefter agera. 
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Stress på arbetsplatsen 
     
Stress är ett fenomen som kan uppstå när man arbetar i grupp och det kan kännetecknas som 
ett tillstånd av brist på kontroll och förutsägbarhet. När det kommer till arbetslivssituationer 
kan det leda till stress som kan leda till kris eller sjukdom. Detta resulterar i arbetsrelaterad 
stress, och några orsaker till detta kan vara sociala påfrestningar, för höga krav, psykiska 
påfrestningar, sociala relationer och så vidare. Sociala relationer innefattar behovet att tillhöra 
ett socialt sammanhang. Om individen har en liten eller svag social kontakt så kan detta utlösa 
stress hos individen. Interpersonella kontakter motverkar ensamhet och kan fylla behovet av 
vänskap. Individen kan lättare utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen och i det vardagliga 
livet genom att ha sociala relationer (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Uppskattning av andra 
är mycket viktigt för välbefinnandet då det i arbetet handlar om att genomföra arbetsuppgifter 
som värderas av andra (Aronsson, et al., 2013). Det finns både positiv och negativ stress, den 
negativa stressen innebär att individen kan känna att den tappar kontroll över en situation. Den 
positiva stressen kan vara kortvarig och kan göra en individ mer skärpt i sitt agerande. En 
positiv stress från omgivningen kan öka motivationen och även individens prestation 
(Robertson, 2016). När individen känner för hög belastning under en lång tid så kan det 
uppstå negativ stress. Detta kan leda till försämrade prestationer, att förmågan av att klara av 
arbetsuppgifter minskar och att frånvaro ökar. (Donovan, Doody, & Lyons, 2013). Stress är 
ett tillstånd som även kan påverkas av arbetsklimatet. Modeller över arbetsklimatets betydelse 
kommer från stressforskningen. En modell som har fått mycket uppmärksamhet är Karaseks 
(1979) krav-kontroll modell som berör två psykosociala arbetsmiljöfaktorer: krav och kontroll 
(Aronsson, et al., 2013). Krav i arbetet syftar på tidspress och arbetsbelastning som till 
exempel deadlines och produktivitetskrav. Med kontroll menas den kompetens som individen 
har i arbetet och även hur stor möjlighet som finns att fatta beslut. Detta kan tillsammans bidra 
till kontroll över situationen och kraven. Exempel på bristande kontroll är otydliga 
arbetsuppgifter där det saknas information för att kunna fatta beslut.  
 
 
Faktorer av betydelse för ett gott arbetsklimat  
 
Arbetsklimatet på en arbetsplats påverkas av flera olika faktorer. I sin vitaminmodell föreslår 
Warr (2007) flera olika faktorer, så kallade ”vitaminer”, som kan bidra till högre trivsel, hälsa 
och välbefinnande i arbetet. Den första “Control” innebär att individen har möjlighet att utöva 
kontroll över skeenden och händelser på arbetet. Den andra “Skill” innebär att de kunskaper 
och färdigheter som en individ har kommer till användning och att det även finns möjligheter 
för utveckling och nya kunskaper. Den tredje är “Goals” och den pekar på vikten av att det 
finns tydliga mål och utmaningar som individen kan arbeta för att uppnå. Den fjärde “Variety” 
innebär att individens välbefinnande gynnas av att de får utföra varierande arbetsuppgifter. 
Den femte “Clarity” har två aspekter och den första är att få feedback på sitt arbete. Den andra 
pekar på behovet av att det finns tydliga förväntningar på individen. Den sjätte “People” 
handlar om behovet att tillhöra ett socialt sammanhang oavsett om det är inom organisationen 
eller utanför. Detta motverkar ensamhet och innebär också att man har tillgång till socialt stöd 
för att lättare och bättre kunna utföra sina uppgifter. Den sjunde “Money” handlar om att 
lönen står i proportion till individens arbetsinsats. Den åttonde “Physical security” innebär att 
individen ska vistas i en miljö som är fri från säkerhetsrisker. Den nionde “Significance” 
innebär att individen får uppskattning för sina arbetsuppgifter av andra. Den tionde 
“Supervision” innebär att man får stöd från ledningen på organisationen. Att ha ett bra 
ledarskap har en stor betydelse på individens arbetsglädje och allmänna välbefinnande. Den 
elfte “Career” innebär att möjlighet för utveckling är central för välbefinnandet. Den sista och 
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tolfte är “Fairness” som innebär att individen ska bli behandlad rättvist vilket har gynnsamma 
effekter på hälsan, välbefinnandet och engagemang i arbetet (Warr, 2007). 
 
 
Teamarbete inom offentlig sektor 
 
Ett intresse har vuxit fram inom offentlig sektor, både internationellt och nationellt att 
organisera verksamheter i team (Sandberg, 2004). Att skapa team har varit en av de vanligaste 
organisationsförändringarna under de senaste 20 åren (Allen & Hecht, 2004). I en studie om 
teamarbete inom vården beskrivs att teamarbete resulterar i bättre kommunikation mellan 
teammedlemmarna. Personalen upplevde även mer tillfredsställelse av att arbeta i team. 
(Cook, Gerrish, & Clarke, 2001). I en litteraturöversikt av Allen och Hecht (2004) visas att 
teambaserat arbete kan skapa både socioemotionella och kompetensrelaterade fördelar. Att 
vara en medlem i ett arbetsteam kan hjälpa individer att fylla deras sociala behov, som till 
exempel behovet av att tillhöra.  Personal som arbetar i team har även visats uppleva mer 
glädje, positivitet och tillfredsställelse jämfört med de som arbetar ensamma. Arbetstiden 
upplevs ofta som kortare för individer som arbetar i team jämfört med personer som arbetar 
ensamma. Personer i grupper som interagerade med varandra upplevde mer 
arbetstillfredsställelse och välbefinnande än de gruppmedlemmar som inte interagerade med 
varandra. Dessutom visar litteraturöversikten att teamarbete kan ha en positiv påverkan på 
personalens hälsa.  

I en litteraturöversikt av Guzzo och Dickson (1996) visades att teamarbete kan bidra till en 
ökad effektivitet i arbetet. Medlemmarna i teamet får ett bra socialt stöd och de lär sig att 
skapa relationer snabbt. De flesta som arbetar i team upplever inte stress på samma sätt som 
någon som arbetar självständigt. En anledning till detta är att teammedlemmarna kan hjälpas 
åt och dela upp arbetet när det uppstår stressiga situationer. I annan studie gjord av Allen och 
Hecht (2004) beskriver forskarna att med hjälp utav team så kan individen uppfylla några av 
de sociala behoven som alla individer har. Detta kan leda till en social-emotionell fördel. 
Individer i denna studie hävdade att mycket frekvent kontakt med icke-stödjande och 
likgiltiga andra skulle inte räcka med att tillgodose detta behov. Det måste istället finnas något 
som förbinder individen med andra, något som kommer ge en mening. Gemensamma 
aktiviteter och mål som gruppmedlemmarna delar kan ge sådan mening och därmed 
tillfredsställa tillhörighetsbehovet. 

Sammanfattningsvis visar forskningen på att teamarbete kan ha en rad fördelar och bidra 
till att fylla de grundläggande behoven som människor har av social tillhörighet, gemenskap 
och stöd. Det har forskats en del kring ämnet om vårdpersonalens upplevelse av teamarbete 
(Cook et al., 2001). Däremot finns det inte lika mycket forskning kring hur personal inom 
kommunal verksamhet upplever teamarbete. Det är möjligt att upplevelsen av teamarbete och 
av hur teamarbete påverkar arbetsklimatet skiljer sig mellan olika typer av verksamheter. 
Därför ville författarna fördjupa sig inom området om personalens upplevelse av teamarbete 
inom kommunal verksamhet och hur teamarbete påverkar arbetsklimatet. Syftet med denna 
studie var att undersöka vilken upplevelse personal inom kommunal verksamhet har av 
teamarbete samt hur de upplever att teamarbete påverkar arbetsklimatet på deras arbetsplats. 
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Metod 
 
 

Deltagare 
 
Deltagarna bestod av 12 personer som under studiens gång arbetade inom en kommunal 
verksamhet i Sverige. Urvalet var målinriktat och bestod av sju kvinnor och fem män i 
åldrarna 20-45 år. Både kvinnor och män inkluderades i studien för att öka chanserna att få 
flera olika perspektiv på teamarbete, vilket bidrar till en bredare och djupare inblick i 
deltagarnas upplevelse av teamarbete. Deltagarna hade olika yrkesroller, vilka inkluderade 
handläggare, inspektörer samt koordinatorer.  
 
 
Material och procedur 
 
I en studie som är inspirerad av fenomenologisk metod. De 12 deltagarna kontaktades via 
Facebook med en förfrågan om att delta i studien. Deltagarna som kontaktades tackade ja till 
studien och då valde författarna att skicka ett missivbrev till deltagarna via e-mail, där studien 
beskrevs. Alla deltagarna informerades om de fyra forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2011) som har följts under studiens gång. Deltagarna blev informerade om 
att studien var frivillig och att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt 
deltagande och även att materialet behandlades konfidentiellt och att det endast skulle 
användas inom studiens syfte. (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna informerade även om 
hur lång intervjun uppskattades vara, vilket var cirka 30 min samt förfrågades om intervjun 
kunde spelas in via en ljudspelare på telefonen. Alla deltagare accepterade att intervjun 
spelades in och därefter bokades 12 intervjuer. Intervjuerna höll till på lugna caféer där det 
inte fanns så mycket människor som kunde störa.  

Författarna delade upp deltagarna i två grupper, varav den ena författaren hade sex 
intervjuer och den andra författaren hade sex intervjuer. Materialet som båda författarna 
använde var ett manus till de fyra forskningsetiska principerna, en intervjuguide, en 
ljudinspelare, ett block och en penna. Författarna inledde varje intervju med att berätta ännu 
en gång om studiens syfte och frågeställning. Även de fyra forskningsetiska principerna 
förklarades ännu en gång. Därefter fick deltagaren berätta om en arbetssituation där hen hade 
fått arbeta i team och hur de upplevde detta. Uppstod det tystnad så ställdes det följdfrågor av 
intervjuaren. Med hjälp av följdfrågor så kunde deltagaren fördjupa sina svar på frågorna. 
Under intervjun förde intervjuaren ibland små anteckningar som var kopplade till syftet. Efter 
cirka 30 minuter så avrundades intervjun genom att intervjuaren berätta kort om hur 
intervjuaren uppfattade deltagarens svar. Därefter bekräftade deltagaren om uppfattningen 
stämde. När detta var klart så tackade intervjuaren deltagaren för medverkandet i studien. 
 
 
Databearbetning 
 
Denna studie har analyserats av fenomenologi inspirerad forskningsmetod som kallas för 
EPP-metoden (Karlsson, 1995). Författarna transkriberade sex intervjuer var, vilket 
motsvarade ca sex timmar inspelat material. Författarna valde att meningskoncentrera direkt, 
och ord som “jag vet inte” eller “hmm” valdes att ta bort. Den transkriberade texten 
motsvarade cirka 28 A4-sidor totalt. Därefter läste författarna de transkriberade texterna 
tillsammans och varje intervju meningskoncentrerades till mellan 500 och 800 ord. Därefter 
meningskoncentrerades varje intervju ner till 400 - 500 ord. Efter detta gjordes det en lista på 
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komponenter av var och en av de tolv intervjuerna. Detta resulterade i 30-40 komponenter 
från varje intervju. Alla 12 listor sammanfördes till en lista och upprepningar rensades bort så 
att det bara fanns en komponent av de som var likadana. Det som författarna bedömde vara 
irrelevant för studiens syfte togs också bort. Även de komponenter som hade liknande 
betydelse sammanfördes till ett mer abstrakt begrepp. Ett exempel är komponenterna ”dom 
kan ju avlasta mig” och ”man får stöd i sitt arbete” som sammanfördes till begreppet 
instrumentellt stöd.	Analysen resulterade i en lista på 32 komponenter. Sedan sammanställdes 
en tabell med alla komponenterna och intervjuerna. Författarna läste då igenom all 
transkriberad text från intervjuerna och komponenterna identifierades. Författarna satte kryss i 
tabellen där komponenterna förekom i intervjuerna. Efter det räknades det ut i procent hur stor 
andel av intervjuerna som innehöll var och en av komponenterna. Komponenterna 
abstraherades ytterligare och minskades till 11 stycken. De 11 komponenterna abstraherades 
ytterligare till slutligen 3 abstrakta teman. Efter analysen gjorde författarna en 
deltagarvalidering där författarna presenterade komponenter som författarna trodde sig finnas 
i deltagarnas intervju för tre deltagare. Författarna fick då stöd för detta då samtliga tre 
deltagarna höll med om att de komponenterna fanns i intervjuerna. 
 
 

Resultat 
 
 

Analysen av intervjuerna resulterade i 11 olika komponenter som var centrala för deltagarnas 
upplevelse av teamarbete och av hur teamarbete påverkar arbetsklimatet i kommunal 
verksamhet (se Tabell 1). 
 
Tabell 1 
Komponenter för upplevelse av teamarbete 

                   Andel i procent av intervjuerna  
                     som innehöll komponenten (%) 

Komponenter 
Emotionellt stöd                                       92 
Instrumentellt stöd                 92 
Respekt för andras synpunkter                92 
Grupperingar                  75 
Gemenskap/stämning                  75 
Arbeta över teamgränser                 67 
Effektivitet                                       58 
Friktion                                       50 
Trygghet                   42 
Samsyn                  33 
Tillhör inget team                 25 
 
De 11 komponenterna abstraherades ytterligare och analysen resulterade slutligen i tre teman 
(1) socialt klimat (2) arbetsprocess och (3) arbetsstruktur (se Tabell 2). De tre abstrakta teman 
presenteras och beskrivs nedan. För att förtydliga komponenterna presenteras citat ifrån 
intervjuerna.  
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Tabell 2 
Abstrakta komponenter för upplevelse av teamarbete 
 
                                Andel i procent av intervjuerna  
Komponenter          som innehöll komponenten (%)                                       Exempel på temat 
 
Socialt klimat                       100                           ”Bra gemenskap och det funkar socialt” (R5)  
Arbetsprocess                        92   ”Kan bli olika i teamen när det gäller tolkningsfrågor” (R10) 
Arbetsstruktur                        67         ”Det är mest utanför teamet som jag får avlastning” (R9) 
 
 
Socialt klimat 
 
I 75% av intervjuerna beskrev deltagarna sin upplevelse av vilken betydelse teamarbete har 
för socialt klimat på arbetsplatsen. Det sociala klimatet visade sig bland annat genom att 
deltagarna beskrev sin upplevelse av att teamarbete bidrog med socialt stöd från medarbetarna 
och cheferna samt att teamarbetet bidrog till en känsla av trygghet hos medarbetarna. De 
beskrev även sina upplevelser av hur arbetet i team påverkade gemenskapen på arbetsplatsen, 
att det uppstår grupperingar samt hur synpunkter tas emot (se Figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Komponenter inom det abstrakta temat Socialt klimat.  
 
     Emotionellt stöd. Teamarbete ansågs bidra till en känsla av ömsesidigt stöd bland 
teammedlemmarna. Deltagarna upplevde att de kunde få emotionellt stöd på arbetsplatsen 
vilket innefattade att de hade möjlighet att öppna upp sig för sina kollegor och berätta om hur 
de mådde och om de hade en bra eller dålig dag. De kände även att de kunde dela med sig av 
sitt privatliv ”Jag har vissa personer som jag kan komma till om jag inte mår bra eller om 
något har hänt på jobbet som jag kan berätta det till” (R1). De upplevde också att de kunde 
ventilera genom att prata om jobbiga situationer de upplevde på jobbet. Däremot vände sig 
inte alla deltagare till sina teammedlemmar i de officiella teamen utan en del fann emotionellt 
stöd hos kollegor som ingick i andra team. Alla deltagare utom en upplevde att de kunde få 
stöd av antingen sina teammedlemmar eller av kollegor utanför teamet, däremot var det en del 
som ansåg att de inte hade behov av det emotionella stödet.  
 

Gemenskap/stämning. Lite mer än hälften av deltagarna upplevde att det var en bra 
gemenskap och en god stämning på avdelningen och att teammedlemmarna hade roligt ihop. 

Emotionellt Stöd 

Gemenskap 

Trygghet 

Respekt för andras synpunkter 

Socialt klimat 

Grupperingar 
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Vi har nog ganska bra gemenskap och det funkar socialt skulle jag säga, jag vet att det 
finns dom som har upplevt att vi jobbar lite som olika öar ibland. Teamen jobbar ju 
väldigt olika men socialt tycker jag det funkar ganska bra. (R5) 

Ett par deltagare jämförde med hur gemenskapen varit tidigare på arbetsplatsen och de ansåg 
att gemenskapen hade blivit bättre i och med att folk som har haft en negativ attityd har slutat. 
”Det har varit personer som funnits innan som varit emot och inte velat, det har inte gått, dom 
har haft personliga synpunkter och åsikter och då har det inte gått att jobba”(R6). En deltagare 
beskrev att medarbetarnas placering på kontoret var en bidragande del till gemenskapen. 

Men det som är bra är att placeringen på kontoret är inte teamvis…så en i team 3 sitter 
ihop med team 1 så på så sätt tycker jag att det är bra för då umgås ju alla, det blir 
lättare att man umgås med alla (R4).  

En annan anledning till upplevelsen av bra gemenskap berodde på att deltagarna, trots 
teamindelningen, umgicks över teamgränserna med andra kollegor och att alla behandlades 
med respekt ”om det bara var teamet hela tiden så hade det varit tror jag negativt. men alla 
blandas med varandra, frågar varandra, att det inte bara är själva teamen utan att man bryter 
upp”(R9) Ingen av deltagarna upplevde att det brukade uppstå någon allvarlig konflikt. 
Däremot fanns det tendenser till friktion mellan chefer och medarbetare, ”Mellan chef och 
medarbetare, det kommer alltid saker där man tycker olika, där cheferna har sina 
ståndpunkter, dom måste hålla sig inom, så kanske det inte alltid tas jättebra av den stora 
gruppen, så där finns det en spänning” (R3).  Det var enstaka personer som upplevde att det 
inte var så bra stämning inom teamen samt mellan teamen, dels på grund av att 
teammedlemmarna påverkades av varandras sinnesstämning, ”Men det är också som jag sa en 
förbannelse för man blir väldigt påverkad av hur dom mår hela tiden, vi är väldigt 
sammansvetsade, så om nån mår dåligt mår alla dåligt, vi har en intressant gruppdynamik” 
(R5) och dels för att de upplevde en kultur där teamen tävlar mot varandra, vilket var en 
negativ aspekt. Överlag tyckte de flesta deltagare att det fungerade bra socialt och att det var 
en god stämning inom teamen och mellan teamen. Dock upplevde deltagarna att stämningen 
drogs ner på grund av missnöje kring styrningen av själva arbetsplatsen.  

Stämningen är väl bra mellan teamen, det finns absolut inga vassa konflikter, eller att 
folk är ovänner, folk är olika och tycker att det finns en vänskaplig och bra kultur till 
största del men ja det finns lite upprördhet kring vissa grejer ändå, folk är inte helt nöjda 
med allting sker och fungerar men det har nog mer med styrningen av arbetsplatsen att 
göra än den sociala eller känslomässiga kulturen (R8). 
 

Trygghet. Deltagarna upplevde en trygghet på arbetsplatsen av att arbeta i team. De syftade 
på att det kändes tryggt av att kunna fatta gemensamma beslut, att få bekräftelse av 
teammedlemmarna att man gjort rätt inom arbetet och att det kändes bra att hela teamet stod 
bakom ett beslut.  

I vårt jobb så är det väldigt mycket bedömningar som man ska göra utifrån 
lagstiftningar och då är det väldigt skönt att jobba just i grupp, att veta, att få en 
bekräftelse att man gjort en korrekt bedömning, det är mest viktigt tycker jag (R7)  

Det upplevde även en trygghet av att de alltid fanns någon de kunde vända sig till och 
rådfråga. Även det sociala umgänget skapade en trygghet hos deltagarna, ”Jag tror det att vi 
har samma synsätt på saker och ting, vi kan diskutera, vi kan ha en hög nivå, vi kan skämta 
med varandra, jag tror det är det som gör det, jag känner en trygghet” (R2) 
 

Grupperingar. Teamarbete ledde till grupperingar på arbetsplatsen vilket kan ses som en 
självklarhet. Däremot förekom grupperingarna även utanför arbetstid, på rasterna. Vissa 
deltagare ser grupperingarna som naturligt och lägger inte någon värdering i om det är bra 
eller dåligt och att det handlar om hur medarbetaren hanterar situationen ”Men jag kan 



	 12 

uppleva på vår arbetsplats att det kan uppstå en del grupperingar. Men sen vet jag inte om det 
är bra eller dåligt, det är något som bara händer av naturliga skäl för man jobbar ju nära 
tillsammans” (R1). Ett par deltagare nämnde att de fick en känsla av gymnasie-/ 
highskolkänsla på arbetsplatsen på grund av att de arbetar i team och upplevdes som en 
negativ aspekt ”Det är så här gymnasieskolkänsla…det är den nivån” (R6). En deltagare 
beskrev att anledningen till grupperingar kan ha att göra med att medarbetarna väljer att 
umgås med de medarbetare som har samma yrkesroll som dem ”Det är också det här med 
yrkesgrupper, handläggarna föredrar helt klart varandra men det kanske också är för att de är 
samma åldersgrupp, där tror jag det spelar mindre roll vilka teamgränser som finns” (R9).  En 
deltagare beskrev också att cheferna på arbetsplatsen var sammansvetsade.  
 

Respekt för andras synpunkter. Deltagarna upplevde att det på arbetsplatsen fanns en 
kultur där det var högt i tak vilket innebar att det fanns möjlighet till att uttrycka sig och 
framföra sina åsikter, både inom teamet och på avdelningsnivå. Däremot upplevde de flesta av 
deltagarna att de kunde mötas av mothugg då de framförde sina åsikter och det gällde till 
största delen då de skedde på avdelningsnivå ”Det är väldigt högt i tak men det kan bli ganska 
mycket mothugg, om jag säger nånting som jag tycker eller nått så kan nån säga jaha tycker 
du så, hur kan du göra det?” (R4). Vissa deltagare upplevde att det fanns tendenser till att bli 
dumförklarad inom teamen och på avdelningsnivå. Det fanns även deltagare som upplevde ett 
gott klimat inom teamet. De vågade uttrycka sina åsikter och möttes av lyhördhet och respekt. 
En deltagare upplevde att åsikterna togs emot olika beroende på vilket team deltagaren vände 
sig till.  

Det kan vara svårt att bara hoppa in i en annan grupp, det är väldigt speciellt inom den 
gruppen, det märks jättetydligt. Det blir lättare i sin egna grupp, där finns nån lyhördhet 
och respekt inom gruppen att man lyssnar på varandra inom gruppen men om man går 
till en annan grupp blir det inte riktigt samma” (R7). 
 

 
Arbetsprocess 
 
Det andra abstrakta temat som gick att urskilja var arbetsprocess. Deltagarnas upplevelse av 
arbetsprocessen och hur det påverkar arbetsklimatet visades i termer av effektiviteten i 
arbetet, friktionen mellan ledning och medarbetare gällande styrningen, hur samsynen kring 
arbetsuppgifterna är på arbetsplatsen samt upplevelsen av instrumentellt stöd (se Figur 2). 
Temat arbetsprocess innehöll 58% av intervjuerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Komponenter inom det abstrakta temat Arbetsprocess. 
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     Effektivitet. Effektivitet var en av de positiva aspekterna som lite mer än häften av 
deltagarna upplevde av teamarbete. Deltagarna syftade på att ju fler som arbetar med en 
arbetsuppgift desto snabbare går det att slutföra den och att det snabbare går att besvara 
arbetsrelaterade frågor. En deltagare beskrev det så här ”Men personligen föredrar jag att 
jobba i team, för att det blir effektivare, man har nån att bolla runt med, att diskutera med, om 
inte du kan det kan jag kanske det, man utvecklas på ett annat sätt” (R6). En annan deltagare 
beskrev det så här.  

Sen ju fler människor som jobbar på det om man gör det bra så drar ju det ner tiden, 
istället för att jag som projektledare lägger ner kanske 800 timmar på ett projekt så kan 
vi dela upp det till att dela ut dom här timmarna” (R3).  

Det fanns även ett ifrågasättande för hur effektivt teamarbete faktiskt är. En upplåshet, en 
känsla av att sitta av tiden och varken kunna bidra eller få något i utbyte av teamet upplevdes 
av en deltagare. Denna känsla ledde till stress på grund av ineffektivitet. En deltagare beskrev 
vikten av att kunna lita på sina teammedlemmar för ett effektivt arbete.  

Jobbar man i team och för att bollen ska kastas runt för att det ska komma framåt så får 
man inte har för mycket kontrollbehov då utan man måste släppa och lita på andra, och 
då är det viktigt att man känner det också att man kan lita på andra för känner att man 
inte kan det nog bli mindre effektivt” (R11).  

Ett par deltagare upplevde att teamarbete bidrog till mer effektivitet men att kvalitén 
försämrades eftersom att de inte var lika noga vid granskningarna av ärenden än om de hade 
arbetat ensamma ”Man ska granska kompletteringar i en grupp blir det, det går kanske lite för 
fort då” (R11). I det stora hela såg mer än hälften av deltagarna effektivitet som något 
positivt.  
 

Friktion. Som det har nämnts tidigare upplevdes det som att det fanns en god gemenskap 
och stämning mellan teamen på arbetsplatsen och att det inte förekom några allvarliga 
konflikter. Däremot uppgav deltagarna att det fanns tendenser till friktion mellan ledning och 
medarbetare. En deltagare beskrev situationen så här.  

Sen är det alltid lite friktion mellan dom som jobbar där och dom som leder stället, men 
så har det alltid varit. Mellan chef och medarbetare, det kommer alltid saker där man 
tycker olika, där cheferna har sina ståndpunkter, dom måste hålla sig inom, så kanske 
det inte alltid tas jättebra av den stora gruppen, så där finns det en spänning” (R3).  

Många deltagare var nöjda med sina chefer på teamnivå och upplevde dem som lyhörda. 
Däremot var det en del deltagare som var missnöjda över ledningens sätt att agera på 
avdelningsnivå. Det gavs utrymme för att uttrycka sina åsikter men problematiken upplevdes 
ligga i att ledningen inte tog till medarbetarnas synpunkter på förbättringsåtgärder.  

Det är en utmaning, det är en slags komplimang för jag har varit på andra arbetsplatser 
förr och andra sammanhang socialt där det är helt annan form av kultur, mycket mer 
locket på, man får inte bara häva ut sig vad man tycker, så det är väldigt skönt att man 
får göra. Men nästa steg är också att det leder till förbättringar (R8). 
 

Samsyn. Samsynen inom teamet upplevdes som god, dock upplevdes det att samsynen 
borde förbättras mellan teamen ”Kan bli lite olika i olika team, när det gäller tolkningsfrågor” 
(R10). En annan deltagare beskrev så här.  

Det är en utmaning att få den samsynen över de olika enheterna och ibland det är också 
en fråga om ledarskap när en enhet resonerar alldeles för slutet och bestämmer för saker 
att utan att ha den där samsynen över enheterna (R8).  

Deltagaren menade att det är problematiskt då det har skapats en intern kultur inom teamet. 
Deltagaren menade också att ledningen har en stor betydande roll för samsynen på 
arbetsplatsen.  
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Ledningen spelar jättestor roll…för att det ska funka i enheterna för det har jag kanske 
märkt ibland för när det funkar som bäst är när enhetscheferna är på plats och kan vara 
lite utslagsgivande röst och guida alla och försöka vara lite medlare, inte styra och ställa 
för mycket men att ha lite medlande funktionen, den saknas då kan det uppstå lite frågor 
om vad som är rätt eller fel (R7).  

En annan faktor till teamens olika synsätt upplevdes bero på att chefernas kommunikation till 
teammedlemmarna inte var enhetlig över team och avdelningsgränserna ”Enhetscheferna ska 
ju informera oss om saker som har kommit upp, men det som är nackdelen är att vi får olika 
information ibland och vi gör olika bedömningar i teamen och det blir ju svårt då” (R2).  
 

Instrumentellt stöd. Deltagarna upplevde att de kunde få instrumentellt stöd av teamet i 
form av avlastning av arbetsuppgifter samt att de hade möjlighet att vända sig till sin chef och 
be om hjälp ”Jag kan ju säga till min chef att jag känner mig stressad, och då skulle min chef 
kunna lyfta bort mig från några frivilliga uppgifter som jag åtagit mig vid sidan om” (R10). 
Däremot var det vissa deltagare som upplevde att de inte kunde få hjälp med avlastningen av 
arbetsuppgifterna men att de kunde få instrumentellt stöd på så vis att de fick hjälp i 
bedömningsfrågor och andra frågor som rörde arbetet ”Man får ju väldigt mycket stöd i sitt 
arbete, men det är ingen som tar över ens arbete men i bedömningsfrågor och så, jag känner 
att vi gör alla bedömningar tillsammans” (R5). Även för det instrumentella stödet vände sig 
vissa deltagare till kollegor som inte tillhörde samma officiella team. Anledningen till detta 
var främst att de var ensamma i sin arbetsroll i teamen och att ingen i teamet hade samma 
kompetens. Därför fann de stöd hos kollegor som hade liknade eller lika arbetsuppgifter 
utanför teamet ”Det är mest utanför teamet som jag får avlastning i och med att jag får hjälp 
av de andra koordinatorerna som kan mina arbetsuppgifter. Det är inte riktigt nån i mitt team 
som kan ta över mitt arbete” (R10). 
 
 
Arbetsstruktur 
 
Slutligen visade analysen av materialet att 38 % av intervjuerna innehöll abstrakta 
komponenten arbetsstruktur som visades genom att deltagarna beskrev om att det fanns 
möjlighet till att arbeta över teamgränserna samt upplevelsen av att tillhöra ett team (se Figur 
3). 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Komponenter inom den abstrakta komponenten Arbetsstruktur. 
 
     Tillhör inget team. Även om alla deltagare ingick i ett team innebar det inte att alla 
upplevde att de tillhörde ett team. Denna känsla berodde på att deras arbetsuppgifter inte hade 
någon koppling till de andras teammedlemmars arbetsuppgifter ”Jag berörs inte så mycket av 
det dom arbetar med…tillhör ingenting” (R4).  I och med det fanns det inte heller något 
utbyte. Det fanns en känsla av att de endast hade blivit placerade i ett team utan ett syfte och 
det fanns även en känsla av utanförskap. En ytterligare bidragande del till känslan av att 
känna sig utanför handlade även om att arbetsrelaterade frågor kretsade mest kring 
handläggarna som är en majoritet på arbetsplatsen samt att det pratas mycket om jobb på 
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rasterna vilket innebar att deltagare som inte besatt samma kunskap som handläggarna kände 
sig utanför på grund av svårigheter att delta i konversationer som rör arbetet. 
 
     Umgås/arbeta över teamgränserna. Åtta av deltagarna upplevde att trots att de var 
indelade i officiella team kunde de umgås och arbeta över teamgränserna. Det ansågs som 
något positivt. Utöver de officiella teamen de tillhörde upplevde många deltagare att det även 
fanns inofficiella team. De inofficiella teamen var nödvändiga för att kunna få utbyte av 
kompetensfrågor som de inte upplevde att de kunde få av teammedlemmarna i de officiella 
teamen.  

Sen har vi inspektörer inofficiellt där vi diskuterar frågor som vi vill lösa eller hur det 
ligger till så vi är insatta i varandras ärenden och sådana saker, för den hjälpen får inte 
vi riktigt från andra teamen eftersom att det är mer bygglovsfrågor (R2).  

En del deltagare var ensamma i sitt officiella team om att besitta med kunskapen om sina 
arbetsuppgifter så ingen teammedlem hade möjlighet att hjälpa till med arbetsuppgifterna 
”Det är mest utanför teamet som jag får avlastning i och med att jag får hjälp av de andra 
koordinatorerna som kan mina arbetsuppgifter. Det är inte riktigt nån i mitt team som kan ta 
över mitt arbete” (R10). Därför arbetade deltagarna över teamgränserna och fick hjälp av 
medarbetare som utförde samma typer av arbetsuppgifter.  
 
 

Diskussion 
 

Resultatet från undersökningen beskriver deltagarnas upplevelse av teamarbete och hur de 
upplever att teamarbete påverkar arbetsklimatet. Upplevelsen av teamarbete beskrivs utifrån 
de tre abstrakta teman (1) Socialt klimat (2) Arbetsprocess samt (3) Arbetsstruktur. Det 
emotionella stödet, hur gemenskapen och respekten är för andras synpunkter, hur 
grupperingarna ser ut och huruvida deltagarna upplever trygghet beskriver deltagarnas 
upplevelse av teamarbetets påverkan på arbetskulturen. Arbetsprocessen innefattar 
teamarbetets påverkan på effektivitet i arbetet, friktion mellan ledning och medarbetare, 
samsyn och det instrumentella stödet. Att inte tillhöra ett team och att det fanns möjlighet till 
att umgås och arbeta över teamgränserna beskrev arbetsstrukturen.  
 
 
Upplevelsen av teamarbete 
 
     Arbetsprocess. Personalens upplevelse av teamarbete kan också beskrivas utifrån hur 
arbetsprocessen såg ut inom den kommunala verksamheten.  När det gällde teamarbetets 
påverkan på effektiviteten upplevde vissa personer en positiv effekt medan vissa personer 
upplevde att teamarbete ledde till ineffektivitet i arbetet, vilket även kunde leda till stress. Är 
man stressad så kan det leda till försämrade prestationer, att förmågan av att klara av 
arbetsuppgifter kommer minskas och att frånvaron kommer att öka. (Donovan, Doody, & 
Lyons, 2013). Det fanns personal som upplevde att teamarbete bidrog till mer effektivitet men 
att kvalitén försämrades eftersom de inte var lika noga när hela teamet satt och arbetade 
tillsammans som om de hade arbetat ensamma. För att ett team ska kunna fungera på det bästa 
möjliga sättet så måste individerna kunna agera i samspel med andra men även självständigt 
(Myrgård, 2006). Deltagarna syftade även på att ju fler som arbetar med en arbetsuppgift 
desto snabbare går det att slutföra den och att desto snabbare går det att besvara 
arbetsrelaterade frågor. Det fanns tendenser till att gruppolarisering uppstod som innebär att 
grupper tenderar att fatta mer extrema beslut än vad de hade gjort som enskilda individer 
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(Isenberg, 1986). När ett team arbetade tillsammans kunde ett mer ogenomtänkt beslut tas och 
mindre noga övervägt än om de hade arbetat ensamma.  
     Arbetsprocessen på arbetsplatsen innehöll det instrumentella stödet vilket var en positiv 
faktor (Widmark, 2005). Deltagarna uppgav dock också att det fanns tendenser till friktion 
mellan ledning och medarbetare. Det gavs utrymme för att uttrycka sina åsikter men 
problematiken upplevdes ligga i att ledningen inte tog till vara medarbetarnas synpunkter på 
förbättringsåtgärder. För att kunna vara en effektiv chef krävs ett bra ledarskap som bygger på 
förtroende och relationer (Aronsson, et al., 2013). Enligt Northouse (2013) så är en 
situationsanpassad ledare är mycket effektiv ledare. När man arbetar i en arbetsgrupp så kan 
graden av osäkerhet och motivation hos gruppen eller individen variera, och därför bör 
ledarskapet vara situationsanpassad för att gruppen och individen ska kunna arbeta på bästa 
sätt. För att ledaren ska kunna leda på bästa sätt så måste ledaren kunna veta vad individen 
eller gruppen vill ha, kunna ändra sina krav och därefter agera.  
 
     Arbetsstruktur. Upplevelsen av teamarbete kan även förklaras utifrån verksamhetens 
arbetsstruktur då det fanns personal som upplevde att trots att de formellt tillhörde ett team 
upplevde de inte att de i praktiken tillhörde ett team. Den känslan berodde på att deras 
uppgifter inte hade någon koppling till de andras teammedlemmars arbetsuppgifter vilket 
gjorde att de kände sig utanför. Tidigare forskning visar att brist på tillhörighet kan leda till en 
känsla av utanförskap, brist på tillhörighet kan också leda till social isolering och ensamhet 
(Mellor, et al., 2008). Personalen som inte upplevde att de tillhörde ett team påpekade att det 
inte fanns något utbyte mellan dem och teammedlemmarna. För att behovet av tillhörighet ska 
uppfyllas måste relationerna fyllas med mening då det inte räcker med att individen endast har 
kontinuerliga kontakter med andra personer (Allen & Hecht, 2004). En tidigare studie 
beskriver vikten av att tillhöra en grupp genom att varje individ har byggt upp en identitet 
utifrån grupperna och att det inte går att beskriva sin egen identitet utan referensgrupper. 
Familj beskrivs som primär grupp och socialt umgänge och arbetsgrupper är sekundära 
grupper. Familjen lägger grunden till vår identitet och socialt umgänge och arbetsgrupper 
kompletterar identiteten genom att bekräfta och skydda vår identitet. Brist på tillhörighet kan 
också orsaka olika typer av sjukdomar. Prodgers (1999) beskriver enligt Maslows 
motivationsteori att om behovet av tillhörighet inte är uppfyllt kan inte självkänslan och 
självförverkligande uppfyllas, därav vikten av känslan av tillhörighet.  
     Det var ett fåtal personer som upplevde att de inte tillhörde ett team. Inom den kommunala 
verksamheten upplevdes arbetsstrukturen också som positiv då personalen hade möjlighet att 
arbeta och umgås över teamgränserna. Utöver de officiella teamen de tillhörde upplevde 
personalen att de även fanns inofficiella team som de fick socialt stöd ifrån.  
 
 
Teamarbetets påverkan på arbetsklimatet 
 
Personalens upplevelse av hur teamarbete påverkar arbetsklimatet var positiv hos de flesta av 
deltagarna. Anledningen till att upplevelsen var positiv berodde på flera faktorer. Till exempel 
upplevde deltagarna att de fick socialt stöd av teammedlemmarna och av sina chefer. Att få 
socialt stöd innebar att de anställda hade en god relation till de övriga anställda och till 
cheferna (Bejerot & Härenstam, 2011). Socialt stöd delas in i två delar varav den ena är 
emotionellt stöd som betyder att medarbetarna får ett känslomässigt stöd av de andra 
medarbetarna (Widmark, 2005).	Personalen upplevde att de kunde få emotionellt stöd i och 
med att de hade möjlighet att öppna sig för sina kollegor, de hade möjlighet till att dela med 
sig av sitt privatliv och kunde även prata om jobbiga arbetssituationer. Tidigare studier har 
visat att brist på socialt stöd ökar risken för nedsatt välbefinnande och depression (Wang, 
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2005). I en annan studie visade resultatet att bristen på socialt stöd var den faktorn som gav 
personalen mest arbetsstress (Guillet, et al., 2010). Däremot vände sig inte all personal till 
sina teammedlemmar utan en del fann emotionellt stöd hos kollegor som ingick i andra team. 
Detta tyder på att det även är andra relationer förutom relationer till dem i samma arbetsteam 
som är av betydelse för hur personal upplever arbetsklimatet. Utifrån Peter Warrs (1999) 
vitaminmodell så finns det ett gott arbetsklimat på verksamheten. De flesta deltagarna kände 
att de hade kontroll över händelser på arbetet där de samarbetar och de upplevde även en bra 
effektivitet vad gäller arbetsuppgifterna vilket kan kopplas till ”Control”. Deltagarna gav 
feedback på varandras arbete och fick även detta från ledningen vilket kan kopplas med 
”Clarity” i modellen. Deltagarna uppger även att de tillhör ett socialt sammanhang inom sitt 
team och även utanför vilket kan kopplas till ”People". Deltagarna får uppskattning för sina 
arbetsuppgifter av andra på arbetsplatsen och får även stöd från ledningen. Detta kan kopplas 
till “Significance” och “Supervision” (Warr, 2007). 
     Teamarbetets påverkan på gemenskapen och stämningen inom teamen och mellan teamen i 
den kommunala verksamheten upplevdes som förhållandevis bra. Personalen beskrev att de 
hade roligt ihop av att arbeta i team vilket bekräftar tidigare studier som beskriver att personal 
upplever mer glädje och tillfredställelse vid gruppaktiviteter än om de hade arbetat ensamma 
(Allan & Hect, 2004). Personalen upplevde även att trots teamindelningen umgicks och 
arbetade de över teamgränserna och fick på så vis kontakt med kollegor utanför sitt team, 
vilket var något positivt för personalen och de fick på så vis fler sociala interaktioner med 
kollegorna. Dessa resultat är i linje med en annan studie som visade att arbetare som har ett 
arbete där fler sociala interaktioner med kollegorna förekommer är mer tillfredsställda med 
sina arbeten och att de är på bättre humör på arbetet (Dur & Sol, 2009).  
     Personalens upplevelse av teamarbete i den kommunala verksamheten var även en känsla 
av trygghet. Trygghet upplevdes då personalen syftade på att det kändes tryggt av att kunna 
fatta gemensamma beslut, att få bekräftelse av teamet att man gjort rätt och att det kändes bra 
att hela teamet stod bakom ett beslut. Detta kan kopplas till det instrumentella stödet som 
innebär att en medarbetare få hjälp av någon annan att bedöma ifall man tänker rätt eller 
prioriterar rätt arbetsuppgifter (Wang, 2005). Personalen upplevde även trygghet av det 
sociala umgänget, vilket kan kopplas till det emotionella stödet (Widmark, 2005). Det sociala 
stödet ledde till en känsla av trygghet hos medarbetarna.  
     Enstaka personer upplevde arbetskulturen som en ”highskolkänsla” inom verksamheten på 
grund av grupperingar som uppstod av teamarbete vilket upplevdes som negativt. Det 
upplevdes som negativt på grund av att personerna kände sig utanför på grund av 
grupperingarna. Men i och med att personalen arbetade över teamgränserna och ingick i 
inofficiella team interagerade medarbetarna med varandra. Den sociala interaktionen bidrog 
till att de flesta medarbetarna inte upplevde grupperingarna som något negativt. En del i 
personalen upplevde grupperingarna som något naturligt och la inte någon värdering om det 
var bra eller dåligt. Som tidigare nämnts visade en studie att arbetare som har ett arbete där 
många sociala interaktioner med kollegor förekommer är mer tillfredsställda med sina arbeten 
(Dur & Sol, 2009).  
     Arbetskulturen i verksamheten genomsyrades även av det var högt i tak vilket innebar att 
personalen hade möjlighet och vågade framföra sina åsikter inom teamet. Teammedlemmarna 
möttes av respekt och lyhördhet. Respekten för teammedlemmarnas synpunkter upplevdes 
som bra och det fanns inga tecken på att gravt grupptänkande uppstod inom teamen i och med 
att de vågade framföra sina åsikter som inte alltid gruppen var eniga om. Grupptänkande kan 
uppstå i en grupp som innebär att gruppen strävar efter att uppnå enighet och samhörighet till 
gruppen och åsidosätter då sin vilja att tänka kritiskt. Omedvetet kan teammedlemmarna 
åsidosätta deras grundläggande tankesätt för att bevara gruppens sociala struktur (Mohamed 
& Wiebe, 1996). Däremot kunde personalen mötas av mothugg då de framförde sina åsikter 
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på avdelningsnivå. Personalen kunde också uppleva att åsikterna togs emot på ett sämre sätt 
om de vände sig till ett team de inte tillhörde.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Studiens syfte grundar sig på författarnas egna erfarenheter av att arbeta i team och även 
intresset för arbetets psykologi. Studien har en kvalitativ metod som är inspirerad av en 
fenomenologisk undersökning med frågor kring teamarbete. För att kunna besvara 
frågeställningen så har författarna samlat data genom semistrukturerade intervjuer med 
deltagare som arbetar inom kommunal verksamhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna 
valde semistrukturerade intervjuer för att kunna ha möjlighet till att ställa följdfrågor till 
deltagarna. Författarna har velat förstå sig på hur deltagarna upplever teamarbete och hur de 
upplever att teamarbete påverkar arbetsklimatet på arbetsplatsen, därför valde författarna att 
genomföra en kvalitativ studie. Det handplockade urvalet var relativt stort, varierande, bestod 
av båda könen, olika åldrar och även olika arbetsuppgifter. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) kan ett varierat handplockat urval bidra till en viss generaliserbarhet av studiens 
resultat till andra som arbetar i team inom liknande kommunal verksamhet. Resultatet får även 
stöd från tidigare forskning. En styrka var att en deltagarvalidering gjordes för att stärka 
studiens resultat. Detta gjorde författarna genom att höra av sig till deltagare som fick 
möjlighet att validera de abstrakta komponenterna som författarna kommit fram till. På det 
sättet så kan det utesluta möjligheten till att missförstå innebörden av vad deltagarna har sagt 
och gjort och det perspektiv som de har på vad som händer. På det sättet kan författarnas 
fördomar och missförstånd identifieras av de som intervjuades (Maxwell, 2013). 
Deltagarvalideringen resulterade i god överstämmelse med deltagarnas upplevelse utav 
teamarbete och studiens resultat. Detta tyder på att tolkningen som författarna gjorde var 
rimlig. En annan styrka var att det var endast två personer som analyserade materialet. Har 
man fler som analyserar så har man olika förförståelsen av fenomenet vilket har en effekt på 
tolkningarna under dataanalysen och även följdfrågorna som ställs under intervjun (Allwood 
& Erikson, 1999). Det var även en styrka att det inte endast var en person som analyserade då 
båda författarna hade samma överrensstämmelse i tolkningarna av resultatet vilket stärker 
studiens resultat. En annan styrka är att intervjuerna hade en god kvalitet då författarna var 
strukturerade, tydliga och vänliga under intervjuernas gång. Författarna hade också ett kritiskt 
och tolkande förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 2014).  
     Svagheter i denna studie var att det endast var deltagare från samma arbetsplats som 
medverkade i studien. Ett större urval samt deltagare från flera olika kommunala 
verksamheter hade eventuellt möjliggjort att identifiera ytterligare skillnader och likheter med 
deltagarna samt mellan olika kommunala verksamheterna. Tolkningen av resultaten och 
överförbarheten till andra verksamheter och medarbetare bör göras med försiktighet på grund 
av det begränsade urvalet. Dock överensstämmer studiens resultat med tidigare studier om hur 
personal upplever teamarbete. Ytterligare studier behövs för att undersöka överförbarheten till 
andra verksamheter. Författarna har i denna studie försökt uppnå validitet och reliabilitet. En 
av författarna har koppling till den kommunala verksamheten och till vissa deltagare som 
intervjuades i och med att författaren tidigare har varit anställd hos verksamheten. Det kan ha 
bidragit till att deltagarna inte kände sig helt bekväma med att vara helt öppna och ärliga 
under intervjuerna. Ämnen som togs upp under intervjuerna om exempelvis, utanförskap och 
konflikter kan ses som känsliga ämnen vilket också kan ha påverkat deltagarnas svar. 
Författarna upplevde även att det fanns en tendens till rädsla hos enstaka deltagare för att bli 
identifierade utifrån denna studie vilket också kan ha påverkat deltagarnas ärlighet under 
intervjuernas gång. För att öka tillförlitligheten i datainsamlingen delades deltagarna upp. 
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Författaren som inte hade någon koppling till verksamheten intervjuade de deltagare som den 
andra forskaren kände och forskaren som hade koppling till verksamheten kunde då intervjua 
deltagarna som forskaren inte hade nära kontakt med. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
innefattar reliabilitet forskningsresultatets fasthet och studiens tillförlitlighet. Utifrån studiens 
reliabilitet har databearbetningens olika steg tydligt beskrivits för att kunna åstadkomma 
klarhet i hur processen gått till och öka replikerbarhet. Då denna studie undersöker teamarbete 
inom kommunal verksamhet ges förslag till framtida studier att undersöka upplevelsen av 
teamarbete inom den privata sektorn.  
 
 
Slutsatser 
 
Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna upplevde teamarbete inom den 
kommunala verksamheten som positiv. De upplevde även att teamarbete hade en positiv 
påverkan på arbetsklimatet. Anledningen till att deltagarna upplevde teamarbete som något 
positivt berodde till stor del på deras upplevelse av en god gemenskap och stämning inom 
verksamheten. Deltagarna upplevde även att de fått socialt stöd som har gett dem en känsla av 
trygghet. Däremot visade resultaten att deltagarna inte enbart fått socialt stöd av sina 
teammedlemmar utan även från kollegor utanför sina team. Detta tyder på att god gemenskap 
och stämning inom verksamheten inte enbart beror på att deltagarna arbetar i team utan även 
på att det finns möjlighet till att arbeta över teamgränserna. Det sociala stödet kan deltagarna 
även få utanför teamet, de sociala interaktionerna blir starkare och grupperingar löses upp 
mer. Denna studie är en av få som undersöker upplevelsen av teamarbete inom kommunal 
verksamhet och dessa resultat är i linje med studier inom andra typer av offentlig verksamhet 
såsom vård- och omsorg.     
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